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Het portret van ... 1 

[Jelle Alberts Oosterhoff] 
DOOR HARMEN ÜOSTERHOF 

Jelle Alberts Oosterhoff, geb. Nijetrijne 31-10-1832, veehouder, overl. Scherpen
zeel 29-12-1921, zn. van Albert Hendriks Oosterhoff, landbouwer, en Lum
migjen Roelofs Hofman, tr. Weststellingwerf 4-5-1860 Geertje(n) van der Linde, 
geb. Blankenham 17-8-1838, overl. Nijetrijne 6-2-1892, dr. van Harmen van der 
Linde, veehouder, en Geertje(n)Jettes Nieuwenhout. 
Uit dit huwelijk zij n te Nijetrijne na een levenloos aangegeven zoon achter

eenvolgens twee zoons en drie dochters geboren. 

De fotograaf is M.D. Wessels te Gouda. 
De geportretteerde is de overgrootvader van de inzender. 2 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder 

Gens Nostra. 
2. H . Oosterhof, Oosterhof van Osterhof totOosterhoff, Zwolle 1991, pag.143-153 (526 pp. ). 
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François Dunkler senior (1779-1861) en junior (1816-1878): 
zo vader zo zoon 

DOOR HARRIE VAN EIJK 

Dunkler: twee musici in militaire muziek 
Als u in Den Haag over de Conradkade in de richting van de Groot Hertoginnelaan rijdt en u 
neemt daar de tweede straat links dan komt u in de Dunklerstraat terecht. Dit kleine straatje 
voert u via de Obrechtstraat naar het Sweelinckplein. 

Bij het lezen van de namen Obrecht en Sweelinck zullen de liefhebbers van klassieke mu
ziek geen moeite hebben Dunkler in de hoek te plaatsen van vermaarde Nederlandse musici. 
Inderdaad lezen we onder het blauwe straatnaambord dat François Dunkler een Haagse com
ponist was die leefde tussen 1816 en 1878. Achter de naam Dunkler mogen we de toevoeging 
jr. echter niet over het hoofd zien. Blijkbaar bestond er ook nog een oudere Dunkler die de 
toevoeging senior opeiste. Wie kent niet de mars 'Turf in je ransel?' Welnu, zonder deze Fran
çois Dunkler senior (1779-1861) zou deze mars niet bij alle militaire kapellen op het repertoire 
staan. Zijn zoon François junior steekt daar met zijn 'Grenadiersmars' schril bij af. Een over
haaste conclusie dat de vader talentrijker was dan zijn zoon wordt echter onmiddellijk gelo
genstraft door de feiten. François junior gold in zijn tijd als een muzikaal genie dat zijn vader 
verre overtrof. Laten we de chronologische volgorde echter niet al te veel geweld aandoen en 
allereerst leven en muzikale verdiensten van vader Dunkler onder de loep nemen. 

Geboren in Rastatt bij Baden Baden volgt Dunkler senior zijn 
vader al op twaalf jarige leeftijd op als muzikant bij het vierde ba
taljon Vrijwilligers van de Moezel, met welk legeronderdeel hij in 
Frankrijk belandt. Omdat er in dat leger niet altijd voldoende geld 
is om ook de muzikanten te betalen doet senior in karige tijden als 
een gewoon krijger dienst. Tegen het eind van de achttiende eeuw 
maakt hij deel uit van het Franse leger. Beurtelings als muzikant en 
soldaat raakt hij steeds verder van zijn 'Heimat' verwijderd. In Syrië 
baart een verwonding aan zijn rechterarm hem zorgen. Later in 
1812 maakt Dunkler senior ook nog Napoleons barre veldtocht naar 
Rusland mee. Ondanks de daar opgedane nare ervaringen zal hij na 
enkele jaren in de Nederlanden doorgebracht te hebben in 1817 mu- François Dunkler senior 
ziekonderwijzer worden van het 10dc en 18de regiment der Russen. 
Ondertussen is in de korte periode dat hij na de nederlaag van Napoleon in Namen, in de zui
delijke Nederlanden woont, in 1816 een zoon geboren die de namen Emile François Jacques 
krijgt. Zijn tweede naam wordt de roepnaam, hetgeen later aanleiding tot veel verwarring zal 
geven. 

François junior (1816-1878) moet in zijn eerste levensjaren dus zonder zijn vader stellen. Hij 
wordt door zijn Waalse moeder Emilie Lepied Franstalig opgevoed. In 1819 is vader Dunkler 
terug in zijn nieuwe vaderland, waar hem een rustiger leven wacht dan op de veldtochten van 
zijn voormalige broodheer Napoleon. Hij zal tien jaren als kapelmeester verbonden worden 
aan het Regiment der Lichte Cavalerie. In 1829 maakt hij een belangrijke promotie met zijn 
benoeming tot kapelmeester van het in Den Haag gelegerde Regiment der Grenadiers. De 
nieuwe, ondertussen weduwnaar geworden kapelmeester neemt samen met zijn 13-jarig 
zoontje intrek in de Oranjekazerne aan de Mauritskade. Hij stelt zijn beschermheer Prins 
Frederik van Nassau niet teleur en groeit spoedig uit tot een persoon die in het Haagse cul
turele leven een centrale plaats gaat innemen. Zijn bekendheid dankt Dunkler senior vooral 

2 Gens Nostra 64(2009) 



aan de zomerse concerten in het Haagse Bos, één van de hoogtepunten van muziekminnend 
Den Haag in die dagen. De Haagsche Herensociëteit 'de Witte' heeft in het Haagse Bos, op 
het, vanaf het Malieveld gezien, eerste eiland een uitspanning waar de notabelen hun be
hoefte aan muzikale ontspanning trachten te bevredigen. Onder een aanvankelijk linnen 
overkapping, in de Haagse volksmond als ' tent' betiteld, verkrijgen Dunkler senior en zijn 
muzikanten vanaf 1835 het alleenrecht op uitvoeringen. In 1843 wordt de kapel der Grena
diers samengevoegd met die der Jagers en haast tegelijkertijd worden een aantal militaire 
muziekkorpsen opgeheven. Vanaf dat jaar is Dunkler senior met zijn muziekkapel de enige 
uitvoerder van militaire muziek. Den Haag met zijn bosconcerten gaat vanaf dat moment 
een belangrijke plaats innemen in de militaire toonkunst van Nederland. In 1849 wordt 
Dunkler senior 70 jaar en mag hij van zijn welverdiend pensioen gaan genieten. De binding 
met de militaire kapel van de Grenadiers en Jagers blijft in stand doordat hij op de dag van 
zijn pensionering opgevolgd wordt door zijn zoon. Onder de tweede Dunkler die zijn naam 
verbindt aan het Haagse muziekkorps beleeft de kapel een grote bloei. François junior is 
niet alleen aan begenadigd klarinettist, hij heeft ontegenzeggelijk ook leiderskwaliteiten 
gepaard aan een enorme creativiteit die het muziekminnende publiek tal van composities 
en arrangementen oplevert. Hoewel zijn werkstukken meestal bestemd zijn voor militaire 
muziekgezelschappen leeft zijn fantasie zich ook uit in de niet militaire blaasmuziek. In het 
eerste genre excelleert hij echter. Befaamd wordt zijn Le Partisan; een muzikale weergave van 
de slag bij Waterloo. Het gekerm van gewonde soldaten, het aan de winnende of verliezende 
hand zijn van de strijdende partijen, het wordt allemaal muzikaal uitgebeeld. De Haagse bos
concerten varen er wel bij. Bij de uitvoering van Le Partisan wordt in een donker plekje in het 
bos een kanon afgeschoten, gevolgd door een aantal geweerschoten om de militaire gebeurte
nis plastisch uit te drukken. In de dagen van François junior worden de bosconcerten een niet 
meer weg te denken element in het Haagse culturele leven. Niet alleen de Haagse notabelen in 
hun bosdependance annex muziekplaats kunnen van de creaties van Dunkler kennis nemen, 
ook voor de gewone Hagenaar is er een mogelijkheid voor muziekaal genot dat hij zich niet 
gemakkelijk zal laten ontnemen. De plek waar de elite plaats neemt is afgeschermd door een 
hek. Daaromheen verzamelt zich het 'gewone' publiek dat voor een stuiver of dubbeltje een 
stoel kan huren. Enigszins minachtend worden deze muziekliefhebbers door de heren der 
sociëteit 'kantleden' genoemd. In het zomerseizoen op maandag- en woensdagavond en op 
zondagmiddag zijn de kantleden echter in groten getale aanwezig. Op regenachtige dagen 
kunnen zij aan de trams zien of de concerten doorgang vinden. Missen zij een bruingeel 
vlaggetje op de rondrijdende trams dan is het voor hen duidelijk zij dat ze die avond of mid
dag hun haardstee niet hoeven te verlaten om zich te laven aan de muzikale creaties van hun 
stadgenoot. Vanaf 1863 is de kapel ook regelmatig te beluisteren in de zalen van de Haagse 
Dierentuin. 

Dunklers bekendheid blijft niet beperkt tot de grenzen van zijn woonplaats. Er worden 
regelmatig concerten in de hoofdsteden van de provincies gegeven. Ook de Rotterdammers 
kunnen in de la tere jaren regelmatig k ennis nemen van de verrichtingen van het muzikaal 

gezelschap van Dunkler. De Rotterdamse Diergaarde, maar ook de tuin van de Herensociëteit 
'De Doelen' zijn het toneel waar de Rotterdammers marsen en voor militaire orkesten ge
componeerde symfonieën kunnen beluisteren. Nog verder reikt de roem van Dunkler junior 
wanneer hij met zijn kapel in 1867 optreedt in een sterk bezet internationaal militair muziek
concours. Hij houdt er een eervolle tweede plaats aan over en een Frans Ridderkruis van het 
Legioen van Eer, dat hem persoonlijk door keizerin Eugenie, echtgenote van Napoleon III 
uitgereikt wordt. 

Twee jaar later neemt junior een prominente plaats in bij de onthulling van het nationaal 
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monument op het Plein 1813. Op de eretribune ziet hij prins 
Frederik de ceremonie verrichten, waarbij een door hem
zelf getoonzet gedicht van Nicolaas Beets de muzikale 
omlijsting vormt. 

De bewondering voor de verdiensten van Dunkler 
junior krijgen vorm in een aantal promoties. In 1861 

wordt hij bevorderd tot directeur der muziek, aan 
welke de titel de rang van tweede luitenant verbon
den wordt. In 1876 valt hem de titel inspecteur der 
muziek van tamboers en hoornblazers ten deel, 
een functie die een jaar later uitgebreid wordt met 
die van inspecteur van het marine-muziekkorps. 
Hij heeft dan inmiddels de rang van kapitein be
reikt. 
De kapel der grenadiers en jagers bestaat in juniors 
dagen uit 25 muzikanten. Eén van hen is de tubaspe
ler Huib Hemmes. Hoe groot het ontzag voor zijn or
kestleider is, laat hij blijken in een interview metJ.P. 
Wyand (later opgenomen in 'Rond Johan Verhulst' 
in: Jaarboek die Haghe van 1940). Ter illustratie kiezen 
we een klein fragment hieruit: "Onder die grote Dunk/er 
vergeet dat niet. Dat was nog eens een tij'd. Dan moest je François Dunk/er junior 
blazen op mars, anders kwam hij naar je toe met zijn klari-
net want hij blies mee op mars en dan zei hij: ik hoor je niet!( .... ) En dan zomers 's avonds, we speelden een 
mooie fantasie van Dunk/er over de Don Juan. Ie Pardon de Ploërmel ofLePré aux Clercs. Dan liep heel Den 
Haag leeg naar het Haagse Bos." 

Privé in Den Haag 
Tot zover een beschrijving van de artistieke verdiensten van vader en zoon Dunkler; verdien
sten die de liefhebber van militaire muziek niet onbekend zullen zijn. Dat zal waarschijnlijk 
minder gelden voor het privéleven van de beide musici. Mogen de militaire loopbanen van 
François senior en junior een zekere verstrengeling tonen, hun beider privélevens raken to
taal verknoopt. 

In 1846 treedt François junior in het huwelijk met Christina Wilhelmi. De huwelijksakte 
vermeldt zeven(!) buitenechtelijke kinderen die door het huwelijk geëcht worden. 

En dat in een tijd dat het verwekken van niet uit huwelijksgemeenschap geboren kinderen 
als een immorele daad gezien werd die de gramschap van de medeburger opriep. Nog curieu
zer wordt het wanneer de geboorteakten van de voor het huwelijk gebaarde kinderen aan een 
nader onderzoek onderworpen worden. Dan blijkt van de zeven kinderen niet junior doch se
nior de vader te zijn. In 1833 bevindt de dan 54 jarige senior zich mee zijn regiment in Brabant 

om de opstand van de Zuidelijke Nederlanden te bedwingen. Zijn 32 jaar jongere vriendin 
Christina is hem op zijn weg naar het zuiden gevolgd en bevalt daar van haar eerste dochter; 
Françoise Cecile, die in Breda aangegeven wordt. Eveneens in Brabant wordt een jaar later Jo
sephina Christina geboren. Na seniors terugkeer in Den Haag volgen dan nog vijf kinderen. 

Nog gecompliceerder wordt de situatie als blijkt dat de laatste drie kinderen niet de naam 
Dunkler, maar die van hun moeder krijgen. Deze drie kinderen, geboren tussen 1840 en 1845 

luiden de overgang naar een wettelijke verbintenis van junior met Christina in. Is er in die 
dagen al sprake van een relatie tussen François junior en de vriendin van zijn vader? Delen 
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François Dunkler, een der 59 nummers van 'Les Dé
lices du Bois de La Haye', uitgegeven in Den Haag 
tussen 1851 en 1856 (Jaarboek van Die Haghe 
1928/29, illustratie naast pagina 249) 

in deze periode zowel vader als zoon het bed 
met Christina? Het zijn alle vragen, die ruim 
anderhalve eeuw later niet meer beantwoord 
kunnen worden. Dat er destijds een derde 
man in het spel is geweest moet erg onwaar
schijnlijk geacht worden, daar de aangifte van 
de drie kinderen door Dunkler senior gedaan 
wordt. 

Bij alle onzekerheid staat een ding als een paal boven water: toen Dunkler junior trouwde 
met de vrouw die ooit de partner van zijn vader was geweest en het misschien op dat moment 
nog was, aanvaardde hij het vaderschap over kinderen die minstens voor een deel zijn zussen 
en broers waren. 

Na het huwelijk van junior en Christina worden nog vijf kinderen geboren van wie we maar 
zullen aannemen dat deze door François junior verwekt zijn. 

Dunkler senior blijft tot aan zijn dood in 1861 bij zijn zoon en vroegere geliefde wonen, 
eerst aan de Denneweg 111 en later aan de Frederikstraat 86. Om de hoek ligt de Oranjekazerne 
waar vader en zoon veel uren doorbrengen. In 1916 legt een fatale brand deze kazerne in de as, 
waarbij talloze handgeschreven manuscripten van junior verloren gaan. De van veel van zijn 
levenswerk beroofde componist heeft dit gelukkig niet meer hoeven mee te maken. Hij over
lijdt op 16 september 1878. Als katholiek had hij geen waarde gehecht aan een kerkelijk huwe
lijk met de Nederlands Hervormde Christina. Ook in dit opzicht bleef hij wars van conventies. 
In zijn laatste levensuren laat hij zich echter wel bijstaan door twee bidders. 

Met het overlijden van François junior komt er een eind aan het tijdperk Dunkler; het einde 
van een periode gedomineerd door twee musici die met de burgerlijke mores weinig op had
den maar de militaire muziek met hun groot talent verrijkten. 

Bronnen 
- L. den Haan, Turf in je ransel; 100 jaar Koninklijke Militaire Kapel, Bussum 1976, pag. 15, 20, 27-29. 
- L. den Haan, 'Dr. C.L. Walt her Boer, een uniek Hagenaar', in: Jaar boek van Die Haghe 1988, pag. 113-125. 
- E.F. Kossmann, 'Eenige Haagsche muziekuitgevers der negentiende eeuw', in:Jaarboek van Die Haghe 

1928/29, pag. 227-272. 
- W. Moll, 'Het Willems park en het Nationale Monument op Plein 1813', in:Jaarboek vanDieHaghe 1954, 

pag. 1-17. 
- J. P. Weyand, 'Rond Johan H. Ver hulst. Iets uit het Haagsche Muziekleven in de 19' eeuw', in:Jaarboek 

van Die Haghe 1940, pag. 134-215. 
- R. van Yperen, De Nederlandse militaire muziek, Bussum 1966, pag. 28, 33, 38, 41-45, 58,129, 134, 
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Ned. Hervormde Gemeente Rhoon, 
jaarrekening 1662 van de DiaconieArmen1 

DOOR TON HOKKEN 

NeltgeJans 
Ouwe Sus 
Ljsbet Ariens 
Noch van een siecke knecht 
Noch van het gare vanLysbetArens Schel 
Aen turf 
Noch gegeven aen de kerck 
Jan Schou 
Lysbet de Boe 
Bastiaen Pieter[sen] 
Albert Duin 
Luijkas 
AbramSchou 
Maertge Gerts 
Arie Broeckman 
MaertgeJans 
Aen vremde luijden 
Pieter Pons 
Noch gegeven aenArie Stasse aen gelt 

Den gehellen uutgeeffbedraght 

Den gehellen ontvange net bedraght 
Noch de kolecte van de kerck het jaer 1662 bedraght 

De bovestaende poste by een gebroght met haer beyde lopet 
Den ontfangh vereeffent tegen de uutgeef soo dat den ontfangh 
grooter is dan den uutgeef de somme van 

31-7-8 

4-13-

14-
10-12-

5-

13-10-

6-6-

11-6 

25-

80-7-

25-

7-1-

43-17-6 

-4-8 
122-0-12 

17-8-

40-8 

45-5-8 

301-2-8 

802-3-6 

162-8-14 

160-3-2 

Opden selven dyto het van dese rekenin aen Arie Staesse betaelt actum 
Desen 6 december 1663 en is onderteeckent bij onse kerckenraet 

Guilielmus Cool Eccls. in Rhoon 
Dit merc is gestelt by Herber Pieters Rysdick ouderlijngh 
Abram Aeriense ouderlingh 

Arie Bastiaens Spruidt ouderlyngh De ondertekening, Rhoon 6 december 1663 
Dit merck is gestelt van Hinderick Pieters diake 

Noot 
1. Gemeentearchief Rotterdam, Ned. Hervormde Gemeente Rhoon, inv. nr. 243, globale specificatie 

van de jaarrekening 1662 van de Diaconie Armen (transcriptie). 
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De Nederlandse nazaten van Christian Zoffinger uit Neustadt (Pfalz) 
Over de Haagse tapper Pieter Soffinger (1767-1817) en zijn familie 

DOORJ.F. WENDTE 

Inleiding 
Pieter Soffinger (m) behoort tot een protestants geslacht dat oorspronkelijk afkomstig is uit 
Neustadt an der Haardt (Pfalz). Zijn vader, Philipp Lorentz Zoffinger, vestigt zich in 1767 te 
Den Haag. Daar verdient de familie vooral de kost in de horeca: herbergier, tapper, kastelein, 
bierslijter en na 1850 ook buffetjuffrouwen en koffiehuisbedienden. Pieter Soffinger valt op 
door een kort avontuur met een kolfbaan aan het Lage Westeinde te Den Haag (1796/1797). 
Maar ook door zijn plotselinge verdwijning omstreeks 1802, waarvan de reden nog zal blij
ken. OokJohanJoost Ketter, de partner van zijn oudste zuster Maria Christina Soffinger (II-1) 
vertrekt tussen 1785 en 1803 met de noorderzon. Zijn andere zuster, Anna Elisabeth Soffinger 
(II-3) duikt in 1795 onverwacht in Middelburg op. Er is kortom sprake van een nogal chaoti
sche start van de Soffinger's in Nederland. Hun aanwezigheid heeft hier 160 jaar (1767-1927) 
geduurd. Via vrouwelijke lijnen hebben de Soffinger's zich (tenminste) voortgezet in de ge
slachten Biebericher, Cleffken, Kavelaars, Ketter en Leners. 

De herkomst uit Neustadt an der Haardt (Pfalz) 
De Nederlandse Soffinger's zijn oorspronkelijk afkomstig uit het tegenwoordige Neustadt 
an der Weinstrafse in de Pfalz (D-67433). De huidige wijken Haardt, Gimmeldingen (met Lo
bloch) en Mufsbach, waren vroeger zelfstandige dorpen. Neustadt is het centrum van een oud 
wijngebied met beroemde Pfalz-wijnen zoals Riesling. Haardt wordt wel het 'balkon van de 
Pfalz' genoemd vanwege zijn enigszins verheven en beschutte ligging. 

De stamvader van onze Zoffinger's is Christian Zoffinger die rond 1710 geboren zal zijn. 
Op grond van een naamsovereenkomst (Philipp Lorenz) en het niet veelvuldig vóórkomen 

van de familienaam Zoffinger in dit gebied, lijkt verwantschap ook aannemelijk met Peter 
Zoffinger die omstreeks 1750 in het nabij gelegen Godramstein (Pfalz) woont:' 

Peter Zoffinger, tr. Elisabeth(a) N.N., waaruit: a) Maria Christina Zoffinger, geb./ged. Go
dramstein 5/7-6-1750, b) Johann Adam Zoffinger, geb./ged. Godramstein 17/20-5-1751, c) Phi
lipp Lorenz Zoffinger, ged. Godramstein 15-9-1752 en d) Maria Magdalena Zoffinger, ged. 
Godramstein 5/8-9-1753. 

De familienaam zou afgeleid kunnen zijn van de geografische naam Zoffingen ofZofingen. 
Bij Konstanz (Baden) lag destijds een klooster Zoffingen (Kloster Zoffingen). In het nabij 
gelegen Oehningen woonden in de zeventiende en achttiende eeuw een of meerdere families 
Zoffinger.' Ook is er een plaatsje Zofingen, ten noordoosten van Bern, tussen Luzern en Olten 
(Zwitserland). 

Wegens de ellendige toestand van het gebied door oorlogen, plunderingen en mislukte 
oogsten trokken in de achttiende eeuw veel inwoners uit de Pfalz - maar ook uit andere delen 
van Duitsland-weg om in het buitenland een nieuw bestaan op te bouwen. Eén van hen moet 
de vader van de Haagse tapper Pieter Soffinger zijn geweest. 

Het avontuur van Pieter Soffinger met de kolfbaan 
Pieter Soffinger (III) heeft tussen 1796 en 1797 een kort avontuur gehad met de kolfbaan aan 
het Lage Westeinde te Den Haag, dicht bij de Loosduinse brug. Omdat hij te weinig en onre
gelmatig geld binnenbrengt om zijn vrouw en drie kinderen te onderhouden besluit hij deze 
kolfbaan te exploiteren, teneinde 'op ordentelijke wijze de kost te winnen'.• Deze Haagse kolf-
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Bij de Loosduinse brug, direct aan het water ligt het complex met daarachter een ommuurde plaats en 
kolfbaan, detail uit een kaart van P.A. de Saint Hilaire, 1753, Collectie Haags Gemeentearchief 

baan is een echt complex voor vertier.3 Behalve de kolfbaan, is er onder meer een winkel, een 
biljartkamer en in de bovenvoorkamer een orkest. In de winkel, met toonbank, wordt drank 
verkocht. Bezoekers kunnen plaats nemen op enkele banken. In de biljartkamer staat uiter
aard een biljart, er zijn twintig keu's aanwezig, twee masten en drie ballen. Het is een belang
rijke kamer. Er hangen zes schilderijen, er staat een oude tafel met drie banken en een' glas buf
fet', met zes flessen, dertien wijnroemers en twee bierglazen. En er hangt een lei aan de muur. 
Ten slotte is er het orkest in de bovenvoorkamer, met daarin een grote tafel en enige planken. 4 

Pieter Soffinger koopt het complex van Pieter van Meurs voor een bedrag van 5900 gul
den.5 Het verkoopbedrag bestaat uit de drie hypotheken op het pand voor bedragen van 900 

gulden, waarvan de renteopbrengsten naar Anna Geertruijd Schopman, weduwe van Jacob 
Spruyt gaan, en 2000 en 3000 gulden, waarvan de renteopbrengsten naar mr. Nicolaas Diert 
gaan. De koper dient deze hypotheekbrieven uiterlijk 1 mei te zijnen laste te nemen. Met een 
rente van 3,5% bedragen de jaarlijkse lasten ruim zoo gulden. Tevens komen ten laste van 
Pieter Soffinger de kosten van de overdracht en de kennelijk achterstallige betalingen van de 
verpondingen over de jaren 1792-1795. 

Op z april 1796, een maand voor de uiterlijke overdrachtsdatum, staat de koop nog steeds 
aan. Pieter Soffinger heeft Alexander Willem Swart en Leendert van Meurs bereid gevonden 
borg te staan voor de hypotheekverplichting op de brieven van 2000 en 3000 gulden. 6 Indien 
Pieter Soffinger in gebreke mocht blijven, zullen de beide heren, zonder protest de rente 
voldoen als ware het hun eigen schuld. Dit blijkt een wankele constructie, want de molenaar 
Leendert van Meurs had al een schuld aan Pieter Soffinger van ruim 400 gulden wegens gele
verde van wijnen, dranken en 'andersinds' over de jaren 1794, 1795 en 1796.7 Zijn borgstelling 
zal hij wel niet hebben kunnen nakomen, want reeds op 18 mei 1796 wordt notarieel vastge
legd dat hij zijn schuld binnen acht dagen contant zal voldoen. Op 13 juni stelt Pieter Soffin-
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ger een ultimatum.8 Notaris Johannes Jacobus Rijvers en de getuigen Anthony Jacobus van 
Hogenhuijsen enJ acob van der Valk begeven zich naar het woonhuis van Leendert van Meurs. 
Ze treffen alleen zijn vrouw thuis en lezen het ultimatum voor. Een kopie van het voorgele
zene smijt ze neer achter de notaris en getuigen, terwijl ze uitroept: 'ik kan niet betalen maar 
gaat naar de notaris van Os die heeft mijn zaak in handen'. De volgende dag machtigt Pieter 
Soffinger Adrianus van Hogenhuysen, procureur voor het College van Criminele en Civiele 
Justitie in Den Haag om een rechtszaak tegen Leendert van Meurs te beginnen.9 Reeds de vol
gende dag worden van Meurs en zijn vrouw Petronella de Bruyn onder curatele gesteld. Het 
bekomt geen van de partijen goed. De vrouw van Pieter Soffinger ligt op 9 juli ziek te bed en 
verkeert in dusdanige toestand dat er een testament wordt opgemaakt.'0 En tussen Leendert 
van Meurs en zijn vrouw wordt op 7 december 1796 een scheiding uitgesproken." Uit de boe
del komen in de verkoop zijn korenmolen de Valkmolen, gelegen aan de zuidwest binnen 
singel benoorden de Loosduinse brug en de Rosmolen gelegen aan de zuidzijde van het West
einde. Beide molens zijn te zien op het plan van Den Haag uit 1753. 

Met kunst- en vliegwerk lukt het Pieter Soffinger in 1796 zijn betalingsverplichtingen na 
te komen. Diverse personen steken hun geld in de inrichting van de uitspanning. De drie 
bierstellingen en twee biervaten in de kelder behoren toe aan 'de Brouwerij'. Zijn schoon
vader, Johannes Hessing is eigenaar van de keu's, de masten en de drie biljartballen. Zwager 
Coos Hessing is eigenaar van twee matten stoelen in de keuken. De vorige eigenaar Pieter van 
Meurs, blijkt eigenaar gebleven van het orkest en de inventaris uit de boven voorkamer. Ten
slotte staat er in de keuken nog een kast die toebehoort aan Frederik Linbag." 

Na het verstrijken van de betaaldag 1 mei 1797 zijn er opnieuw geldproblemen. Op 27 mei 
1797 blijken de eerder genoemde procureur Adrianus van Hogenhuyze en notaris Johannes 
Jacobus Rijvers nu curateurs in de gecedeerde boedel van Pieter Soffinger en diens vrouw.'3 

Dezelfde dag wordt het huis, erf en kolfbaan door Pieter van Meurs aan beide curatoren ver
kocht. '4 De verkoop aan Pieter Soffinger is dus nooit geëffectueerd, hoewel hij er er wel heeft 
gewoond en er optrad als herbergier en tapper. De oorzaak van de mislukking schrijft Pieter 
Soffinger toe aan een gebrek aan 'genoegzame neeringloosheid' en het niet kunnen nakomen 
van zijn hypotheekverplichtingen omdat Leendert van Meurs zijn schuld niet kon betalen. 
Voorts beweert hij dat door de geboorte en het onderhoud van diverse kinderen een vermeer
dering van huishoudelijke kosten en de 'noodwendige vertering' tot gevolg heeft gehad, 
dat uitsteekt boven de mogelijkheden van gewone burgerlieden, vooral ook omdat door de 
duurte van levensmiddelen tot een buitengewone hoogte was gestegen. Daarboven op kwam 
dat ze door de zware ziekten van hun en hunnen kinderen meer en meer achterop zijn geraakt 
en uiteindelijk niet meer in staat waren aan hun financiële verplichtingen te voldoen en hun 
crediteuren te betalen.'5 

De verdwijning van Pieter Soffinger uit 's-Gravenhage 
Pieter Soffinger verdwijnt ná 1799, maar waarschijnlijk in 1802 uit 's-Gravenhage met ach
terlating van vrouw en hun vier jonge kinderen. Zijn verblijfplaats is zijn vrouw en kinderen 
op dat moment en ook later niet bekend. Volgens de officiële stukken heeft hij nooit meer 
iets van zich laten horen. Zo wordt bijvoorbeeld in de huwelijksakte van zijn jongste dochter 
Geertruij Soffinger (1819) over hem vermeld: 'sinds geruime tijd afwezend en verblijf onbe
kend', en ook zijn oudste zoon Pieter Soffinger verklaarde bij zijn huwelijk (1815) hetzelfde. 
Op 10 februari 1803 maken de schepenen van 's-Gravenhage een acte op waarin H. Swildens, 
ordinaris en Busdragende Bode dezer stede aan haar wordt toegevoegd als curator.16 Op 2 mei 
1803 wordt een procedure in werking gesteld voor het College van Schepenen in 's-Gravenha
ge door Geertruij Hessing wegens dissolutie van haar huwelijkse band met Pieter Soffinger. 
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Nicolaas Bervouts procureur voor het College wordt gemachtigd. 
Nu blijkt echter dat uit een buitenechtelijke relatie tussen Margrieta Maria (Griet, Mar

guerite) van der Elst en Johan Pieter Soffinger (Zoffinger) in maart 1803 te Utrecht een zoon 
Kristiaan geboren is. De moeder is gedoopt 's-Gravenhage (Grote Kerk) 2 oktober 1771 (getui
gen Margrieta van Rheyn en Maria van der Elst), overleden 's-Gravenhage 19 maart 1812 (42 
jaar, wonende te 's-Gravenhage, aangifte door Evert van de Elst, charpentier en broeder en 
ene Thiery Hermes), dochter van Gerrit (Gerard) van der Elst en Louisa van R(h)eyn. Het is nu 
duidelijk dat Pieter Soffinger in 1802 zijn gezin in de steek heeft gelaten, vanwege een zwan
gerschap bij een ongehuwde vrouw. Waarschijnlijk heeft Pieter haar bij zijn oudere zuster in 
Utrecht (II-1) ondergebracht waar zij in maart 1803 is bevallen. Hoe lang zij in Utrecht is geble
ven, is onbekend, maar in 1812 overlijdt Griet van der Elst in Den Haag. 

Zoals te verwachten valt, hebben het vertrek van Pieter en zijn vriendin Griet geen sporen 
nagelaten in de lidmatenregisters van de hervormde gemeenten te Utrecht en 's-Gravenhage. 

Pieter Soffinger duikt in 1815 onverwacht op in Middelburg waar zijn andere zuster, Anna 
Elisabeth Soffinger (Il-3} woont. Hij blijkt opnieuw een kind verwekt te hebben, nu bij de 
ongehuwde Sophia Wilhelmina Emmerij, geboren Duinkerken circa 1784, 'journaliere' (1814), 
naaister (1868), overleden Middelburg 22 september 1868, dochter van Joseph Emmerij en Ma
ria Magdalena Pak. Zij had nog twee kinderen die te Middelburg zijn geboren (respectievelijk 
in 1814 en 1821) waarvan de vaders onbekend zijn gebleven. 

De genealogie 11 

I. Christian Zofftnger, ingezetene (Gemeindsmann) van Lob loch (1734), en daar nog wonende 
in 1755, overl. te Lobloch in de periode 1755-1767, tr. Catharina N.N. 

Uit dit huwelijk tenminste: 

1. Philipp Lorentz, volgt II. 

II. Philipp Lorentz (Philip Laurens)Zofftnger,geb.Lobloch, ged. Mussbach für Lob loch 23/30-1-1734, 
burger van Neustadt (voor 1756), wijnbouwer (Wingertsmann) in Neustadt (1756,1763,1765), 
opperman'8 bij de meester-metselaar Carel Pantekoek te DenHaag(1767), over 1. tussen novem
ber 1768 en november 1770 (niet in 's-Gravenhage ofNeustadt), tr. Neustadt-Haart (Pfalz) 10-

2-1755 MariaElisabethFührer (in Nederland vermeld als Foore, Foure, Fouri, Fooven, Voering), 
geb./ged. Neustadt 22/24-8-1731, over 1. Utrecht 3-6-1812 (vermeld als Elisabeth Voering, wedu
we van Laurentz Soffinger, 82 jaar), dr. van Christoph Führer, wijnbouwer (Wingertsmann) te 
Neustadt (1731, 1755) en Maria Magdalena N.N. 

In Den Haag worden op 24 juni 1767 aan Philip Laurens Zoffinger, opperman bij Pantekoek en zijn 
vrouw Maria Elisabeth Fouri, beiden gereformeerde lidmaten en geboren te Neustad aan de Haar, met 
hun drie kinderen, oud 1z, 4 en 11/2 j aar, ad1nissie verleend voor drie n:1aandcn. D eze wordt op 2. novem 

ber 1768 nog eens verlengd met twee jaar.•• Ze wonen in 1767 in de Doubletstraat, verpondingsnr. 5228, 
bij Coenraad Stip, naast de schoolmeester. ' 0 

De inschrijving in het lidmatenregister van de Gereformeerde kerk luidt (week 10-17 januari 1768): 
Philip Lorentz en Maria Elisabeth Zoffinger, echtelieden, wonende in de Doubletstraat, met attestatie 
uit N eustad aan der Haard. 11 

Na zijn overlijden verhuist het gezin naar de zuidzijde van de Doubletstraat, verpondingsnr. 5315. 
Tussen november 1773 en 1778 woont daar ook Anna Catharina Vos, ongehuwd, Luthers, geboren in de 
Pfalz, 'die een dienst zoekt' ." Volgens een verklaring uit 1803 woont een zekere Johan Hendrik Peeter, 
metselaar en afkomstig van Argdorf in Hessen 'gedurende geruime tijd' bij Maria Elisabeth Führer. ' 3 In 
1785 woont 'de weduwe Soffinger op het Vissersdijk' . 14 
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Huwelijksinschrijving Zoffinger-Fiihrer, 1755 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria Christina Zoffinger (Soffinger), geb./ged. Neustadt 4/6-10-1756, belijdenis (geref.) 's

Gravenhage 1777, baker {1824), overl. Utrecht 26-2-1845 {Maria Christina Söfinger). Zij is 
te 's-Gravenhage en later te Amsterdam partner25 van Johan Joost Ketter; otr. / tr. (als Ma

ria Christina Zoffering) Utrecht (Catharijnekerk) 30-9/16-10-1804Johan Philip Schmeling, 
geb. Hansen {Nassau, D) ca. 1751, overl. Utrecht 2-2-1829 (als Johan Philip Smeling), zn. 
van Johannes Schmeling en Maria Christina Oot. 

Hij is wedr. van Anna Maria Scheveren (Scheverin,1792; Schäferin, 1786}. 
Johan Joost Ketter moet verdwenen zijn tussen de geboorte van het laatste kind (1785} en 1803 

wanneer geschreven staat 'verlaten huisvrouw van Johan Joost Ketter' .25 Uit de huwelijksakte van 
hun zoon Johannes Philip pus Ketter (Amsterdam,1821) blijkt dat Johan Joost Ketter 'sedert lange 
jaren absent' is. 

Zij woont te 's-Gravenhage (tot circa 1780), Amsterdam (tenminste vanaf 1781} en Utrecht (ten
minste vanaf 1803). In 1803, een jaar voor haar huwelijk, legt Johan Hendrik Peeter, metselaar een 
verklaring 'van goed gedrag' af over Maria Christina Soffinger. ' 5 

Bij de Volkstelling van 1824 verblijft haar man Johan Philip Smeling in het Bartholmei Gast
huis ('disgenoot') in de Lange Smeesteeg te Utrecht. Zij woont dan nog samen met Care! Philip en 
Philip Smeling bij een bejaard echtpaar in huis. Bij de Volkstelling van 1830 is ook zij 'disgenoot' 
geworden in het Bartholomei Gasthuis, waar ze tot haar overlijden op 87-jarige leeftijd, zal blijven 
wonen. 

Geboren uit haar partnerschap met Johan Joost Ketter: 
1. Christiaan Elias Ketter, ged. 's-Gravenhage (Hoogd. Kerk) 6-7-1777 (get. Maria Elisabeth Sofin

ger). 
2. Johannes Philippus Ketter, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 28-3-1779 (get. Johannes Philippus 

Snyders). 
3. Andries Ketter, ged. Amsterdam ( Oude Kerk) 6-5-1781 (get. Jacob van Nuijs, Klinken berg). 
4. Jan Petrus Ketter, ged. Amsterdam ( Oude Kerk) 6-4-1783 (get.Joan Peeter, Elisabet Sophinger). 
5. ElisabetKetter, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 20-11-1785 (get. Godfried Scheffer, Elisabet Sovin

gere). 

2. Andreas (Andries) Zoffinger, geb./ged. Neustadt 19/20-4-1763, begr. 's-Gravenhage {Noorder

kerkhof) 28-4-1795 (28 jaar, borstkwaal, woonde aan de Noorderwal). 

3. Anna Elisabeth Zoffinger (Soffinger), geb./ged. Neustadt 24/29-11-1765, belijdenis (geref.) 's
Gravenhage 1781, over!. na 1813, otr. Middelburg 16-5-1795 Heinrich Christian (Hendrik 
Christiaan) Biebericher (Biebrecher, 1795, Biebricher, 1811), geb. Holzappel (D) 14-8-1769, kof

fiehuishouder en conciërge van de Societé l' Amitié te Middelburg (1811),26 overl. Utrecht 

17-9-1813 (uit het Vorstendom Anhalt), zn. van Johann Michael Bi(e)bericher en Anna 

Dorothea Lotz. 
Uit dit huwelijk, geb. te Middelburg: 
1. DianaBiebericher, geb. 4-7-1800, over!. Middelburg 13-4-1801. 
2. Marinus Biebericher, geb. 13-12-1801, over!. Middelburg 3-9-1803. 
3. HendrikBiebericher, geb. 27-11-1803. 

4. Johan Pieter, volgtIII. 
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III. Johan Pieter (Pieter, Petrus) Zoffinger (Soffinger), 
ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 30-12-1767 (get. 
Elisabeth Meyjer), belijdenis (geref.) 's-Graven
hage 1790, knecht bij de pruikenmaker Josephus 
Schoon (Schön) te 's-Gravenhage (1785), handelt 
tenminste tussen 1794-1796 in wijn, dranken en 
'andersinds',7 herbergier en tapper in het com
plex van de kolfbaan bij de Loosduinse brug 
(1796); te Middelburg bediende (1815) en oppasser 
(1817), overl. Middelburg 29-4-1817, otr./tr. 's-Gra
venhage (Scheveningse Kerk) 17-6/1-7-1792 Geer-

1v 
Handtekening Pieter Soffinger, 1785 

trudis (Geertrui}) Hessing, ged. (r.-k.) - ,. · '· · / L1 / ,,,~ 
4 

's-Gravenhage (Oude Molstraat) 6-3- · /, ...f,,,--;-; / .7 __, · ,_. , 
1767 (get.Petronella Hessing), tap- /.; J·-P,> 7 

~-- ✓- rJ ._ 
ster ( 1804 ' 7, 1814, 1819 ), herbergierster 
(1824), overl. ald. 13-5-1834, dr. van 
Joannes Hessing en Adriana ( van) J af
fraij. 

Zij otr./tr. (2) 's-Gravenhage (Scheve
ningse Kerk) 16/2-3-1806 Antonie Sar
dijn, tapper. 

Ze wonen in 1792 aan het Westeinde 

Handtekening en merk van Pieter Soffinger en 
Geertrui} Hessing,1797 

(1792, 1796, 1797) en Achter de Grote Kerk (1798). Hij verdwijnt omstreeks 1802 uit het zicht van vrouw 
en kinderen. Geertruij Hessing woont bij haar overlijden in wijk E, huisnummer 31. 

Uit dit huwelijk (Soffinger-Hessing): 

1. Pieter Soffinger (buitenechtelijk), geb./ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 6/10-9-1790 (get. 
Christina Soffinger), metselaar (1815), ambtenaar der accijnzen te Venray (1840), overl. 
Venray 27-10-1840, tr. 's-Gravenhage 20-9-1815 Willemina Mulder, ged. Zutphen 22-8-

1784, over 1. Heumen 30-11-1857, dr. van Jacobus Mulder en Aaltjen Baasoskij (Baasosky). 
De notulen van de kerkenraadsvergadering van 6 januari 1691 vermelden dat zijn vader Pieter 

Soffinger, wonende in de wijk van dominee Nieuwland, wegens ontucht werd gecensureerd en dat 
de scriba gelast werd dat in het boek der gecensureerden aan te tekenen en in het doopboek der 
Kloosterkerk van 10 september 1790, dat zijn toen gedoopte kind onecht is.'' 

2. Johannes Soffinger, ged. 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 6-5-1792 (get.Johannes Hessing), 
begr. ald. 11-7-1792 (als Jan Zoffinger, stuip, vervoerd naar Rijswijk). 

3. Johannes Soffinger, volgt IV. 
4. Adriana Soffinger, geb./ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 12-7-1795 (get. Christina Sof

finger), zonder beroep (1824, 1864), overl. Rotterdam 9-6-1864 en aangifte (door Burger
lijke Stand Rotterdam) te 's-Gravenhage 29-7-1864, tr. 's-Gravenhage 10-3-1824Johannes 
Balten, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 1-7-1781, kastelein (1824), zonder beroep (1841), 

over 1. ald. 27-8-1841, zn. van Johannes Balten, soldaat ( 177 4 ), en Johanna Elsing, naaister, 
wednr. van Philippina Fremus. 

Uit dit huwelijk zijn in Den Haag geen kinderen geboren. 
5. Christina Soffinger, geb./ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 24/27-2-1798 (get. Christina 

Soffinger), begr. ald. 5-5-1798 (stuip, vervoerd naar Rijswijk). 
6. Geertrui} Soffinger, geb./ged. 's-Gravenhage 18/23-6-1799 (get. Magdalena Faber), zonder 

beroep (1819), overl. Loosduinen 16-5-1832, tr. 's-Gravenhage 12-5-1819 Hermanus]ohan
nes Cleffken. ' 9 
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Uit de relatie van Pieter Soffinger en Margrieta Maria van der Elst: 

7. Kristiaan (Christiaan) Soffinger, ged. Utrecht (Domkerk) 6-3-1803, baardscheerder te 's-Gra
venhage (1828), overl. 's-Gravenhage (in Burgergasthuis) 17-7-1828. 

Pieter Soffinger heeft zijn zoon erkend. Wanneer zijn moeder in 1812 overlijdt, is hij precies ne
gen jaar. Het lijkt onwaarschijnlijk dat zijn vader hem heeft opgevoed, maar hij is wel op de hoogte 
gebleven van de verblijfplaats en het lot van zijn vader. Hij kan ook opgegroeid zijn in het gezin 
van zijn tante Maria Christina Zoffinger (II.1) in Utrecht. Daar woonde ook zijn grootmoeder Zof
finger. 

Uit de relatie van Pieter Soffinger met Sophia Wilhelmina Emmerij: 

8. Elizabeth Soffinger, geb. Middelburg 19-8-1815, overl. ald. 16-9-1817 (abusievelijk wordt de 
vader Johannes Soffinger genoemd). 

IV. Johannes Soffinger, ged. 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 20-10-1793 (get. Elisabeth Sof
fingen), bediende (1814-17), bode op Voorburg (1837), postbode (1842), over 1. ald. 6-1-1842, tr. 's
Gravenhage 2-11-1814Henrica Geertruida Blom, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 1-12-1792 (get. 
Hendrik Blom, Geertruij Blom), later r.-k. (1845), naaister (1814), winkelierster (1844), overl. 
tussen 1845-1868 (niet in Den Haag), dr. van Jacobus Blom en Anna de Vogel. 

Zij tr. (2) 's-Gravenhage 1-10-1845 Theodorus van Swet, r.-k., particulier (1845), overl. 's-Gravenhage 
7-10-1868 en wedr. van (Apolonia)Jacoba Beuger(s). 

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

1. Johannes Jacobus Caspar Soffinger, volgt V. 
2. Anthonie, geb. 30-10-1816, over 1. 's-Gravenhage 24-3-1817. 
3. Wilhelmina, later Maria Soffinger,30 geb. 1-11-

1817, zonder beroep (1844,1890), winkelier
ster (1845), overl. 's-Gravenhage 16-4-1890, 
tr. 's-G ra venhage 17-7-1844 Leendert (Leo nar
dus) Kavelaars, geb. Zwijndrecht 18-5-1822, 
r.-k., bierbrouwer te Zwijndrecht (1844), 

bierslijter (1845,1846), koopman (1847), win
kelier (1845,1848), winkelier in venster- en 

(6139)' Voor d•'Tele bew\jWI nn deelneming• 
ondenondn bij het onl'IUden nu mijn ie)io!deu 
ltcbtgfll.OOt LJl:OBARDUz3 XA. VELilBS , be• 
tuig ik, · ook' nameü mijne lCindmm e1i JSehuwd• 
Zoo11 , m\jnèn · opresten dank. . · 

. / v /J' M. X.l V.l!ILAABS, · 
. (J i , 8oHDIGJ:L ' 

FamilieannonceKavelaars, collectie CBG 

spiegelglas te Rotterdam (1850-1868), glasfabrikant (1868), over 1. Rotterdam 2-2-1868, zn. 
van Andries Kavelaars, zonder beroep (1844) en Pieternella Koek. 

Uitgeschreven naar Rotterdam in maart 1849. Ze wonen in Rotterdam aan de Boeren vismarkt 
(1850-1868). De winkel is gelegen aan de Nieuwe Haven. Maria Soffinger vertrekt op 27 april 1872 
naar Delft. 

V. Johannes Jacobus Caspar Soffinger, geb. 's-Gra
venhage 16-4-1815, r.-k., postbode (1844), com
missionair (1845, 1849, 1852-1860 ), zonder beroep 
(1850, 1851), particulier (1858), winkelbediende in 
de Warmoezierstraat te Rotterdam (1866-1867), 
arbeider (1880), tapper (1881), koffiehuishouder 
(vermelding in 1891), overl. ald. 31-7-1881, tr. ' s
Gravenhage 22-5-1844 Johanna Francisca van 

. , Hêden• ovarleod tot.cinA loçd-.;eze"n: iri deiÎouder-: 
do~ VIÜL• eo- jnnr;.-d'!· ~ -.r: J , 0 . SOFk'INGER, 
diep betreurd door · mij ·en· mij!Îtl Kinderen. 
·. , .•. ·:• · • .rWç:11. ,J . 0. SOmN,GER , . . . . . o Krn11au11. . 

-~ .J3:e-n.-~a11· g-;-3-i.:f uli'llSS,1~~~3)-t . 

Familieannonce Soffinger, collectie CB G 

Arom, geb. Stompwijk (destijds gemeente Leidschendam) 23-8-1812, zonder beroep (1844), 
overl. 's-Gravenhage 13-z-1885, dr. van Hendrik van Arom, koperslager (1844), en (Johanna) 
Maria Ligtenberg. 
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Handtekening]JC Sofftnger en JF vanArom, 1844 

Het gezin vestigt zich in 1852 te Rotterdam 
en woont daar eerst op de Coolschekade en al 
snel op de Warmoezierslaan. Vanaf 1870 wonen 
ze weer in Den Haag; in 1873 vertrekt het echt
paar naar Zevenaar; vanuit Zevenaar vestigen 
ze zich per 13 februari 1874 te Amsterdam, waar 
in die periode ook zijn drie dochters van tijd tot 

tijd vertoeven. In 1877 vestigen ze zich te Den Haag. Waarschijnlijk wordt er seizoenwerk in de horeca 
gedaan. 

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

1. Maria Hendrika Johanna Theresia Sofftnger, geb. 25-4-1845, buffetjuffrouw te ' s-Gravenhage 

(1879), zonder beroep (1881), overl. na 1884, waarschijnlijk te Jenaz, Zwitserland, tr. 's

Gravenhage 16-11-1881 Peter Bruder, geb. Jenaz, Kanton Graubünden, Zwitserland 27-6-
1858, r.-k., zonder beroep (1881), bediende (1881), overl. na 1884, waarschijnlijk te Jenaz, 
Zwitserland, zn. van Johannes Bruder en Elisabeth Unold. 

Zij woont achtereenvolgens te Rotterdam (1852-1868), Roosendaal (Gld. 1868-1870), Rotterdam 
(1870-1872), Amsterdam (1872-1876), Den Haag (1876-1884). Ze trekt vanaf 1860 mee met het gezin 
vanJ acobus Wilhelmus Laurentius Burgers, restaurateur (houder van een restaurant) en getrouwd 
met haar tante Apolonia Helena van Arom en diens man Burgers, die restaurateur (houder van 
een restaurant) is. Peter Bruder schrijft zich op 21 februari 1881 in te Den Haag komende uit Reise 
(Pruissen). Op 27 december 1884 schrijven ze zich uit naar Schoubeeck (wrs. Schaarbeek) bij Brus
sel. Daar haar jongste zuster Theodora Soffinger zich op 29augustus 1907 vanuit Rotterdam laat 
uitschrijven naar Jenaz, mag verondersteld worden dat dit echtpaar uiteindelijk neergestreken is 
in de geboorteplaats van de man. In Den Haag is geen nageslacht geboren. 

2. Hendrica Maria Theresia Sofftnger, geb. 27-8-1846, overl. Arnhem 16-7-1927, tr. Rotterdam 
12-3-1873 (vóór 1900 gescheiden) Petrus Leners, geb. Lemmer (gemeente Lemsterland) 

13-9-1848, r.-k., (koffiehuis)bediende (1873,1874), tapper te Rotterdam (1873), zn. van Jan 

Geerts Leners en Tietje Hanja. 
Nageslacht Leners. 
Zij woont te Rotterdam (tot 1872), Den Haag (1872), Rotterdam (1873) Amsterdam (1873-1879), 

Den Haag (vanaf 1879). Vervolgens woont ze samen met haar jongste zuster en man te Den Bosch, 
alvorens iedereen zich in 1900 weer te Rotterdam vestigt. Tenslotte woont ze nog enige tijd bij 
haar jongste zuster in Arnhem, alwaar ze ook is overleden. 

3. Theodora Johanna Maria Theresia Sofftnger, geb. 13-1-1848, buffetjuffrouw in het restaurant 

van haar aangehuwde oom J. W. L. Burgers te Roosendaal, Zevenaar, Rotterdam en Am

sterdam (1868-1874), overl. Arnhem 19-6-1919, tr. Arnhem 24-3-1891 Diederich Budt, geb. 

Den Helder 1-6-1834, huisbewaarder (1907), opzichter (1891), overl. Rotterdam 15-8-1907, 
zn. van Johan Budt, scheepstimmerman (1834) en Neeltje Griel. Hij is wedr. vanJannetje 

Zuidewind. 
Zij woont voor haar huwelijk te Rotterdam (tot 1868), Rozendaal (Gld.) en Zevenaar (1868-1873), 

Rotterdam (1873-1874), Amsterdam (1874-). Daarna Arnhem. In mei 1900 vestigen ze zich - samen 
met haar gescheiden zuster Hendrica Soffinger en haar dochtertje - in Rotterdam, komende van 
Den Bosch. Na de dood van haar man vestigt ze zich eerst inJenaz (1907) en later weer in Arnhem. 

4. Johannes Aloysius Alphonsus, geb. 4-9-1849, overl. 's-Gravenhage 24-11-1850, tweeling met 
volgende kind. 

5. een doodgeboren meisje, geb./overl. 4-9-1849, tweeling met voorgaande kind. 
6. Leonardus Adrianus Johannes Aloysius, geb.10-3-1851, over 1. Rotterdam 3-9-1853. 
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Noten 
1. www.familysearch.org, Archief Mormonen, Salt Lake City; bron Kirchenbuch 1637-1828, Ev. Kir

che Godramstein (BALandau), Staasarchiv Speyer, batchnummer C985172, site bezocht 23-3-2006. 
Waarschijnlijk is er ook een relatie met Jacob Zoffinger die in 1675 te Lobloch met een onbe

kende vrouw in het huwelijk treedt. Zijn dochter Anna Barbara Zoffinger tr. Gimmeldingen-Lo
bloch 6-12-1700 Hans Georg Reber, zoon van Christofel Reber (zelfde site, bron 'patron submitted 
forms', batchnummer 8429820 ). 

2. Haags Gemeentearchief(= HAG), Notarieel Archief (=NA), inv.nr.5663, fol. 353-355, 11-9-1797. 
3. Een plattegrond uit 1775 is bewaard gebleven. Zie: Lijst van plattegronden nr. 136. Behorend bij 

request van Paulus Castermans in HAG, Oud Archief(= oA), inv.nr. 152, Bijlagen van de registers 
van appointementen en ingekomen requesten bij de Magistraat 1770 Jan 8- 1778 Dec 23. 

4. HAG, NA, inv.nr. 5663, fol. 335-352, 15-3-1798. 
5. HAG, NA, inv.nr. 5663, fol. 76-89, 4-2-1796. 
6. HAG , NA, inv.nr. 5663, fol.107 ev., 2-4-1796. 
7. HAG, NA, inv.nr. 5663, fol.132-136, 18-5-1796, obligatie. 
8. HAG, NA, inv.nr. 5663, fol.153 en fol.154-155, beiden 13-6-1796. 
9. HAG, NA, inv.nr. 5663, fol. 158-160, 14-6-1796. 

10. HAG, NA, inv.nr. 5663, fol. 166 ev., 9-7-1796. 
11. HAG, Rechtelijk Archief(= RA), inv.nr. 322, 7-12-1796. 
12. HAG, NA, inv.nr.5663, fol. 337-352, 15-3-1797. 
13. HAG, NA, inv.nr.5527, fol. 191-193, 27-5-1797. 
14. HAG, RA, Transportregisters, nr.1409, fol. 659, 29-5-1797. 
15. HAG, NA, inv.nr. 5663, fol. 353-355, 11-9-1797. 
16. HAG, NA, inv.nr. 4323, fol. 317-318, 2-5-1803. 
17. De DTB-inschrijvingen uit Musbach für Lobloch en Neustadt zijn in kopie beschikbaar gesteld 

door het Zentralarchiv van de Evangelische Kirche der Pfalz te Speyer. 
18. Helper van een metselaar, die specie aanmaakt en kalk en stenen aanbrengt (van Dale). 
19. HAG, OA, bnr. 350, invnr.1122, Register van tijdelijke verblijfsvergunningen 1761-1769, nr. 319. 
20. HAG, OA, inv.nr.1039, Lijst van bewoners der respectieve buurten, fol. 41v. 
21. HAG, Lidmatenregister Hervormde gemeente 's-Gravenhage. 
22. HAG, 0A, inv.nr. 1123, Vreemdelingenregister nr. 305. 
23. HAG, NA, bnr. 372, inv.nr. 5882, fol. 174-175, 29-10-1803, verklaring van goed gedrag over Maria 

Christina Zoffinger (II-1) waarin hij verklaart haar gedurende geruime tijd te hebben gekend, toen 
hij nog bij haar moeder inwoonde. In 1783 zijn Maria Elisabeth Zoffinger (Führer) en hij samen in 
Amsterdam, doopgetuige bij de doop van Jan Petrus, een zn. van Maria Christina Zoffinger. 

24. HAG, NA, inv.nr. 3917, fol. 251-253, 18-12-1785. 
25 . Een huwelijk kon te Den Haag, Amsterdam en Utrecht (1764-1811) niet terug gevonden worden. 
26. Gegevens over geboortedatum, evenals de namen van de ouders, zijn meegedeeld door G.T. Biebe

richer te Hilversum (19-11-2002). De bron is een 'stamtafel die in de periode 1922-1927 in Duitsland 
is samengesteld' . Zijn beroep wordt genoemd bij zijn faillissement in 1811, zie: Faillissementsdos
sier in het Archief Rechtbank van Koophandel te Middelburg 1811-1838, Zeeuws Archief, toegan
gen, 12, inv.nr. 739, dossiernr. 1,2. 

27. HAG, OA, inv.nr.5025, Lijst van Ambachtslieden en neringdoenden, zoals deze zijn opgegeven 
door de gecommitteerden over de voormalige gilden, 1804,1805). Rubriek tappers, 49 letter E (= 
wijl<numme r)~ n r. 33: v ro uw van P. Soffing er, tapper, achte r d e Hal. 

28. HAG, Hervormde gemeente 's-Gravenhage, bnr. 203, inv.nr. 14, Handelingen der Kerkeraad, fol. 
233. 

29. J.F. Wendte, 'Het geslacht Cleffken, organisten en kooplieden in stoffen te Den Haag', in: Gens 
Nostra 56 (2001), pag. 161-176. 

30. De voornaam Wilhelmina is veranderd in Maria ingevolge vonnis Arrondissementsrechtbank, 
's-Gravenhage 11-9-1843, ingeschr. 16-9-1843. De reden is niet bekend. Deze naamswijziging vindt 
plaats anderhalf jaar na het overlijden van haar vader. Het Haags archief van de Rechtbank is bij 
het bombardement van 1945 verloren gegaan. 
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Wanda (Utrecht- Groningen) 
DOOR PETRONELLA J.C. ELEMA EN BREGJE SMIESING-STEENHUIZEN 

Deze genealogie is oorspronkelijk opgezet als onderzoekje naar de Groningse rekenmeester 

Mattheus Wanda (geb. 1710-circa 1784). Het Groningse deel van deze genealogie is het werk 

van de eerste auteur. Aansluitend zocht de tweede auteur de Utrechtse voorouders erbij. Voor 

deze publicatie zijn de Utrechtse zijtakken niet volledig uitgewerkt. 

Genealogie 

I. Dirck Wanda, begr. Utrecht (Claes kerk, aangiftedatum) 30-8-1669. 

Hij liet bij zijn overlijden een mondige zoon en onmondige kleinkinderen na, woonde in de 
Twijstraat en werd gratis begraven. 

II. Moses Dircks Wanda {Wandael], belijdenis Utecht 28-9-1643, smid, tr. (1) [vóór 1644] Geer
truijd {Geertjen) Heijndrickx {Crais), begr. Utrecht (Buerkerk, geen datum vermeld, aangif
tedatum 11-8-1651), wonende in het Swaensteechgen; tr. (2) Utrecht (Jacobikerk) 19-12-1652 

Emmerentia]ansvan Wichmont, begr. Utrecht (Claeskerk, aangiftedatum) 21-2-1670; otr./ tr. (3) 
Utrecht (Engelse kerk) 28-5/12-6-1670 Elisabeth Heijnricks Goodwin, in de Ballemakerstraat, 
eerder gehuwd met Thomas Robinson. 

Moses Dircxsen, smitt, wonende 'in Geertensteech naest de granaetappelen' deed belijdenis Utrecht 
28 september 1643. Bij deze inschrijvingen werd steeds een getuige genoemd, in zijn geval was dat 'get. 
Geertruijd Hendrijcx' (waarschijnlijk dus zijn vrouw). Op 5 augustus 1649 werd hij opnieuw lidmaat, 
nu als Moses Dircxen smit ende s.e. Geertjen Heijndricx, woonende in't Swaensteeghjen aan de noord
zijde, [met attestatie] van Amsterdam. Klaarblijkelijk hebben ze in laatstgenoemde stad een jaar of 
twee, drie gewoond; het enige kind waarvan de doop daar werd aangetroffen was hun zoon Jacobus. 

Mozes woonde 'bij Roosendaal' (1646), in 1651 mogelijk in't Swaensteechgen (want daar stierf zijn 
eerste vrouw) en nadien in de Twijstraat (1652, 1670). Toen zijn tweede vrouw daar overleed liet zij haar 
man en een mondige voorzoon na; zij werd met acht dragers begraven. 

Elisabeth en haar eerste man moeten Engelsen zijn geweest. Zij waren zeker voor 1655 al gehuwd, 
want Johannes Robbertsz, zoon van Thomas Robbertsz en Lijsbeth Heijnrics, werd gedoopt Utrecht 
(Geerte, of Catharinakerk) 29 juli 1655. Mogelijk was dit het kind van 'Thomas Robbertszen' dat werd 
begraven Utrecht (St.Jacobskerkhof, aangiftedatum) 5 januari 1657. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Hendricus Moses Wanda, ged. Utrecht (Nicolaikerk) 21-7-1644, bij zijn huwelijk woonachtig 

in de Twijstraat, begr. Utrecht (Buerkerk) 27-12-1711, tr. Utrecht (Domkerk) 13-11-1667 Ca

tharina Caberna, begr. Utrecht (Buerkerk) 29-12-1717. 
Zij tr. (1) Utrecht (An toni Gasthuis) 15-8-1665 GerritBerentse Groothoff, in de Pauwensteeg. 
Catherina Caberna was, blijkens een vermelding bij dit eerste huwelijk, afkomstig uit Hulst en 

kan een dochter of zuster zijn geweest van Geert Caberna, gehuwd met Albertjen Tours, die Hulst 
augustus 1659 hertrouwde met Madleentjen Andriess, weduwe van Hendrik Wichman. Catheri
na's geboorte was niet in Hulst te vinden en een familie van die naam komt er in die vroege periode 
überhaupt niet voor. Wel is er een doop bekend uit Gerbeviller, Meurthe-et-Moiselle (Frankrijk) 
d.d. 3-1-1629 van een Catherine, dochter van Martin Bastien Caberna en Bastienne N.N.; dit kan 
echter niet de vrouw van Henricus Wanda zijn geweest, die in 1682 nog een kind kreeg en pas in 
1717 overleed. 

Hendrick Wanda woonde bij zijn overlijden in de Boterstraat in' t Eloijs Gasthuijs en liet zijn 
vrouw met mondige zoons na. Zijn weduwe stierf eveneens op dit adres; zij was 'moeder' in dit 
gasthuis. 
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Uit dit huwelijk, ged. te Utrecht: 
a.Johannes Wanda, ged. (Domkerk) 20-1-1671, lidmaat Utrecht (j.m. intJorijckjen) 26-7-1693, mees

ter kleermaker, begr. Utrecht (Jacobikerk) 21-7-1754, tr. Utrecht (Antonie Gasthuijs, beiden in 
de Lange Lauwersstraat) 13-7-1697 Maria Uijrwerk, ged. Utrecht (Janskerk) 6-6-1678, lidmaat 
Utrecht (j.d. in de Lauwerstraat) 29-9-1696, begr. Utrecht (Buurkerk) 5-1-1760, dr. van Huijbert 
Uerwerck [Verwerck] en Sara Monde. 
Het adres van Johannes Wanda in 1693, hetJorijchjen, is niet thuisgebracht. Mogelijk een ver

wijzing naar (een huisnaam o.i.d.) York? Hij komt dan met attestatie uit ... Londen. 
Johannes stierf in 1754 in de Lange Lauwerstraat; hij liet zijn vrouw en mondige kinderen na. 

Zijn weduwe liet in 1760 eveneens mondige kinderen na; zij woonde op de Breedstraat. Wij von
den in Utrecht tien dopen, waarvan slechts drie dochters volwassen werden (en maar één van hen 
huwde). Niet met name genoemde kinderen uit dit huwelijk werden begraven in deJacobikerk te 
Utrecht in 1711, 1712, 1713, 1716, 1718 en 1720. Het is mogelijk dat ook de twee volgende begraven 
vrijsters uit dit huwelijk stammen (dat geldt zeker voor Maria, gezien het adres bij overlijden) 
maar wij troffen van hen geen doop aan: 
-Maria Wanda, mondige vrijster, in de Lange Lauwerstraat, nalatende moeder en geen vader, begr. 

Utrecht (Jacobikerkhof) 23-5-1758. 
- Helena Wanda, bejaarde vrijster, in de Groenesteeg aan de Lange Nieuwstraat, begr. Utrecht (Ni

colaikerkhof, door de aalmoeseniers) 18-2-1757. 

Uit dit huwelijk, ged. te Utrecht: 
aa. Catharina Wanda, ged. (Jacobikerk, get. Sara Uurwerk) 20-2-1698. 
bb. Sara Wanda [ook: Wandaer], ged. (Jacobikerk, get. Sara Monde) 28-5-1699, begr. Utrecht (Jaco

bikerk, in de Lange Lauwerstraat over de Korte Lauwerstraat, geen kinderen) 31-12-1752, tr. 
Utrecht (Catharijnekerk) 4-4-1719 (scheiding van tafel en bed Utrecht 12-9-1719)Jan Bover
hoff[Bogerhoff), van Zwolle, begr. Utrecht (Jacobikerk, met 8 dragers,J 2) 23-12-1738. 

Ten tijde van het huwelijk woonde Sara in de Lange Louwerstraat en zij werd bij de onder
trouw vergezeld door haar vader.Jan werd vertegenwoordigd door zijn oom en voogd Jacob 
Vollenho en zijn voogd Pieter Bol. 

Ondanks de echtscheiding zijn ze kennelijk toch weer bij elkaar gekomen. Zij lieten in 
de Oude Kerk te Amsterdam op 20-3-1733 een zoon Huijbertus Boverhoff dopen; getuigen 
waren Johannes Wanda en Maria 'Verwerk' . 
Jan was zekeroverleden voor zijn vrouw (die eind 1752 stierf) en zal eind 1738 zijn begraven 

als Johannes Boverhoff in de Lange Louwerstraat bij de Oudegragt, nalatende zijn vrouw en 
geen kinderen. 

cc. Catrijna Wanda, ged. ( Catharij nekerk) 10-5-1701. 

dd.Huijbertje Wanda, ged. (Jacobikerk, get. Sara Uurwerk) 12-8-1703, begr. Utrecht (Huiberta 
Wanda, Buurkerkhof, bejaarde vrijster in het Oude Manhuis, gratis) 6-7-1780. 

ee. Hendrickje Wanda, ged. (Jacobikerk, get. Sara Monde) 20-9-1705. 
ff. Elisabeth Wanda, ged. (Catharinekerk) 2-12-1708. 
gg.Johanna Wanda, ged. (Jacobikerk, get. Sara Monde) 10-11-1709, begr. Utrecht (Jacobikerkhof, 

mondige vrijster in de Lange Lauwerstraat, diaconie) 7-5-1758. 

hh. Huijbertje Wanda, ged. (Jacobikerk, get. Sara Monde) 18-10-1711. 
ii. HuijbertWanda, ged. (Jacobikerk, get. Sara Monde) 30-4-1713. 

jj. Huijbertje Wanda, ged. (Jacobikerk, in de Lange Lauwerstraat) 21-10-1714. 
b.Albertus [bij de doop: Aelbert] Wanda, ged. (Janskerk) 5-1-1676, belijdenis Utrecht (j.m. in de 

La n ge La u we rs t ra a t) 2 9-.9-1696, b egr. Utrecht (Buurlcerlc) 2 -7 -1753, tr. Utre cht (Domlcerlc) 15 - 2 -

1708 Anna van Eck, ged. Utrecht (Janskerk) 29-12-1675, begr. Utrecht (Buurkerk) 4-6-1764, dr. van 
Adriaen [ook: Arien] van Eck en Mariechje Boldermans. 

Zij tr. (1) Utrecht(Domkerk) 27-3-1700 Nicolaas van Breevelt, koopman in wijnen. 
Albertus Wanda liet in 1753 zijn vrouw en een gehuwde voordochter na. Hij woonde toen 

aan de Nieuwe Gragt in het capittel van Oudmunster; gezien de acht dragers en de kosten ad 
f 2 moet hij behoorlijk welgesteld zijn geweest. Hetzelfde adres en dezelfde uitvaart golden tien 
jaar later voor zijn weduwe. 
Uit dit huwelijk: 
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aa.Margrita Wanda, ged. Utrecht (Domkerk) 21-8-1709 (get. Mechtelt van Eck), begr. Utrecht 
(Buurkerk, als mondige vrijster, 8 dragers, in de Schoutesteegh) 18-3-1738. 

c. Geertruijd Wanda, ged. (Jacobikerk) 5-12-1678, begr. Utrecht(Buerkerk) 29-1-1710. 
Zij woonde in de Boterstraat in't Eloijengasthuijs en liet vader en moeder na. 

d. Henderic Wanda, ged. (Domkerk) 6-12-1682. 

2. Dirck Moses Wanda[el], ged. Utrecht (Geerte- of Catrijnekerk) 21-7-1646, belijdenis Utrecht 

(Dirk Moses, j.m. in Twijstraat) 26-3-1668, tr. Utrecht (Anthony Gasthuis) 19-3-1672 Lijs
beth Reijniers van Isickhoven. 

Voor de man getuigde zijn vader Moses Dirckse Wandael, voor de bruid haar zuster Catharina 
Reijniers van Isickhoven. 

Uit dit huwelijk: 
a. ReijnierDircks, ged. Utrecht (Buerkerk) 12-3-1673-

3. Jacobus Moses, volgt III. 

4. Engeltjen Moses, ged. Utrecht (Jacobikerk) 1-7-1651 (tweeling). 

5. Joannes Moses, ged. Utrecht (Jacobikerk) 1-7-1651 (tweeling). 

111. Jacobus Wanda, ged. Amsterdam ( Oude Kerk) 13-4-1649 ( als J acop, zoon van Moses Dirckx
sz en Giertie Hendrickx, dus onder patroniem), belijdenis Utrecht (Jacobus Moses, j.m. in 

Twijnstraat) 14-6-1670, tr. (1) Utrecht (Domkerk) 31-10-1671 Anna Regina Ham[p]son, begr. 
Utrecht (Buerkerk, gratis) 11-1-1704, dr. van N.N. Hamson en Geesje Hamson, tr. (2) (als Jaco

bus Moses) Utrecht (Catharinakerk) 18-9-1708JannekePalms, begr. Utrecht (Jannichje Pallem, 
huisvrouw van Jacobus Wanda, zonder kinderen) Utrecht (Geertekerk) 13-3-1713. 

Hoewel Jacobus Sr. bijna altijd zonder patroniem voorkomt, werd hij bij het huwelijk ingeschreven 
als Jacobus Moses Wanda in de Watersteegh, voor wie zijn vader Moses Dircks; de bruid woonde in het 
Lauwersteeghje, voor haar haar moeder Geesje Hamson. 

De eerste vrouw kwam ook als Anna zonder meer voor, of als Maria Regina. Zij overleed als Anna 
Hamson, huijsvrouw Jacobus Wanda, nalatende haar man met mondige kinderen; zij woonde in de 
Marienstraat in een gang. Toen haar weduwnaar in 1708 hertrouwde woonde hij in de Mariastraat (zijn 
bruid aan de Oude Gracht bij de Brandsteeg, zij had haar zuster Dirkje Palms als getuige); Jannichje 
stierf als wonende 'in de poort in de Mariestraat'. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Jacobus Wanda, volgt IV. 

2. Annichje Wanda, ged. Utrecht (Buurkerk) 26-9-1679 (in het Louzenssteegjen). 

3. Geertruijd Wanda, ged. Utrecht (Domkerk) 21-1-1685, begr. ald. (Jacobikerk) 21-4-1719. 
Bij haar overlijden was zij jongedochter, ze woonde op den hoeck van de Pauwsteegh in de Bal

lemakerstraet en liet haar vader na. 

4. Johannes Wanda, ged. Utrecht (Buur kerk) 19-2-1688. 

IV. Jacobus Wanda [Jacobuszn.], geb. (te Utrecht?) ca. 1677, lidmaat Groningen (aan't Botter
diep) maart 1702, verver (1730), over 1. Groningen (in het Anthonigasthuis) ca.1757, tr. Utrecht 

(Jacobikerk) 28-3-1701 Susanna Lijster, ged. Utrecht (Ev. Luthers; getuige Stijntje Pieters en 
haar man HermanJansz) 7-3-1680, lidmaat Groningen ( op att. van Utrecht) maart 1704, over 1. 
Groningen (in het Anthonigasthuis) ca. 1756, dr. van Matthijs Lijster en Maria van der Linden. 
Wij hebben de doop van Jacobus Jr. niet kunnen achterhalen. 

Bij het huwelijk in 1701 woonde Jacobus Wanda in het Lauwersteegje; getuige voor hem was zijn ge
lijknamige vader. Voor Susanna Lijster (die op de Varkensmarkt woonde) getuigde haar moeder Maria 
Lijster. Bij Susanna's doop werd voor haar moeder alleen maar een voornaam gegeven, maar uit de doop 
van een jongere broer Jacobus Leijster (in de Lutherse Kerk, op 3-6-1683) bleek Maria's familienaam: 
Van der Linden. Toen getuigde dezelfde Stijntje Pieters, maar ditmaal samen met een Jacobus van den 
Bergh. 
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Jacobus Wanda (junior) moet niet lang na zijn huwelijk naar Groningen zijn vertrokken. Daar werd 
hij in maart 1702 lidmaat op belijdenis. De oudste dochter werd overigens precies negen maanden later 
gedoopt, nog in Utrecht! Susanna Lijster kwam ook pas in maart 1704 met attestatie naar Groningen. 

Overigens ziet het ernaar uit dat zij werden gevolgd door een jongere broer van Susanna. Deze Mat
theus of Matthias Lijster, gedoopt Utrecht {Luthers) 5 juni 1687, gehuwd met Barentien Hoek, kwam 
ook in Groningen wonen. Hij werd lid van het koopman- en kramergilde• op 9 februari 1719 als Matthias 
Leyster in Torftoornstraat. Zijn vrouw overleed in dezelfde periode, want zeer kort nadien werd een 
boedelinventaris opgemaakt.' Zij hadden een winkel, maar uit de inventaris bleek niet welke winkelwa
ren deze bevatte. Over het enige kind uit dit huwelijk, de toen driejarige Matthias, was Jacobus Wanda 
voormond,Jan Grambergh en Beerent Smedingh voogden.' Voor het kind werdf 60 bedongen, en vol
gens een kantmelding erfde het jongetje op 24 september 1725 van een neef te Amsterdam nogf 55.2.0. 

Matthias Lijster hertrouwde nog tweemaal: in 1721 met Gebbina van Goor en eind 1729 met Lutger
dina Veltman. In het laatste geval werd de bruid bij de ondertrouw vertegenwoordigd door Jacobus 
Wanda, dus door Matthias' zwager. 

In 1718 werd geregistreerd dat Jacobus Wanda en Susanna Leyster een kamer in de Nieuwe Ebbinge
straat van Geert Dornvelt hadden gekocht.• Het lag op stadsgrond en deed jaarlijks tot pachtf 4.9.0; ze 
betaalden erf 500 voor. De belendingen waren ten Noorden de verkoper zelf, ten Oosten het Boterdiep, 
ten Zuiden Jan Hindricks weduwe en ten Westen de straat; het hofje erachter - ter breedte van het 
huisje - liep tot de achteruitgang bij het Boterdiep. De volledige koopsom werd gefinancierd door de 
koopman Jan Gossens en Aaltjen Jansen Modderman, bij wijze van hypotheek; in 1734 werd de lening 
als voldaan genoteerd.• 

Een aantal jaren later, in 1723, kochten ze samen met de brouwer Albert Hovingh en diens vrouw 
Luigien Meijers een behuizing met hofje erachter ten Oosten in de Nieuwe Ebbingestraat, doende aan 
de stad tot grondpacht jaarlijksf 3.16.0. Verkoopster was Hester de Witt, weduwe van de panderschulte' 
Jan Vliege: het kan maar een klein pand zijn geweest, gezien de prijs vanf 270.7 Het lag pal tussen de 
woningen van beide kopers, dus mogelijk hebben ze het perceel samen gedeeld? In een bevolkingslijst 
uit 1730-17318 werd Jacobus Wanda verwer onder het 18' vaandel genoemd met een aanslag voor f 1.10.0. 

Matthias Wanda leende, uit naam van zijn ouders, in de winter van 1748 een bedrag vanf 200 van de 
koopman Pieter Hindriks ten Cate en zijn vrouw MettieJacobs Saaxuma. Als onderpand gold het huis in 
de Nieuwe Ebbingestraat; daarnaast stelden ook de dochter Maria Wanda en haar man Hendrik Bos zich 
borg.9 Twee jaar later verkocht Susanne Lijster, mede als gelastigde van haar man, hun huis aan de Nieuwe 
Ebbingestraat voor f 900 aan Koene van Geest; zijn zuster Trijntje van Geest betaalde mee.'0 De eerste 
aflossing, ad f 450, werd door Susanna op 12 juni 1750 ontvangen; de twee volgende, beide malen f 225, 
werden volgens de in de verkoopakte opgenomen bepalingen voldaan aan de kinderen. Mattheus Wanda 
en Trijntjen Hindrix kregen hun aandeel op 3 november 1750, en Maria Wanda en Hindrik Bos op 5 mei 
1751. 

Het echtpaar werd nadien (als de echtelieden Jacobus Wandau en Susanna Lijster) op 26 januari 1751 
voor een inkoopsom vanf 300 - ongetwijfeld afkomstig van de verkoop van het huis - in het Anthonie
gasthuis opgenomen." 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria Wanda, ged. Utrecht (Domkerk) 17-12-1702 (bij de Viebrug), lidmaat op belijdenis 

Groningen (in Nieuw Ebb. straet) juni 1724, otr./ tr. (voor haar Jacobus Wanda vader) Gro

ningen (M. K.) 12-4/2-5-1727 Hindrik Thijss Bosch, van Groningen. 
In d e doop b oe leen wordt h aar n aan1. oolc verbas te rd t o t W o nda e n W o mda. De d oop van Hindril< 

Thijss Bosch is niet eenduidig achterhaald, maar mogelijk werd hij gedoopt Groningen (bij de 
A-kerk) 27 september 1699 als zoon van Thije Hindriks en Jantje Cocks. De naam Thije, ofThie, is 
niet dezelfde als Ties ofThies, al lopen deze vormen als patroniem wel dooreen; het zou tevens de 
naam van het eerste kind Theodorus (Bosch) kunnen verklaren (als verfraaiing van Thie). 

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen Bos te Groningen gedoopt." 

2. AnnaRegina Wanda, ged. Groningen (Gr.K.) 4-11-1704 ( op Boterdiep). 

3. Mattheus, volgt V. 

4. Jacobus Wanda, ged. Groningen (M.K.) 31-1-1713 (in Ebbingestr.). 

5. Johanni:s Wanda, ged. Groningen (M. K.) 4-6-1715 (N. Ebb. str.). 
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V. Mattheus Wanda, ged. Groningen (Acad.K.) 1-10-1710 (op't Boterdiep), lidmaat op belijde
nis Groningen (in Nieuwe Ebbingestraat) maart 1735, onderwijzer in de arithmetica (1782), 
overl. ca.1784, otr./tr. (1) Groningen (N.K.) 22-10/10-11-1735 (voor haar Ubel Lanting broeder) 
Dievertien Lanting, ged. Godlinze (onder patroniem) aug. 1701, begr. Groningen (Mattheus 
Wanda vrouw) 4-8-1738, dr. van Jacob Ubels en Anje Fockens; otr./ tr. (2) Groningen (M.K.) 
12-7/8-8-1749 (voor haar Lutien Hinderycks broeder) Trijntien Hindrycks (Homans], geb./ged. 
Wirdum 23-3/26-3-1699, over 1. 25-4 of 26-4-1780, dr. van Hindrick Mennes en Gerrighjen Ger
rits. 

Mattheas Wanda in Oude Ebbingestraat werd op 9 oktober 1736 lid van het koopman- en kramer
gilde.'3 Zijn (eerste) vrouw werd volgens dit register begraven op 4 augustus 1738.'4 

In 1774, bij het huwelijkscontract'' van de onderdienaar Jan van der Camp met Trijntjen Luitjens 
Romans (de dochter van de in 1749 genoemde Luitje Hindriks) getuigden aan bruidszijde Pieter On
nes stiefvader ( de naam van Janna Brouwer als volle moeder is doorgehaald), Derk Cornellis zwager ( de 
naam van Gerrigje Ho mans als zuster is doorgehaald) alsmede Manies Wandouw en Trijntjen Ho mans, 
aangetrouwde oom en volle moei. 'Matthias Wanrow' vertegenwoordigde de bruid ook bij haar onder
trouw, op 16 april 1774. 

De Romans-zijde van de familie is lichtelijk dubieus. In de genealogie Van Vleer'6 komt de opstelling 
niet overeen met de gegevens die uit dit contract blijken. 

Eind 1743, tijdens zijn weduwstaat, kocht Mattheus Wanda van Geertjen Wiltes(weduwe vanHindrik 
Crijns) en Wemelijna Nitring (weduwe van de hooftmansdienaar Meijer) voor f 750 een behuizing ten 
Westen in de Geltingestraat op vrij eigen grond. Ten Noorden was deze belend door Claas Noordhoff 
meijerwijze (dus als huurder), ten Oosten door de straat, ten Zuiden en Westen door secretaris J.M. 
van Oostbroeck. '7 Hij verkocht dit pand na vijf jaar voor f 900, dus met een kleine winst, aan Hindrik 
Sijmons Holtkamp enJeltjenJelmersma.'8 Er bleef f 700 hypotheek op rusten en die vordering droegen 
Mattheus en zijn tweede vrouw in 1750 over aan de ingenieur H. Teysinga, van wie hij een ander huis 
had gekocht.'' 

Die woning stond in de Oude Ebbingestraat op vrij eigen grond en werd bij de aankoop al door Mat
theus bewoond; belendingen ten Oosten de straat, ten Zuiden de olderman [Jan] Schreuder, ten Westen 
de brouwer [Enno] Meijer en ten Noorden de verkoper zelf. ' 0 Ter betaling van de eerste termijn droegen 
Mattheus en zijn vrouw, zoals gezegd, de vordering ad f 700 aan H. Teijsinga over. Het resterende 
bedrag àf1400 werd blijkens kantmelding op 30 april 1751 voldaan, maar dan omdat ze het huis toen 
alweer verkocht hadden" en wel aan Chris toffer Schroeder en GrietienJans Muntendam voor f 2300. 

Op dat moment trok het echtpaar Wanda in het Geertruidsgasthuis. Zij waren toen nog maar 40 en 
50 jaar oud, maar er waren geen kinderen en kennelijk hoopten ze op een verzorgde oude dag. In het be
wonersregister van het Geertruidsgasthuis " werd toen gemeld: 'Den 8 julij (1751] heeft Mathias Wanda 
en sijn vrou binnengestaan en van de voogden versogt de kamer nuimero 19 voor haar beider woninge 
te versoeken geduirende haar leven, het welke haar van de voogden is geaccordeert mits na het versterf 
van een van beiden met een goet mensch wederom te worden gesuppleert.' 

Mocht een van beiden dus overlijden, dan zou de overlevende een vreemde bij zich op de kamer 
krijgen! Hun nieuwe onderkomen was niettemin geen goedkope zaak: op 1 oktober 1751 kochten zowel 
Mathias Wanda als Trijntie Hindriks een lijfrente adf 250 bij het convent, die naar 8% zou verrenten. '' 
Elk had dus jaarlijks f 20 aan rente te ontvangen. Bovendien bedroeg de inkoopsom voor hen beiden 
niet minder danf 1000.,. 

Nog dertig jaar zouden zij daar samen wonen. Op 25 of 26 april 1780 stierf Trijntje, toen ruim 80 jaar 
oud; twee bronnen geven elk een verschillende dag, maar de teneur is duidelijk. •s Haar erfenis verviel 

ook op het gasthuis, ten bedrage vanf 190; bij dezelfde gelegenheid kocht 'meester M. Wanda' zijn ei
gen nalatenschap vrij voor f 50. ' 6 

Waarschijnlijk gaf hij pas nadien zijn werkzaamheden als schoolmeester op. In de Groninger Cou
rant van medio april 1782" staat het volgende: 'Mattheus Wandaw onderwyzer in de arithmetica, ver
zoekt vriendelyk, aan alledegene dewelke nog LEYEN bij hem hebben, dezelve ten eersten te koomen 
afhaalen, voor den 24 April 1782'. 

In de namenlijst uit de gasthuisrekening over 1784 werd hij voor het laatst vermeld. Hij zal dus al
licht in de loop van dat jaar (of anders in het begin van 1785) zijn gestorven. 
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Noten 
1. RHC Groninger Archieven(= GrA), Gildearchieven, inv.nr. 30, pag. 327. 
2. GrA, Archief weeskamer, 1721/39, d.d. 9-5-1719. 
3. GrA, Weeskamerarchief, inv.nr. 94, fol. 176, d.d. 9-5-1721; met de handtekeningen van betrokke-

nen. 
4. GrA, RA III x 95, fol. 195, d.d. 28-2-1718. 
5. GrA, RAIII x 95, fol.172, d.d. 26-2-1718, gereg. 28-2-1718. 
6. De pander was een stedelijke functionaris die beslag legde op goederen als een schuldeiser defini-

tief tot betaling was veroordeeld. 
7. GrA,RAIIIx 100, fol. 249vo, d.d.13-5-1723. 
8. W.G. Doornbos en P.J.C. Elema, Taxatielijst van de stad Groningen, 1730-1731, Groningen 1996, pag. 50. 
9. GrA, RA III x 181, fol. 184vo, d.d. 2-2-1748; blijkens een kantmelding is deze schuldvordering te

nietgedaan op 13-1-1751. 
10. GrA, RA III x 134, fol. 85, d.d.10-3-1750. 
11. GrA, Rekeningen Anthonigasthuis, 1751, fol. 10; 1756, lijst ( overlijden vrouw) en 1757, lijst ( overlij

den man). 
12. De drie kinderen Bos zijn (ged. te Groningen): 

a. Theodorus Bos[ch), ged. (N.K.) 13-5-1728, tr. (1) Groningen 5-5-1753 Wieke Melles, van Groningen; 
tr. (2) Goningen 30-10-1755 Pietertje Masman, van Groningen. 

b. Susanna Bos, ged. (M. K.) 26-6-1731 (in 0 . Ebbingestraat), tr. Groningen (M. K., voor haar Matheus 
Wanda als oom) 20-10/21-11-1764Albert Frericks, van Bonda [Bunde, Oost-Friesland]. 

c.JannaBos, ged. (N. K.) 20-11-1732. 
13. GrA, Gildearchieven, inv.nr. 30, pag. 405. 
14. Ibid., pag. 420. 
15. GrA, RA III ij , d.d.14-4-1774. 
16. H.J. Dik en W. T. Vleer,Homan, LinthorstHoman, TenBergeHoman, Vries/Norg 1974. 
17. GrA, RAIII x 126, fol. 202, d.d. 25-10-1743. 
18. GrA, RAIIIx 132, fol.124, d.d. 29-4-1748. 
19. GrA, RA III x 134, fol. 204vo, d.d. 10-7-1750. 
20. GrA, RAIII x 131, fol. 234vo, d.d. 28-9-1637. 
21. GrA, RA III x 135, fol. 187, d.d. 25-1-1751. 
22. GrA, Archief Geertruidsgasthuis (toegang 1357), inv.nr.1, fol. 20. 
23. GrA, Archief Geertruidsgasthuis, rekening 1751, fol. 48. 
24. Ibid., fol. 49. 
25. GrA, Archief Geertruidsgasthuis, inv.nr. 492, fol. 9, resp. rekening 1780, fol. 86. 
26. GrA, Archief Geertruidsgasthuis, rekening 1780, fol. 55. 
27. Groninger Courant, 1782 nr. 31, d.d. 16-4-1782. 

Bedrog bij de VOC 

DOOR TON CRABBENDAM EN JOS KALDENBACH 

Het is heel verleidelijk bij oude aktes en gegevens te vertrouwen op de juistheid van de tek

sten en daaraan een stuk stamboom op te hangen. Helaas is de wetenschappelijke gewoonte 

altijd twee onafhankelijke bronnen te raadplegen en pas daarna een conclusie te trekken, niet 
altijd mogelijk en - ook niet altijd - gebruikelijk in genealogenland. Hier een voorbeeld hoe 

een scheepssoldijboek van een VOC-schip niet geheel juist bleek te zijn. 

De Vereenigde Oostindische Compagnie was mede een vergaarbak van gelukzoekers, crimi

nelen en anderen die hun familie of werk soms ontvluchtten en een goed heenkomen zochten 

in de Oost. Wie daarbij een valse naam opgaf, liep alleen tegen de lamp, als een kwaadwil

lige medepassagier hem aangaf. Ook kwam het wel voor, dat een toegangsbewijs voor een 
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voc-schip van iemand anders werd gekocht. Eén reden kon daarbij zijn de haast om weg te 
komen en daarmee bijvoorbeeld schuldeisers, een zwangere vriendin of gerechtsdienaren te 
ontlopen. Zulke toegangspapieren werden op vaste tijden uitgedeeld aan personen die in de 
rij voor het Oostindisch Huis hadden gestaan en daarna waren goedgekeurd na een vluchtige 
controle op geschiktheid. Als dit toegangsbewijs werd verkocht, moest de nieuwe eigenaar 
erna de naam van de verkoper voeren! Deze praktijk was bij de voc welbekend en werd 
daarom ook streng bestraft. Maar zolang iedereen aan boord zijn mond hield, kon dit bedrog 
doorgaan en ging dus de betalende bedriegende matroos of soldaat met de verkeerde 'papie
ren' op reis. Dat ging soms onderweg door verraad of verpraten nog fout. En soms kwam het 
nooit uit, of pas na het overlijden van de frauderende dienaar. Hieronder volgt een geval van 
een bosschieter' die na zijn dood alsnog werd ontmaskerd: 2 

"Attestatie artic., 60 Druijvesteijn. 
Op Huijden den 30 Jann.1755 Compareerde voor mij Willem Hondius, Openbaar Notaris, 
bij den Ed. Hove van Holland geadmitteerd, tot Zaandam residerende en voor de getuijgen 
nagenoemt Cornelis Harksz., out 59 jaren en Adriaan Pietersz. Paskis, out 57 jaren, beijde wo
nende tot Oostzaandam, mij Notaris bekent, dewelke verklaarden ten dienste van de waarhe
ijt, doende sulx in der Presentatie van Eede, ten verzoeke ende ter requisitie van Johanna Jans 
de Reyger, weduwe wijle Adriaan Dirksz. Crabbendam, wonend tot Amsterdam, en Hilgont 
Dirks Crabbendam, meerderjarige dogter, wonende tot Oostzaandam. 

Hoe dat waar en waaragtigh is, dat sij getuijgen beijde seer wel hebben gekent eene Dirk 
Adriaansz. Crabbendam en sijn huijsvrouw Grietje Cornelis Bost, in hun leven gewoont 
hebbende en overleden tot Oostzaandam, dat hun getuijgen mede wel seer bekent is, dat de 
gemelde Dirk Adriaansz. Crabbendam en Grietje Cornelis Bost op hun overlijden geen meer, 
kinderen, kindskinderen off desselves afkomelingen hebben nagelaten, als de voormelde 
Adriaan Dirksz. Crabbendam en Hilgont Dirks Crabbendam. Dat hun getuijgen mede seer 
wel bekent is dat de gemelde Adriaan Dirksz. Crabbendam, alhier tot Oostzaandam is ge
trouwt3 met de eerste requirante in desenJohannaJans de Reyger, na Oostindien is gevaren en 
soo hun deposant en in derwijl gewest in dienst van den Heeren Bewindshebbenden van de 
Wel Ed. Oostindische Compagnie der Kamere der stadt Amsterdam in den jare 1747 met het 
schip Domburg onder de naam van Jan Dirksz. Van Sneek voor matroos, dat de gemelde Adri
aan Dirksz. Crabbendam sigh opgegeven hebbend Jan Dirksz. van Sneek, soo hun getuijge 
mede, Indewigh wel in Bataviaas Hospitaal op den 24Jann.1753 sonder Testament te maken 
en Son der kint off kinderen, kintskinderen of derselver afkomelingen in ' t Leven na te laten 
is komen te overlijden. Dat hun getuijgen ook int sekere bewust ende bekent is, dat deselve 
Adriaan Dirksz. Crabbendam sigh opgegeven hebbende Jan Dirksz. van Sneek, geen andere 
off verdere erffgenamen ab intestato heeft nagelaten als de voormelde sijne weduwe Johanna 
de Reyger en sijn suster Hilgont Dirks Crabbendam die requirante indien sonder Eenige 
andere off verdere erffgenamen ab intestato int Leven te hebben of te hebben gehat. Gevende 
s ij getu ij gen voor redenen van wetenschap, dat sij altijt in d e buerte van de voormelde Dirk 

Adriaansz. Crabbendam en sijn huijsvrouw Grietje Cornelis Bost hebben gewoont, en met 
haar Familjen ingegaan en van sulxs hun gedeposeerde seer wel weten en bereijt te sijn sulks 
met solemnelen eede te willen bevestigen. 

Aldus gedaan en ge passeert tot Zaandam voorz. Present Luijcas Hondius en HendrikHondius 
als getuijgen. w.g. Cornelis Harksz. Out, Adriaan Pietersz. Paskis, Luijcas Hondius, Hendrik 
Hondius. 

Quod attestor W. Hondius." 
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In het Nationaal Archief kon vervolgens in de Camer Amsterdam Adriaan Dirksz. Crabben
dam alleen worden gevonden onder zijn schuilnaam: 

"49/ In'tschipDomburg 
[Debet] Jan Dircksz: van Sneek, bosschieter niet verm[aec]t:4 

3 maart 1747 2 maanden gage op hand f. 22:-:-; Schult aan J. van den Hoek f. 150:-:-; 1 kist f. 
5:5:-, samen f. 177:5:-
nov. 17 48 f. 50:-:- bet. aan R. de Vries op de schuld f. 148 f. 50:-:-
Oct. 1759 f. 100:-:- bet. aan G. Sloterdijk, Wed. R. de Vries f. 100:-:- in voldoening van de 
schuld f. 91; 
21 Jan. 1751 op ordre van den Here Boss van Waveren an zijn vrouw Johanna Jans de Reijger 
verleent een maandceel van 2 m. Rak 1993 N. 458; Op 't boekje gebragt, is genoteerd, vide bet. 
antw. van 13 jan.1752; 
21 Jan. 1751: f. 22:- bet. met X 't / haar merck. E. Ter maat; 
idem 9 feb. 1752 en 12 April en 6 Nov. 1753 f. 22:-, borge Gerrit Vasseur Camerb[ ewaarder]. 
Debet f. 29:8:1 hier neevens op zijn door te quaat f. 29:11 -
25 feb. 1755 f. 105:14:- Op dito ordre van Jonkheer van den Boetzelaar bet. aan zijn Wed. en als 
procuratie hebbende van Hilgert Dirks Crabbedam, zijn volle suster en eenige Erfgenaam ab 
intestato, onder borgtogt van Gerrit Vasseur, amerb., die aanneemt de Comp. te indemneren, 
venuntieerende de beneficien, ordinis excussionis dies effecte verstiando. F. Dix get. wederom 
met het merck vanJohannaJans de Rijger en handtekening van G. Vasseur 

[Credit] Anno 1747 voor [kamer] Amsterdam 
2 8ber 1747 pr. de Comp: f. 77:-:- over 7 m. gage, f.11 per maand van den 3. Maart, sodat sijn 
uijtgeseijlt tot heeden dat ter rheede Batavia boeken fl. en op Gerd Schal poort gaat f. 77:-:-; te 
quaat f. 100:-:-; tezamen f. 177:-:-
[ etc.] 1 September 1752 over 3 m. 16 dag: in --dat zonder Testament of goederen na te laten 
overleeden is f. 49 te quaat f. 29:8:11. Tezamen f. 373:2:11."s 

Alleen met deze notariële akte in handen konden Hilgont en Johanna de vorderingen op de 
voc hard maken en het geld van hun broer respectievelijk echtgenoot innen. 6 Als de Kamer 
Amsterdam ook digitaal is verwerkt in de indexen van www.voc.websilon.nl bij de 400.000 
andere dienaren van de voc, kan iedereen dit vanaf zijn PC controleren. 

Noten 
1. Een ervaren matroos die ook belast was met het afschieten van het kanon. 
2. Oud Notarieel Zaandam 5947, akte 3. 
3. Gereformeerd Oostzaandam 28-10-1742, fol. 39: hij jongman op ' tFrance (Fransche) pad, zij jonge

dochter op de Bloemegracht. 
4. Via de notaris, zoals vaak gebeurde vlak vóór vertrek naar Indië. Zeker als er een zielverkoper met 

een vordering voor geleverd eten en drinken was. Wel bleek hier dus een maandbrief voor Johanna 
te bestaan, waarmee zij twee maandsalarissen per jaar op het Oostindisch Huis kon ophalen (bron: 
Roelof van Gelder, Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800), Nijmegen 1997. 
De tekst is ter inzage via: www.dbnl.org/ tekst/geldo28oosto1_o1. Ook in het Duits verschenen in 
2004 als: Das ostindische Abenteur). 

5. Nationaal Archief 1.04.12, inv.nr. 6211-49. 
6. Uiteraard werden in soortgelijke gevallen ook wel pogingen gedaan valse aktes op te stellen. 
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Kwartierstaat van Eduard van Beinum (1900-1959) 

" ' 7 
,, ,, ,o " " 

GERARDUS LENA VAN 
HENDRIKUS VEEN 

VAN BEIJN UM 
zn. van Lijbert dr. van Willem 

van Beijnum en van Veen en 
Maria van Beek Helena Seere 

kleermaker 

ged. Utrecht 
ged. Utrecht 14-7-1765 

16-9-1762 overl./begr. 
ovcrl. Utrecht Utrecht 

18-4-1812 10/13-9-1809 

tr. Utrecht 6-9-1785 

LEENDERT HENDRIK 
VANBEINUM 

schoenmaker, soldaat 

ged. Utrecht 
2-3-1796 

over 1. Nijmegen 
3-12-1855 

8 

JOHAN FRANS SUSANNA 
BARTH WILHELMINA 

DEBULPAAP 
dr. van Willem de 

Bul paap en 
[wrs.] Susanna 
Catharina Briel 

oppasser 

geb.Alsheim 
(tussen Mainz en 

Mannheim) geb. ca. 1765, 
ca. 1759/1763 van Nijmegen 

over!. Nijmegen over!. Nijmegen 
19-10-1846 23- 12-1827 

otr. Amsterdam 23-5-1788 

SUSANNA 
WILHELMINA 

CHRISTINA BARTH 

naaister 

ged. Amsterdam {EL) 
6-7-1791 

overl. Hengelo (0) 
24-6-1861 

9 

ALEXANDER ISABELLA 
JOSEPH SECQ FRANÇOISE 

SEGHERS 
zn van Matthieu dr. van Jean 
Charles Joseph Baptiste Seghers 
Secq en Isabelle (herbergier) en 
Clai re Ameeuw Jeanne (Eugenie) 

deBaene 

koetsier (1809) werkvrouw 

geb. St. Marie 
Chapelle(F) ged. Brugge 

6-1-1781 23-10-1776 
ovcr l. tussen 18 12 over!. Brugge 

en 9-11-1839 29-3-1846 

tr. Brugge 20-10-1808 

(0 

EDUARD ALEXANDER 
SECQ 

hoornblazer 

geb. Brugge 
23-8-1809 

over 1. Den Helder 
2-6-1842 

N.N. CECILIA 
WISSINK 

dr. van Herma 
nus Wissi nk e1 

Joanna Doroth, 
Pets(Bets) 

naaister 

ged.Kampen 
(r.-k.) 11-9-179, 
overl. Kamper 

8-4-1861 

JOHANNAJACOBA 
WISSINK 

naaister 

geb.Kampen 
7-8-1820 

over 1. Delfshaven 
15-3-1880 

tr. Utrecht 29-11-1820 tr. Kampen 9-11-1839 
4 

HERMANUS JAN VAN BEINUM ISABELLA MARIA SECQ 

muzikant, oppasser, 
dirigent van een militaire kapel 

24 

geb. Nijmegen 19-11-1835 geb. Kampen 17-3-1839 
over 1. Arnhem 12-7-1884 over 1. Arnhem 29-10-1910 

tr. Kampen 9-2-1865 

EDUARD ALEXANDER VAN BEINUM 

muzikant, contrabassist 

geb. Kampen 24-5-1863, over 1. Arnhem 20-8-1941 
tr.Arnherr 

EDUARD ALEXANDER 

geb. Arnhem 3-9-1900, 
o.a. dirigent Concertgebouworkest (tweede dirigent 1931; 

tr. Amsterdam 6-7-1927 J osepha Antonia Anna 
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WILLEM HENDRIKA TOON CATHARINA 
POLMAN HENDRIKS(EN) (ANTON!) GERRITSEN 

DONKERS 
zn. van Anrho- dr. van Hendrik zn. van Antonius dr. van Wessel 
nius Polman en Volkers en Maria Donkers en Garritzen en 

Elisabeth Gilsing Jansen Hendrina Johanna Jansen 
Heitings(Haijkes, (Lap) 

Heitink) 

dagloner dagloonster 

ged.Didam ged. (ws.)Angerlo ged.Didam ged.Didam 
2-10-1735 17-6-1736 26-6-1769 21-5-1766 

over!. Angerlo over!. Angerlo over!. Wehl begr.Didam 
28-2-1809 9-3-1811 4-2-1849 16-12-1809 

orr./tr. Angerlo 13-4/8-5-1766 oer. Didam 6-2-1791 

12 

WILLEM HENDRICA 
POLMAN DONKERS 

landbouwer 

ged. Doesburg ged. Didam 
16-3-1778 27-12-1791 

over 1. Angerlo over 1. Angerlo 
15-7-1848 28-1-1873 

tr. Angerlo 17-1-1821 

JACOBUS POLMAN 

timmerman 

geb. Angerlo 16-9-1823 
overl. Arnhem 11-5-1904 

13 

" " JAN(JOANNES JOANNA 
ANDREAS) (HANNA) 
DE HAAN VELDERHOFF 

zn. van Adrianus 
de Haan en 
Catharina 
Hendrix 

werkvrouw 

ged.Gendt geb. Rees (D) 
30-11-1752 ca. 1756 

overl. Gendt over!. Gendt 
1790 27-1-1833 

ocr./tr. Gendt 8-4/5-5-1785 

JAN (JOHANNES) 
DEHAAN 

dagloner, arbeider 

ged.Gendt 
5-6-1788 

overl. Gendt 
15-6-1856 

14 

JO 

HENDRICUS JOANNA VAN 
VERBURG(T) WORKUM 

zn.vanDirk dr. van Theo-
Verburgt dorus (Dirk) 
en N.N. vanWorcum 

en Joanna van 
Kerckhoff 

arbeider arbeidster 

geb. Huissen ged. Heteren 
ca. 1753 2-3-1764 

overl.Elst over!. Arnhem 
4-4-1832 23-9-1841 

tr. Huissen 21-8-1786 

THEODORA 
VERBURG 

geb. Malburgen/ged. 
Huissen 27-10-1794 

overl. Gendt 
10-5-1866 

tr. Huissen 27-6-1818 

HENDRICA DE HAAN 

geb. Gendt 6-2-1826 
over 1. Arnhem 8-4-1909 

tr. Gendt 30-7-1855 

ANTONIA POLMAN 

geb. Arnhem 17-6-1866, overl. Arnhem 27-11-1953 

VANBEINUM 

over 1. Amsterdam 13-4-1959 
'tweede eerste' dirigent 1938 ( naast Willem Mengel berg) 
Maria Jansen, geb. Amsterdam 12-6-1896, violiste 

,, 

15 
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Bij de kwartierstaat van Eduard van Beinum (1900-1959) 

Opmerkingen 
kw. 5. Isabella Maria Secq werd erkend bij het huwelijk van haar ouders. 

kw.10. Eduard Alexander Secq was ten tijde van zijn huwelijk gelegerd te Harderwijk. 
kw. 11. Johanna Jacoba Wissink tr. (2) Kampen 11-8-1847 Christiaan Brendel (Nijmegen 14-2-1821-Nij

megen 29-7-1887). Zij vertrekken op 25-11-1873 van Nijmegen naar Duisburg in Duitsland. 
kw. 20. Alexander Joseph Secq is in 1813 als militair in de Franse legers opgetrokken en sindsdien is er 

van hem geen tijding meer ontvangen. 
kw. 21. Isabella Seghers geeft in 1839 te Brugge toestemming voor het huwelijk van haar zoon. 
kw. 29. Joanna Velderhoff tr. (2) Gendt 18-3-1803 Hendrik Goossens. 

Met dank aan Bertus Becker te Nijmegen, Ton Hokken te Utrecht,Jan Rientjes te Zwolle en Frans Tho
rissen te Utrecht voor onderzoek naar een deel van de kwartieren 11, 17 en 23. 

Het portret van ... 
[het echtpaar Beke-Hartman] 

DOOR F.J. VAN STERKENBURG 

Wi.fnandus Beke, geb. Woerden 22-11-1816, kleermaker, overl. Breukelen-Nijenrode 17-5-1897, 

zn. van Carel Beke, kleermaker en Johanna van Agteveld, tr. Breukelen-Nijenrode 11-1-1840 

Maria Hartman, geb. IJsselstein 4-2-1816, naaister, overl. Breukelen-Nijenrode 19-5-1898, dr. 
van Hendrik Hartman, kleermaker, en Hermijntje Dongelmans. 

Uit dit huwelijk zijn te Breukelen-Nijenrode tussen 1843 en 1859 zes kinderen Beke (vier 
dochters en twee zonen) geboren. 

De linkerfoto is circa 1875 en de rechterfoto is circa 1850 genomen. De fotograaf is onbekend. 

26 Gens Nostra 64(2009) 



Het portret van ... 1 

[het echtpaar Van Tricht-Beke] 
DOOR F.J. VAN STERKENBURG 

Fransiscus van Tricht, geb. Breukelen-Nijenrode 15-8-1854, sigarenmaker, overl. ald. 5-9-1906, 
zn. van Nicolaas van Tricht, werkman, en Maria Lucassen, tr. Breukelen-Nijenrode 12-11-1880 
AlijdaBeke, geb. Breukelen-Nijenrode 14-6-1859, winkelierster tabaksproducten, overl. ald.13-
5-1946, dr. van Wijnandus Beke, kleermaker, en Maria Hartman, naaister. 

Uit dit huwelijk zijn te Breukelen-Nijenrode tussen 1881 en 1898 twaalfkinderen Van Tricht 
(negen dochters end ri e zon en) geboren. 
De foto 's zijn circa 1880 (waarschijnlijk ter gelegenheid van hun huwelijk) door W.G. Kuijer & 

Zonen, hoffotograaf te Amsterdam, genomen. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Etfgoedcentrum DiEP: het handschrift van Wouter van Gouthoeven 

In november 2008 wist het Erfgoedcentrum DiEP op de veiling van Burgersdijk & Niermans 
in Leiden de hand te leggen op een uniek manuscript. Het werkapparaat van de zeventiende
eeuwse Dordtse historicus Wouter van Gouthoeven keerde na vele omzwervingen terug naar 
Dordrecht, de plaats waar het omstreeks 1600 ontstond. 

De samensteller werd op 6 september 1577 geboren als Valerius Bartouts, zoon van Arent 
Bartouts, dijkgraaf van Dubbeldam, en Machteld ( doorgehaald: Hallincg) Schrevel Ockersdr. 
zoals hij zelf in het manuscript aantekende. Later veranderde hij eigenhandig zijn naam in 
Wouter van Gouthoeven en ook zijn broers en zussen, die hij eerst als Bartouts had ingeschre
ven kregen, mogelijk omstreeks 1608, om onopgehelderde reden de naam Van Gouthoeven. 
Wouter studeerde volgens latere biografen te Utrecht, Keulen, Leuven en Dole, hoewel alleen 
van zijn verblijf in laatstgenoemde plaats schriftelijk bewijs is te vinden. Een wetenschappe
lijke graad schijnt de student, die volgens tijdgenoten stotterde maar buitengewoon begaafd 
was, niet behaald te hebben. 

Terug in Dordrecht werd hij in 1611 waarsman (ambtenaar, belast met toezicht op de dij
ken) van de Zwijndrechtse Waard en trouwde hij op 9 mei 1614 met de 22-jarige Maria van 
Beaumont Jansdochter, uit welk huwelijk vijf kinderen werden geboren. Blijkens de huwe
lijksaantekening was hij katholiek, waardoor hij, hoewel uit een oud en aanzienlijk geslacht 
stammende, van deelname aan de stadsregering was uitgesloten. Twee van zijn zussen en 
twee broers werden kloosterling te Leuven. 

Het gezin Van Gouthoeven bewoonde een gedeelte van het pand Blijenburg, naar de om
vang ook wel het reuzenhuis genaamd, aan de Wijnstraat te Dordrecht. Wouter bouwde een 
reputatie op als historicus en genealoog met een bijzondere belangstelling voor alles wat zich 
in zijn geboortestad had afgespeeld. Hij verrichtte onderzoek in de archieven en won inlich
tingen in bij correspondenten. Alles werd genoteerd in zijn manuscript, dat diende als basis 
voor D'oude Cronycke ende Historien van Holland (met West-Vries/and) van Zeeland ende van UUtrech, 
beginnende vanden jare onses heeren 449 tot dit teghenwoordigh jaer1620. Deze Divisiekroniek, uitge
geven door Peeter Verhaghen te Dordrecht, loopt tot 1556. Het tweede deel, in hetzelfde jaar 
door Verhaghen uitgegeven, werd door E. de Veer en N. de Clerck bewerkt. Een tweede boekje 
van zijn hand, Beschrijvinge ende chronijcken der stede Dordrecht, was in 1620 voor de druk gereed 
maar is nimmer verschenen en sindsdien spoorloos. 

Zijn naam is bekend door de gedrukte kroniek. Dat er daarnaast nog een handschrift is, een 
register gebonden in perkament, 372 pagina's (van 54 bij 291/2 cm), is veel minder bekend. 
Dit handschrift, boordevol namen en gegevens, is zijn levenswerk. Het is de neerslag van een 
grootse onderneming en bevat tal van verborgen schatten. 

De lijstjes die erin te vinden zijn met namen van pausen, bisschoppen van Utrecht en Haar
lem en graven van Holland spreken wellicht niet echt tot de verbeelding, maar al die lijstjes 
bij elkaar-en er zijn er nog veel meer, onder andere van edelen, griffiers, dijkgraven en heem
raden - vormen wel een fraai geheel. 

Veel boeiender zijn de genealogische overzichten van met name Dordtse families. Vergezeld 
van afbeeldingen in ruwe schets van de familiewapens passeren er vele de revue, zoals Oem, 
Tack, Berck, Suys, Hallincq, Moesiënbrouck, Slingelandt, de Vriese, Blij en burg en Scharlaken. 
Daarbij krijgt de lezer een fascinerend kijkje in de keuken van de schrijver. Bekend is dat Van 
Gouthoeven zelf via literatuur- en archiefonderzoek veel gegevens verzamelde. In kerken 
maakte hij aantekeningen van opschriften en wapens op zerken en ramen. En met tal van cor-
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respondenten onderhield hij een briefwisseling. Dit netwerk leverde hem veel informatie op. 
Maar hoe betrouwbaar is het allemaal? Het handschrift getuigt van Van Gouthoeven's voort
durend correctiewerk. Aanvullingen en verbeteringen zorgen soms voor pagina's met enkel 
doorhalingen. En wanneer het al te bar werd en de schrijver zelf het overzicht verloor, moest 
knip- en plakwerk uitkomst bieden. Al bladerend groeit het respect voor deze perfectionist 
die geweten moet hebben wat hij was begonnen: een klus waar geen einde aan zou komen. 

Het zijn vooral de opmerkelijke details die het handschrift tot zo'n rijke bron maken. In de 
genealogie van de familie Van Drencwaert bijvoorbeeld wordt ook Jan van Drencwaert opge
voerd. Deze Jan was de koningsgetrouwe schout van Dordrecht die zich in 1572 keerde tegen 
het toelaten van de geuzen tot de stad. Toen dat toch gebeurde, koos hij ervoor de stad te ont
vluchten. Van Gouthoeven somt de functies op die hij na 1572 in dienst van het Spaanse gezag 
vervulde en vermeldt daarbij dat hij in Brussel ging wonen. In deze stad is hij op 25 juni 1606 

in de leeftijd van 63 jaar en 8 maanden gestorven en in de Van Drencwaertkapel in de Sinte 
Goedele kerk begraven. 

In dit geval zal het verkrijgen van informatie Van Gouthoeven niet zoveel moeite gekost 
hebben. Zijn grootmoeder van moederskant was Wilhelmina van Drencwaert, die op 18 juni 
1590 in Dordrecht overleed en in de Augustijnenkerk is begraven. Schout Jan, die vertrokken 
was voordat Wouter werd geboren, was familie. 

De meest tot de verbeelding sprekende en kleurrijkste gegevens zijn zonder twijfel de uit
treksels uit veertiende- en vijftiende-eeuwse stadsrekeningen die Van Gouthoeven in zijn 
handschrift heeft opgenomen. Hij maakte aantekeningen uit 26 rekeningen over de peri
ode van 1312 tot 1492. Al deze rekeningen, op één na, die van 1408, zijn later verloren gegaan. 
Eeuwenlang zijn ze bewaard, Van Gouthoeven heeft er omstreeks 1600 mee in zijn handen 
gestaan, nu zijn ze weg. Hoe kan dat? Je hebt de neiging spoorslags naar het stadhuis te gaan 
om alle vertrekken nog eens grondig te doorzoeken op verborgen nissen en dubbele bodems 
waar z e, wie weet, liggen te wachten. 

Maar alles wat er rest van de inhoud van deze rekeningen is wat Van Gouthoeven heeft 
geselecteerd en neergepend. Het maakt zijn handschrift extra waardevol. Zo lezen we over 
de veldtocht die de graaf van Holland in 1400 op touw zette naar Friesland. Ook Dordrecht 
moest daarvoor troepen leveren. Allerlei uitgaven worden verantwoord: het glaasje wijn voor 
de commissie die de soldaten selecteerde, de uitrusting en heel veel proviand: brood, maar 
ook boter, kaas en liefst 3100 eieren (hoe hielden ze die heel?). 

In 1418 en de jaren daarna vinden de gevechtshandelingen dichter bij huis plaats. Jacoba 
van Beieren en haar oom Jan van Beieren betwisten elkaar de macht in Holland. Dordrecht 
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kiest partij voor Jan waarna Jacoba met haar aanhangers tot een belegering van de stad over
gaan. Houthandelaren beleven gouden tijden, want er is veel hout nodig om de verdediging 
op orde te brengen. Het stadsbestuur laat twee bolwerken bouwen en huurt paarden, wagens 
en schepen. Gewonden worden verzorgd. De belegering loopt voor Jacoba op een fiasco uit. 
Ze verliest in Holland steeds meer invloed. In 1420 is het de beurt aan Leiden, dat de kant 
van Jacoba had gekozen, om belegerd te worden. Jan van Beieren slaagt erin om met Dordtse 
steun de stad tot overgave te dwingen. Dordrecht stuurt een legermacht, zo lezen we bij Van 
Gouthoeven, van 480 soldaten onder leiding van Huge Eelantsz., Godschalck Oem, Tielman 
Humansz. en Martijn Jansz. Aan deze troepen zijn twee banierdragers, twee priesters, een 
klerk, een kok, drie fluitspelers, een trompetter en een hoornblazer toegevoegd. 

Ook in 1421 krijgt men het hout niet aangesleept, maar nu om een andere reden. De Sint Eli
sabethsvloed zet de Groote Waard onder water en veroorzaakt veel schade. Herstelwerkzaam
heden zijn nodig, omdat door het grooten waeter die staketten overal ontrent die stede wech ges legen 
ende gedreven waeren. Bij de Vriesepoort moet er een dam gemaakt worden zoo 't aldaer metten 
waeter wech geschuert ende gewielt was. 

Van Gouthoeven beperkt zich in zijn notities niet tot oorlogszaken en andere rampspoed. 
Zo schrijft hij dat op kerstavond de fluitspelers, trompetters en hoornblazers op de Tolbrug
storen pepen, blisen ende speelden. Hij registreert ook de aanstelling in 1466 van een hondeslaeger 
die loslopende honden moet vangen en doden. Aan het eind van het jaar staat de teller op 324. 
Hoe fragmentarisch deze vermeldingen ook zijn, stuk voor stuk laten ze een glimp zien van 
het leven in een middeleeuwse stad. 

Veel van het door Goudhoeven verzamelde materiaal is in de gedrukte kroniek van Holland 
terecht gekomen. Maar dat geldt niet voor de uittreksels uit de stadsrekeningen en ook niet 
voor de genealogieën van de oude Dordtse geslachten.Juist dit gedeelte van zijn werk heeft de 
hoogste waarde aangezien de schrijver hier over de beste bronnen beschikte en daarvan zeer 
nauwgezet gebruik maakte. Een vergelijking met de stambomen, in 1677 opgenomen in de 
Beschryvinge der stad Dordrecht van Matthijs Balen, die toch als een redelijk betrouwbaar genea
loog te boek staat, werkt meestal in het voordeel van Van Gouthoeven. 

Wouter van Gouthoeven stierf, slechts 45 jaar oud, in mei 1623 'subyt op straet'. Zijn hand
schrift wisselde sindsdien vele malen van eigenaar. In 1674 berustte het onder mr. Adraan 
van Westphalen te Alkmaar die, evenals anderen, nog aantekeningen aan het handschrift 
toevoegde. Mr. Ch.M. Dozy, bezitter in de negentiende eeuw, gaf de uittreksels uit de stads
rekeningen uit en jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, die het manuscript in november 1902 op 
de veiling van de firma R. W. P. de Vries te Amsterdam voor 120 gulden kocht, scheef over Van 
Gouthoeven als genealoog. Jhr. mr. M.A. Beelaerts van Blokland schreef in 1983 het boekje 
Wouter van Goudhoeven; de man, zijn historisch-genealogisch handschrift en zijn geslacht met daarin 
ook een beknopte inhoudsopgave van het manuscript. Deze laatste bezitter stelde het Stads
archief Dordrecht in 1979 in de gelegenheid het hele manuscript te fotokopiëren. Het origi
neel heeft de eeuwen gehavend doorstaan. De tijd, lezers en zilvervisjes hebben hun sporen 
nagelaten, maar de inhoud is vrijwel volledig bewaard gebleven. En in 2008 is het terugge
keerd in Dordrecht. Met de aankoop (voor een veelvoud van het bedrag uit 1902) is Erfgoed
centrum DiEP de trotse bezitter geworden van dit rijke register, dat daarmee eindelijk op de 
plek is waar het thuis hoort. Al moeten de onderzoekers zich voorlopig nog tevredenstellen 
met de fotokopieën; het origineel verkeert in een te slechte staat om te kunnen worden inge
zien. Restauratie en digitalisering zijn echter in voorbereiding. 

[persbericht Erfgoedcentrum DiEP, 16 december 2008] 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

REDACTIE: J. F. van der Horst 

Bijlage Gens N ostra 64 ( 2009) januari 

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:€ 36,-(€ 35,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één regionale 
afdeling. Gezinslid: € 9,- per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling: € 9,- per jaar; voor de 
functionele afdelingen Computergenealogie € 10,-, Heraldiek€ 15,- en Familieorganisaties€ 9,- 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 (1BAN:NL15INGB06663366-s1c:INGBNL2A) of Postbankrekening 
547064 (IBAN:NLSlPSTBOooo547064-BIC:PSTBNL21) beide te Leeuwarden. 

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

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

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

Zevende Duitslanddagin het Verenigingscentrum in Weesp 

Op zaterdag 7 februari 2009 zal voor de zevende maal in het Verenigingscentrum de 'Duitslanddag' 
worden gehouden. Er zullen deskundigen aanwezig zijn uit het Artland, Dortmund, Osnabrückerland, 
Westfalen, Hessen en van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD ). Vanzelfsprekend 
staan ook onze eigen talloze Duitse indexen en bronnen ter beschikking. Iedereen is van 10.30 tot 16.00 

uur van harte welkom in Weesp aan de Papelaan 6. Voor meer informatie kunt u terecht op telefoon
nummer 0294- 413301 of via info@ngv.nl. 

Contributieverhoging per 1 januari 2009 

De Algemene Vergadering heeft op 29 november 2008 ingestemd met een voorstel van het hoofdbe
stuur om de contributie voor de verschillende lidmaatschappen van de NGV te verhogen. Onderstaand 
het overzicht. 

Contributies per 1 januari 2009 € 

Gewone lidmaatschap 36,00 

Lidmaatschap buitenland 45,00 

Gezinslidmaatschap 9,00 

Bijkomend lidmaatschap Regionale afdeling 9,00 

Bijkomend lidmaatschap Computergenealogie 10,00 

Bijkomend lidmaatschap Heraldiek 15,00 

Bijkomend lidmaatschap Familieorganisaties 9,00 
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Kort verslag Algemene Vergadering 29 november 2008 

Na verwelkoming door de voorzitter bleek er door ziekte en andere dringende zaken een tweetal 
afdelingen, de Achterhoek en Liemers en 's-Hertogenbosch en Tilburg niet in staat om aanwezig te 
zijn, evenals mevrouw C.L.M. Greveling-Koenen (ledenadministratie) en de herenJ.J. Kaldenbach (af
gevaardigde afdeling HNK) en J.F. van der Horst (redacteur mededelingenkatern Gens Nostra), alsook 
enige anderen in verband met de DNA-dag in Leiden. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van de 
vice-voorzitter van het hoofdbestuur (HB), mr.J.A.H. Boeren, die om persoonlijke redenen zijn functie 
heeft neer moeten leggen. De A v-leden hadden de stukken van 23 november 2008 inzake begroting en 
stemrecht van de afdeling Zuid-Limburg, evenals het voorstel opties inzake het stemrecht van 12 no
vember 2008 van de afdeling Utrecht, graag eerder ter bespreking in de afdelingen willen ontvangen. 
Met een paar opmerkingen over het verslag van de A v van 26 april 2008, werd het verslag goedgekeurd. 
De begroting voor 2009 viel in twee delen uiteen. De voorgestelde contributieverhoging werd, na uit
leg van de penningmeester en een stemming, akkoord bevonden (zie de hiervoor gaande tabel). Daarbij 
werd opgemerkt dat de AV er de voorkeur aan had gegeven dat een verhogingsvoorstel bijtijds aan de 
leden voorgelegd had moeten kunnen worden. Van de leden die vóór 1 februari 2009 hun lidmaatschap 
derhalve opzeggen, zal geen contributie over 2009 worden geïnd. De begroting zelfleverde discussie 
op over de huisvestingslasten van het Verenigingscentrum die flink aantikken, vanwege een verbou
wing, vervanging cv-ketels, evenals reserveringen voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden. De 
twee voorgestelde HE-kandidaten, de heren L.G. (Bert) Hinnen en B. (Ben) van Splunter, werden zonder 
tegenstemmen verkozen. Hiermee is het HB nog niet voldoende op sterkte, maar er wordt gezocht naar 
een oplossing om toch effectief te zijn en te blijven. De webmaster, de heer J.W.G. Netelbeek, liet zien 
hoe we het uitwisselingskanaal van de N G v website kunnen gebruiken. 

Na de pauze kwam het stemmodel ter sprake. 
De bedoeling was en is om het HB een handreiking te geven in welke richting een eventuele statu

tenwijziging over dit onderwerp dient te gaan. Diverse afgevaardigden lieten weten dat er eerst een 
structuurverandering van de NGV dient plaats te vinden, terwijl weer anderen van mening zijn dat de 
in te stellen denktank (toekomst van de NGV) met richting gevende adviezen zou kunnen komen. In ie
der geval dient de gehele vereniging hierbij betrokken te zijn. De opties één t/m vier werden aangevuld 
met de vijfde optie van de afdeling Utrecht. Een peiling onder alle afdelingen welke optie hun eerste, 
tweede of derde voorkeur heeft is gehouden en het resultaat hiervan zal zo spoedig mogelijk bekend 
worden gemaakt. 

De denktank werd toegelicht (zie de Mededelingenkatern in Gens Nostra november 2008). Er hebben 
zich inmiddels diverse kandidaten voor deelname aangemeld. Na de rondvraag heeft de voorzitter, 
onder dankzegging voor de inbreng en ieders aanwezigheid, de vergadering afgesloten en wenste een 
ieder een goede thuiskomst. 

M.J. Krooswijk, secretaris NGV 

Documentatiecentrum Museum Bronbeek gesloten 

Museum Bronbeek en het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek bouwen samen een nieuwe semi
permanente publiekspresentatie op het landgoed Bronbeek. De opbouw vindt plaats van 1 februari tot 
1 olct o ber 2.00 9 . A l s g e v o lg v an de werlcza a n:1heden. zijn met ingang v an 1 f e bruari 2.009 1naat1·e g e len van 

kracht, die de toegang en service voor bezoekers beperken. De huidige vaste expositie over de geschie
denis van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en Nederlands-Indië op de bovenverdieping van 
het museum is vanaf 1 februari 2009 niet meer toegankelijk voor bezoekers. De benedenverdieping, 
met tijdelijke tentoonstellingen, blijft normaal geopend. Bezoekers hebben vanaf 1 februari 2009 

gratis toegang. Publieksactiviteiten zoals lezingen, open dagen en jeugdactiviteiten gaan door zoals 
geprogrammeerd. Het documentatiecentrum is reeds gesloten met ingang van 11 november 2008; ver
zoeken om informatie en/of foto's kunnen na 1 oktober 2009 weer worden ingediend. 
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Eerbetoon 

Op donderdag 20 november 2008 heeft Anny Käyser-van der Zee uit Pijnacker tijdens een bijeenkomst 
van de afdeling Delfland uit handen van de verenigingsvoorzitter R.K. Vennik de gouden Speld ont
vangen. Vijf jaar geleden had zij al een zilveren speld gekregen en zodoende is zij het eerste lid, dat 
zowel een zilveren als een gouden speld heeft. Zij kreeg de gouden speld voor haar vele verdiensten 
voor de vereniging, zowel op landelijk als op afdelingsniveau. Een volledige opsomming van wat zij de 
afgelopen 25 jaar voor de NGV heeft gedaan, is moeilijk te geven, derhalve een kleine greep: 
• sinds 1983 afdelingspenningmeester; sinds 1995 zitting in de DIP-groep, thans PR-
• circa zeven jaar vice-voorzitter van de afdeling; groep; 
• vrijwel vanaf het begin deelgenomen aan de re- • 1998-1999 lid van de landelijke werkgroep Ver-

dactie van het afdelingsblad. Ongeveer 17 jaar enigingssecretariaat; 
heeft zij dit blad in haar eentje uitgegeven; • bijdragen aan de organisatie van de Delfland-

• sinds 1986 plaatvervangend afgevaardigde, la- dagen; 
ter afgevaardigde in de Algemene Vergadering; en nog veel meer. 

• van 1994-1997 lid van de land. kascommissie; 

Volstrekt terecht is haar inzet dan ook beloond met de gouden erespeld, waarvoor proficiat. 

Etstoel Drenthe 1609-1790 in tien cd-roms afgerond 
Eindelijk is het zover, de laatste cd-rom van de etstoel in Drenthe is verschenen. Na meer dan 30.000 
pagina's, 100.000 namen is dit werk afgerond. De laatste afgeronde cd-rom (E10) bevat de periode 1778-
1790. 

In een serie van tien cd-roms is de gehele etstoel, inventaris nummer 14, uitgebracht. De cd-roms be
vatten een index en korte beschrijving van de aktes, een zoekmachine, en bovendien de ingescande ori
ginelen van de boeken. Het indexeren van de etstoel is een gezamenlijk project van het Drents Archief 
te Assen, Cor de Graaf te Woerden en Hans Ho man Free te Hoevelaken. 

De eerste cd-rom El is verschenen februari 2006 en de laatste, de tiende, in november 2008, achter-
eenvolgens: 

CD - El: Etstoel 141703-1723 delen 36 t/m 41; 
CD - E2: Etstoel 141687-1702 delen 28 t/m 35; 
CD- E3: Etstoel 141667-1686 delen 21 t/m 27; 
CD- E4: Etstoel 141647-1667 delen 13 t/m 20; 
CD - Es: Etstoel 141626-1646 delen 7 t/m 12; 
CD-E6: Etstoel 141609-1625 delen 1 t/m 6; 
CD - E7: Etstoel 141724-1743 delen 42 t/m 47; 
CD- ES: Etstoel 141744-1763 delen 48 t/m 54; 
CD- E9: Etstoel 141764-1777 delen 55 t/m 60; 

CD- Elo: Etstoel 141778-1790 delen 61 t/m 66. 
De prijs per deel is€ 25,-(inclusief porto). De cd-roms zijn te bestellen door overmaking van het bedrag 
op girorekening 1049161 t.n.v. H.W. Roman Free te Hoevelaken o.v.v. cd nummer en adres. Graag bij 
bestellen ook een apart mailtje met het volledige adres naar: hans @homanfree.nl. Bestellen kan ook via 
de website: www.homanfree.nl. 

Gelders Arcliief wijzigt de openingstijden van de studiezaal 

Het Gelders Archief te Arnhem wijzigt met ingang van 1 januari 2009 de openingstijden van de studie
zaal op dinsdag tot en met vrijdag. De openingstijden op zaterdag blijven ongewijzigd. 

De nieuwe openingstijden zijn vanaf 1 januari 2009: 
Dinsdag- vrijdag: 10.00 -17.00 uur en 
iedere tweede zaterdag van de maand van 9.00 - 17.00 uur 
In 2008 was de studiezaal op dinsdag tot en met vrijdag geopend vanaf 9.00. Om capaciteit vrij te 

maken voor digitalisering van archieven en omdat door bezoekers weinig gebruik werd gemaakt van 
het tijdstip tussen 9.00 en 10.00 besloot de directie de openingstijden te herzien. 

[(elektronische) Nieuwsbrief 16, december 2008] 
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Agenda 
20.00 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedesstraat 9, Nijmegen 
Lezing door de heer J. Kaldenbach: "Een Europees leger". 
20.00 uu r. Afdeling Land van Cuijk en Ravenstein 
Kasteel Gemert, Ridderplein 17, Gemert 
Lezing door de heer J. van Hassel: "Internet als hulpmiddel bij genealogisch onderzoek". 
20.00 uur. Afdeling Delfland 
Het Kerkelijk Centrum, Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Lezing door de heer ir. R.A.J. Dix: "Vererving van de familienaam in vrouwelijke naam". 
13.30 uur.Afdeling Drenthe 
Brasserie De Linde, Stationslaan 2, Beilen 
Lezing door de heer mr. A. H. G. Verouden: "Belastingregisters en het belang voor genealogisch onderzoek". 
13.30 uur. Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door de heer B. Stenekes: "Sonttolregisters". 
20.00 uur Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Berkhouterkerk, Kerke buurt 172, Berkhout 
Lezing door de heer D. Aten: "De Engels-Russische invasie van 1799" . 
20.00 uur. Afdeling den Helder 
Maranathakerk Vijzelstraat 73, ingang Bakkerbreetstraat, Den Helder 
Lezing door de heer H.M. van Rijn: "Het leven van de armsten in Europa" . 
20.00 uur. Afdeling Zaanstreek Waterland 
Ev . Lutherse Kerk, Vinkenstraat 36, Zaandam 
Lezing door de heer J. Paauw: "Ziektes en epidemieën en het verband met genealogische onderzoek". 
19.00 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
'tTrefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar 
Lezing door de heer D. Barnouw: "Documenten en bronnen in het Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie 
(NIOD) te Amsterdam". 
20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Tuindorpkerk, Pro[ Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door mevrouw W. Planjer: "De Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen". 
14.00 uur. Afdeling' s Hertogenbosch-Tilburg. 
Heemkundekring Rosmalen Heemhuis Mariënwater, Berlicumseweg 6, Rosmalen 
Lezing door Bas Lems: "Opzoek naar Nederlanders in het leger van Napoleon". 
14.00 uur. Afdeling Twente 
Restaurant Luttikhuis, Hengelosestraat 250, Deurningen/Oldenzaal 
Lezing door de heer en mevrouw Van Kleinwee: "Genealogisch onderzoek in de spoorwegarchieven van de NS" . 
19:30 uur.Afdeling Amsterdam en omsteken 
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat, ingang Backershagen 12, Amsterdam 
Lezing door de heer Paul Harthoon: "Merken op zerken en andere werken. Over het digitaliseren van handmerken". 
20.00 uur. Afdeling Kempen- en Peel/and 
Gemeenschapshuis 'tTrefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven. 
Lezing door de heer René Bastiaanse: "Katholieke huwelijksmoraal in de eerste helft van de we eeuw" en discussie 
over "Het rijke roomse leven". 
20.00 uur.AfdelingKwartiervanNijmegen 
Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedesstraat 9, Nijmegen 
Lezing door de heer ir. R.A.J. Dix: "Vererving van de familienaam in vrouwelijke naam". 
20.00 uur. Afdeling Amersfoort en omstreken 
'Kommenzaal', Hamersveldseweg 51, Leusden 
Lezing door de heer L. Jongen: "Strijd om de macht: dagboek van een burgemeester (1555-1556)". 
20.00 uur. Afdeling Delfland 
Het Kerkelijk Centrum, Zuideindseweg 7, Delfgauw. 
Lez ing door 111evrouw K. Hulsker: ~~vrouwen van Oosc-Indievaarders, opvallendonajhankelijkn. 
14.00 uur. Afdeling Zeeland 
De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, Kapelle 
Algemene Ledenvergadering. 
20.00 uur. Afdeling Kennemerland 
'De Schakel', Pijnboomstraat hoek Schoterweg, Haarlem 
Lezing door de heer F. Hagens: "Haarlem als bierstad". 
20.00 uur. AfdelingAmersfoorten omstreken 
Gemeentearchief Ede, Bergstraat 4, Ede 
Werken met het genealogieprogramma Aldfaer. 
20.00 uur. Afdeling den Helder 
Maranathakerk Vijzelstraat 73, ingang Bakkerbreetstraat, Den Helder 
Algemene Ledenvergadering gevolgd door 10-minutenpraatjes. 
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wegwys 
Chercher, een leuk (lastig) beroep voor genealogen! 

DOOR ALBERT HOEKSTRA 

Bij een van mijn genealogische onderzoeken in Friesland kwam ik het beroep chercher (ook 
wel geschreven als cherger en andere spellingsvarianten) tegen en wilde daar iets meer over 
weten. In de gids voor stamboomonderzoek in Friesland• kwam ik onder het hoofdstuk 
verpachting of collecte meer te weten over het beroep van chercher: 'Om smokkel en andere 
vormen van belastingontduiking tegen te gaan, had de overheid ongeveer 400 controleurs 
in dienst, cherchers genaamd. Zij waren, steevast twee aan twee, gestationeerd langs de 
landsgrenzen, in havens en bij molens' met als doel om belasting te heffen ten behoeve van 
het gewest. Cor Trompetter besteedde er in zijn boek van 2007 'Gewestelijke financiën ten 
tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden, deel VI Friesland (1587-1795)' een paar 
pagina's aandacht aan, naast de andere belastingfunctionarissen (onder andere pachters en 
collecteurs) die toen actief waren! Over de functie van cherger bij molens in met name Gro
ningen hield de heer B. Poppen op 24 september 2008 voor de plaatselijke NGV-afdeling in 
Groningen een lezing.' 

Voor Friesland vond ik in de bibliotheekcatalogus van Tresoar twee verwijzingen naar arti
kelen in de Leeuwarder Courant over chergers en de processen die in 1708 en 1793 voor het Hof 
van Friesland gevoerd zijn.4 Een andere Friese verwijzing was een overzicht van chergers die 
in Weststellingwerf zijn aangesteld en naar elders zijn vertrokken (1767-1805). 5 

Net zoals later overheidsdienaren van plaats wisselden, kwamen ook bij cherchers regelmatig 
verhuizingen voor, misschien ook wel om mogelijke belangenverstrengelingen (corruptie) 
tegen te gaan. Deze verhuizingen, net zoals verplaatsingen bij het leger, maken het genealo
gische onderzoek in sommige gevallen lastig om personen met name vóór 1811 te volgen. 

In Friesland bevinden zich in de archieven van de bestuursinstellingen 1580-1795 (Tresoar, 
toegang 5) twee interessante bronnen voor namen en plaatsen van de benoemingen van deze 
havencollecteurs en cherchers in havensteden, te weten: 
• inventarisnummer 2714: 'Lijsten van benoemde havencollecteurs en chergers van de belas

tingen, 1726-1747' en 
• inventarisnummer 6580: 'Jaarstaat van de lonen van de havencollecteurs en de chergers van 

de havenmiddelen, 1750 mei-1751 april' . 
In het archief van de familie Scheltinga (Tresoar, toegang 318-31) bevinden zich (zonder 

jaar) onder inventarisnummer 15 'Staten van traktement enz. van convooimeesters, contro
leurs, chergers en commiezen'. Hierin worden een aantal plaatsen genoemd, zoals Gronin
gen, Bourtange, Coevorden en voor Friesland: Makkum, Sloten, Stavoren, Dokkum en Hinde
loopen. 
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Hieronder een fragment uit de Quotisatie van de havencollecteurs en chergers voor den jare 
1726. 

Op basis van de genealogische site www.tresoar.nl heb ik (als voorbeeld) bij twee personen 
uit de lijst enkele familiegegevens toegevoegd (zie noten 6 en 7). 

Collecteur Dircksen 
Lakenen 

Harlingen: Gerrijt Beerns 
Maccum: Dingo Joannis 
Worcum:Jan Tjeerds 

Collecteur 

Stavoren: 

Laexum: Cleis Clasen 
Lemmer: Cornelis Hendricks 
Slijckenbrugh: Egbert Bartels 
Spangersloot: Jan Roels 
Noortwolde: GosseJacobs 
Oudebercoop: Lammert Beerns 
Elslo: Claes Pij tters 
Surhuijsterveen:Jacob Wigles 
Doccum: Tjalcke Clases 
Holwert: Albert Heslings 
Heren veen: Jan Banier 
Sneecq: Hein Frochet6 

Leuwarden: Jacob Sibrens 
Franequer: Ritske Stellingwerff7 

Bolswart: GosseJacobs 
Ylst: Johannis Wassenbergh 

Collecteur Vi tringa 

Bieren 

Ylst: J oannis Wassenbergh 
Bolswart: Andries Keijert 

Collecteur Greven 

Soete Wijnen 

Bolswart: Andries Keijert 
Harlingen: Tiete Blinxma 
Sottrum: Theije Pijtters 
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Maccum Collecteur 

Hindelopen: Wouter Wouters 
Stavoren: Jacob Kevelingh 
Lemmer: Pijtter Joris 
Oudemerksloot: Melle Hilles 

Blesse Collecteur 

Steggerda: RienckJans 
Oostmahorne: Romcke Hettinga 
Paesens: Jan Eelses 
Sneecq: Lammert Jans 
Leuwarden: Jurrien Ringnalda 

Hixenius Brandewijnen 

Leuwarden: Jurrien Ringnalda 

Harlingen collecteur 

Gaast: TaeckeJacobs 
Worcum: Sjoerd Hotses 
Hindelopen: Bote Tjeerds 

Molqueren collecteur 
Reiner Temp lar 

Laexum: Looff Cornelis 
Niemirdum: Claes Pijtters 
Balck: Edger Emilius 
Taco zijl: Jan Janssen 

Slijkenburgh collecteur 

Oud Veer: Claes Uittes 
Blesse: Pier Pij tters 
N oortwolde:J an Hendricks 
Elslo: Hendrick Pij tters, Joseph Alonses 
Haule oft Donkerbroek: Coop Jans 
Duurswolde: Douwe Rualda 
Frieschepalen: Pijj ter Wigles 
Surhuijsterveen: Bouwe Hijlckes 
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Tresoar Leeuwarden, inv.nr. 2714, Lijsten van benoemde havencollecteurs en chergers van belastingen, 
1726-1747, eerste pagina. 
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Strobosch: Pijtter Clasen: collecteur en cher
ger 
Siercksbrugge: BieninghJans 
Muntiezijl: J oannis Visscher 
Leegte: SimonAbles 

Collum collecteur 
Doccum: Dirck Hania 

Noten 

Ezumazijl: Pijtter Boerke 
Paesens: Hans Jacobs 
Ternaerder Vis bu uren: Jan Pij tters 
Ferwert: FreerckJoannis 
Bildzijl: Pijtter Romckes 
Strandhuis: Gerrij t Theunis 
Roptazijl: lede Jans 

1. Peter Nieuwland, Friezen gezocht; gids voor stamboomonderzoek in Friesland, Leeuwarden/Den Haag 
2005. 

2. Cor Trompetter, Gewestelijke financiën ten tijde van de republiek der Verenigde Nederlanden, deel VI Fries
land (1587-1795), Den Haag(Instituutvoor Nederlandse Geschiedenis) 2007, pag. 34-37. 

3. B.D. Poppen, De belasting op het gemaal in Stad en Ommelanden, 1594-1856, een aspect van onze sociaal
economische geschiedenis waarin molenaars en cherchers centraal staan, Uithuizen 2004. 

4. Leeuwarder Courant 27-11-1959, Chergers hadden zelf boter op hun hoofd; cherger Aeble Ubles 
in Trimunt op de grens van Groningen en Friesland (1708) en Leeuwarder Courant 29-3-1994 over 
cherger Hans Willems Hoekstein in Wolvega ( circa 1784). 

5. W. Lenstra, 'Chergers uit Weststellingwerf in de 18e en begin 19e eeuw elders aangesteld', in: De 
Stelling15 (1996), nummer 57, pag. 9-10. 

6. Hendrik Frochet, begr. Sneek 18-1-1739, trouwt (1) 1689 Sneek Mayke Seerps; trouwt (2) Sneek 1694 
Fokeltje Sicma. 

7. Ritske Johannes Stellingwerf[, afkomstig van Britsum trouwt 1693 Aafke Taekes Groustra, afkom
stig van Roordahuizum. 

Jaarverslag van de hoofdredacteur Gens Nostra over 2008 

Gens Nostra telt in 2008 - zonder register - 800 ( 2007: 844) pagina's. Hoogtepunten vormden 
in april/mei het themanummer over Groningen, het dikste losse nummer ooit, en in maart 
het themanummer over Honkvast, het nummer met de meeste illustraties ooit in één num
mer. Gens Nostra verschijnt in een oplage van circa 9.500. 

De samenstelling van de redactie is: L. F. van der Linden (hoofdredacteur) (LvdL), mevrouw drs 
J. Bos-Bliek (ABB), B. van Dooren (BvD), drs C. de Graaf(CdG), A.P. Hoekstra (AH), T. Hokken 
(TH) en mevrouw M. Vulsma-Kappers (M.V-K). 

De hoofdredacteur is het diensthoofd, het aanspreekpunt voor de lezers en vertegenwoor
diger van Gens Nostra naar het hoofdbestuur en 'naar buiten toe'. De eindredacteur draagt 
zorg voor de techniek van Gens Nostra (maakt artikelen zetklaar en verzorgt de layout) en 
onderhoudt de contacten met de drukker en zetter. In 2008 heeft de hoofdredacteur de taak 
van eindredacteur waargenomen. 

Naast de normale redactionele werkzaamheden verzorgt mevrouw Bos-Bliek de Vragen
rubriek inclusief de onderdelen 'Gezocht: naamgenoten en/of .. .' en 'Alleen voor emigranten 
.. .'. Samen met De Graaf neemt zij de boekbesprekingen op zich. Hokken verzorgt de inter
views, Hoeks tra verzorgt een deel van de correspondentie met de auteurs en Van Dooren zorgt 
voor een deel van het register. Verder verzorgt mevrouw Vulsma-Kappers de rubrieken Perio
dieken en Archiefnieuws. 

Onmisbare hulp verlenen ook trouwe medewerkers, als mevrouw C.L.M. Greveling-Koe
nen te Amersfoort, voor het beheer van het adressenbestand, mevrouw W.H. van der Horst
Harkema te Vianen, voor het onderdeel Aanwinsten in de rubriek Boeken, Hanneke van 
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Aalst-Houbraken en Chido Houbraken, beiden te Amersfoort, bij het samenstellen van het 
register, A.J. Stasse te Utrecht, bij de kwartierstaten en voor een deel van de voorbereiding van 
het Groningernummer, en ing. C.Q,C.M. Walschots te Rijswijk (ZH), heraldisch tekenaar. De 
hoofdredacteur is bovendien ondersteund door verschillende andere personen van de NGV. 

Het register over 2007 is in juni 2008 verschenen. Doel blijft om het register zo spoedig mo
gelijk in het erop volgende jaar beschikbaar te hebben. 

Het uitgeven van Gens Nostra is niet mogelijk zonder de goede samenwerking met de firma's 
Perfect Service te Schoonhoven (voor het zetwerk), Krips te Meppel (voor het drukken en vou
wen) en Presikhaaf te Arnhem (voor het snijden, nieten en verzenden). In 2008 zijn de finan
ciën voor Gens Nostra net binnen de begroting gebleven. 

Gens Nostra streeft binnen de genealogie naar een zo groot mogelijke diversiteit aan bijdra
gen, in soort, in tijd en in geografische spreiding. Behalve aandacht voor genealogieën, kwar
tierstaten, biografieën, bijdragen over bronnen, naamkunde of heraldiek zijn in 2008: 14 (in 
2007: 32) vragen, in de rubriek Wegwijs 18 bijdragen over onderzoeksmogelijkheden geplaatst 
(waarvan negen keer 'archiefnieuws'), is de rubriek 'Het portret van' 34 keer verschenen, zijn 
in de rubriek Boeken in totaal 90 (in 2007: 136) recensies vermeld en omvat de rubriek Perio
dieken een zesde deel van Gens Nostra ( conform vorig jaar). De korte beschrijvingen van tal
loze periodieken in Gens Nostra geeft de lezer inzicht in wat waar nieuw is verschenen. 

De afgelopen twee jaren zijn 20 korte kwartierstaten van meer of minder bekende en meest
al overleden Nederlanders gepubliceerd. Nieuwe voorstellen kunnen hiervoor ingediend 
worden. 

De redactie van Gens Nostra streeft naar kwaliteit. De presentatie en leesbaarheid van Gens 
Nostra blijven punt van aandacht. Na de introductie van de nieuwe lay-out in 2004 en de nieu
we rubriek 'Het portret van' is in 2005 gestart met de Hantwijzer Antwerpen om een handvat 
voor onderzoek (voor 1600) in Antwerpen te bieden. 

Sinds 2006 zijn nieuw: 
• de rubriek 'Uit het verenigingscentrum' (in 2008: zes keer verschenen), om aandacht te 

schenken aan bijzondere onderdelen in de collecties van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging in het Verenigingscentrum te Weesp; 

• de rubriek 'Interviews' (in 2008 : geen keer), om visies, ontwikkelingen en meningen de 
ruimte te geven; 

• de rubriek 'Signalering' (in 2008: één keer), om af en toe in de vorm van bladvullingen aan
dacht te schenken aan genealogisch materiaal dat niet past in één van de andere rubrieken. 
De redactie staat open voor ideeën. Het drukken in kleur is kostbaar en full-color vergt 

meer financiële ruimte dan thans beschikbaar. 

Inzendingen dienen aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen en worden zoveel mogelijk 
chronologisch naar binnenkomst opgenomen. De gemiddelde wachttijd tussen indiening 
en plaatsing van bijdragen is in het verslagjaar iets ingelopen, maar zijn voor sommige au
teurs (te) lang. Toch zou dit niemand mogen ontmoedigen een artikel voor Gens Nostra in te 
zenden. Immers met het publiceren van uw artikel in Gens Nostra, wordt het resultaat van 
uw onderzoek voor andere belangstellenden ontsloten en blijft dit op vele plaatsen voor lang 
bewaard. De redactie nodigt auteurs graag uit om een manuscript in te zenden. 

L. F. van der Linden, hoofdredacteur Gens N os tra 
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archiefnieuws 
Regionaal Archief Zutphen 

Morgengaveboek digitaal 
Twee jaar geleden plaatste het Regionaal 
Archief Zutphen scans van de oude doop-, 
trouw- en begraafboeken op de website. 
Kijkend op een modern 17 inch computer
scherm waan je je voor even in de 17" eeuw. 
Het project werd een groot succes en oogst 
nog steeds veel lof. Sinds kort is een aantal 
nieuwe boeken aan de collectie toegevoegd 
waaronder een bijzondere morgengaven
boek. 

In het oud-rechterlijk archief van Zutphen 
bevindt zich onder inventarisnummer 621 

een register van huwelijksgiften, het zoge
naamde 'morgengaveboek'. De morgengave 
is een begrip dat zich op het eerste oog ge
makkelijk laat verklaren: een gift van de man 
aanzijn vrouw de ochtend die volgt op de hu
welijksnacht. -. Het boek vermeldt de mor
gengaven in de periode 1478 tot en met 1572. 

Ook ná 1572 zorgt de man voor een oudedags
cent voor zijn vrouw. Die akten zijn terug 
te vinden in de protocollen van vrijwillige 
akten, in Zutphen 'kentenissen' genoemd. In 
de moderne tijd, na 1800, sterft het gebruik 
langzaam maar zeker uit. 

Hoewel er regionale verschillen waren, 
was tijdens de Middeleeuwen en ten tijde 
van de Republiek de vermogensrechtelijke 
positie van de vrouw in de Nederlanden niet 
sterk. Één van de uitzonderingen voor eigen 
vermogen was de morgengave. Vooral in Zut
phen en omgeving, de steden die het Zut
phens recht hadden en het Rijk van Nijme
gen was de morgengave in zwang. 

De morgengave was voor de vrouw per
soonlijk. Van de schenking werd een schrif
telijke akte opgemaakt, meteen na de 
schenking op de ochtend ná de dag van de 
huwelijksvoltrekking. De gift - meestal een 

som geld - werd uitsluitend uitgekeerd als 
het huwelijk kinderloos bleef én de vrouw 
de man overleefde. Erfgenamen die het be
staan van het huwelijk aanvochten vanwege 
het feit dat er geen echtelijke geslachtelijke 
gemeenschap had plaatsgevonden, visten zo 
achter het net. Om een morgengave voor de 
schepenen te laten optekenen moest er na
tuurlijk wel enig vermogen zijn bij de brui
degom; een complete lijst van bruidsparen 
hoeven we dan ook niet te verwachten.-. 

Geïnteresseerden die veel moeite met de 
laat-Middeleeuwse teksten hebben, komen 
ook aan bod maar moeten nog even geduld 
hebben. Het Regionaal Archief zal de in het 
verleden gemaakte index koppelen aan de 
beelden zodat zoeken, vinden en de originele 
akte bekijken (én printen) moeiteloos in el
kaar overgaan. 

[BAM magazine, nr. 4, 
okt. 2008, pag. 10/11] 

Burgers van Zutphen 
De vijf Zutphense burgerboeken (1478-1817) 

zijn gescand en voortaan te bekijken via de 
website van Regionaal Archief Zutphen. 

In de burgerboeken, elders poorterboeken 
genoemd, schreef de ambtenaar de namen 
van de mensen die burger waren geworden. 
Burgers waren de inwoners die deelden in 
de voorrechten die hun stad had gekregen. 
Naast het betaalde bedrag en de datum van 
inschrijving vermeldde de ambtenaar soms 
ook het geloof, de geboorteplaats, het beroep, 
de herkomst of de namen der kinderen. 

Burgerschap? 
Om burger te worden, moest je aan een aan
tal voorwaarden voldoen. Zo moest je finan
cieel 'vrij' zijn, mocht je niet ziek zijn en geen 
vijanden hebben. Daarnaast moest je ook nog 
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de juiste godsdienst (gereformeerd of katho
liek) belijden. 

Burger werd je automatisch als je ouders 
burgers waren, door te trouwen met een 
burger(es) of door het burgerschap te kopen. 
Een gewild beroep of rijkdom waren voor de 
stad redenen om mensen het burgerschap te 
geven. Ook uit dankbaarheid voor een gele
verde dienst kon de stad iemand het burger
schap (gratis) verlenen. 

De burgers in spé waren verplicht om een 
eed af te leggen waarin zij zworen trouw te 
zijn aan de heerser en stad en voor een be
paalde periode in de stad te blijven wonen. 
Het burgerschap verviel als een burger lan
ger dan de vastgestelde periode uit de stad 
was. Tijdens de Republiek werden de meeste 
mensen ontpoorterd, omdat ze gelogen had
den over hun geloof of weer katholiek waren 
geworden. 

Splitsing 
In 1715 werd het burgerschap verdeeld in 
groot- en klein burgerschap. Voor het groot 
burgerschap betaalde men 247 guldens en 8 

stuivers in 1715. In ruil hiervoor genoot de 
burger alle burgerrechten en privileges. Een 
kleinburgerschap kostte 47 guldens en 8 

stuivers. Kleine burgers mochten geen ambt 
bekleden en hadden geen actief- en passief 
kiesrecht. Wel mochten ze lid worden van 
een gilde, stadswaren pachten en hadden ze 
vrijheid op tollen. 

Verplichtingen 
Tegenover de sociaal economische voordelen 
stonden verplichtingen. Zo moesten de bur
gers een bijdrage leveren aan de veiligheid 
van de stad, in de stad wonen en belasting 
betalen. 

Einde 
Eind achttiende eeuw kreeg het burgerschap 
minder betekenis. Vooral de opheffing van de 
gilden in 1798 speelde hierin een belangrijke 
rol. De laatste Zutphense inschrijving van 
een kleinburger was in 1817, de laatste ver
melding van het grootburgerschap in 1814. 
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Internet 
De burgerboeken van Zutphen zijn tot in 
detail te bekijken op de website. Het is de 
bedoeling dat aan de scans een database met 
namen wordt gekoppeld. Voor degene die 
het oud schrift niet kan lezen, zijn de trans
cripties beschikbaar in de studiezaal. 
www.regionaalarchiefzutphen.nl 

[BAM magazine, nr. 4, 
okt. 2008, pag. 4] 

Van indexkaartje tot pixel 
Vrijwilligers hebben de zogenaamde 
kloosterarchieven toegankelijk gemaakt 
Tot de oudste archieven van Zutphen beho
ren de archieven van het predikherenkloos
ter (1390-1573) en de vrouwenconventen Ada
manshuis (1397-1618), Heer Hendrikshuis 
(1401-1621), Het Oude Convent (1304-1596), 

Het Rondeel (1334-1597), Isendoorn (1408-

1616) en Het Spitaal (1408-1616). Ze zijn al 
sinds de totstandkoming van archiefdienst 
in 1850 onderdeel van de collectie. Al vanaf de 
tijd van Zutphens eerste archivaris in 1850, 

Tadema, zijn de archieven beschreven en on
derzocht. De inventarisatie werd voltooid in 
de jaren dertig en vijftig van de negentiende 
eeuw (onder andere door de archivarissen 
Smelt en Doornik). Sommige inventarissen 
werden opgenomen in het Oud Archief Zut
phen, maar de rest is blijven steken in een 
concept. Onderzoekers moesten aan de hand 
van een kaartenbak de gewenste stukken 
zoeken. Het kaartensysteem zorgde ervoor 
dat de archieven voor een groter publiek ver
borgen bleven. 

Regelmatig zijn er plannen geweest om 
de kaartjes te drukken. Het bleef echter bij 
plannen. De afgelopen maanden hebben vrij
willig ers van h e t Regionaal Archi ef Zutphe n 

de archieven aangepakt. Met als resultaat: 
inventarissen en regestenlijsten (beschrij
vingen op stukniveau) die via de website te 
raadplegen zijn. De vrijwilligers hebben de 
kaarten overgetypt en gecontroleerd of de 
stukken die worden beschreven ook daad
werkelijk in het depot liggen. Daarnaast heb
ben ze de gedateerde tekst hertaald. -. 
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De archieven zijn nu goed toegankelijk voor 
een breed publiek. Er zijn regesten, inventa
rissen en er zijn studies gedaan naar de char
ters. Zo zijn de meeste charters beschreven in 
oorkondenboeken, bijvoorbeeld de boeken 
die zijn uitgegeven door het Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis. Ook is er aan de 

hand van archiefstukken geschreven over de 
conventen. -. Het streven is om alle charters 
(perkamenten akten met zegels eraan) digi
taal aan te bieden. 

[BAM magazine, nr. 4, 

okt. 2008, pag. 15] 

Pyramide van Austerlitz 

De Pyramide van Austerlitz is hét icoon voor 
de Franse Tijd (1795-1813) in Nederland, een 
episode uit onze vaderlandse geschiedenis 
doe als 27ste venster is opgenomen in de Ca
non van Nederland. Sinds kort ligt de Pyra
mide er weer mooi bij. Op 19 juni jl. werden 
de gerestaureerde Pyramide en het nieuwe 
bezoekerscentrum De Franse Tijd officieel 
geopend. 

Na ongeveer 12 jaar is de Pyramide van Aus
terlitz weer toegankelijk. Na 81 treden heb je 
De Dom aan je voeten en Amersfoort aan de 
horizon.-. Wilt u ook in de ban van De Franse 
Tijd geraken? Kijk dan voor meer informatie 
op www.defransetijd.nl . 

[Blad voor Landschap en Erfgoed, 
Utrecht, jg. 2, nr. 4, herfst 2008] 

Stadsarchief Antwerpen 

Nieuwe versie website FelixArchief 
De website en de werking van het FelixAr
chief onderging een aantal vernieuwingen. 
Voor u als bezoeker brengt dit enkele posi
tieve veranderingen met zich mee. 

Nieuw archievenoverzicht 
Het archievenoverzicht op www.felixarchief. 
be is grondig vernieuwd. In plaats van ver
schillende mappen krijgt u nu een duidelijke 
boomstructuur te zien waarin u kan blade
ren terwijl u rechts daarvan meer informatie 
terugvindt over het archief dat u aanklikt. 

Eenvoudig reserveren of aanvragen 
Het reserveren of aanvragen van archieven 
werd gemakkelijker gemaakt. Vroeger kon 
u in de leeszaal maximum drie archiefdocu
menten per halfuur raadplegen. Die regel 
vervalt waardoor u nu meteen alle documen
ten kan aanvragen die u die dag wenst in te 
kijken, met een maximum van vijftien per 
dag. Het vooraf online reserveren van ar
chiefdocumenten blijft de snelste optie om 
archieven in de leeszaal te raadplegen. 

Geen aanvraagprintjes nodig 
Bezoekers die hun archiefdocumenten in de 
leeszaal aanvragen hebben niet langer print
jes van hun aanvragen nodig. Dat bespaart 
tijd en papier. Wie toch graag een print heeft, 
kan die nog wel opvragen aan een van de ba
lies. 

Archieven makkelijk in-lezing plaatsen 
Het 'in-lezing briefje' hoeft u niet meer zelf 
in te vullen. Dat was nodig indien u een ar
chiefdocument binnen een periode van twee 
weken nog eens wou inkijken. Nu vraagt u 
bij het afgeven van uw archiefdocument aan 
de baliemedewerker gewoon om een 'in-le
zing afdruk'. 

Veelgebruikte functies 
Op de homepage van de site vindt u voortaan 
de meest gebruikte functies zodat u sneller 
archieven kan zoeken en aanvragen. 

[ extra digitaal nieuws
bericht, okt. 2008] 
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Direct zoeken in de index van De Nieuwe Ooster (1894 - 2005) 

Online toegang tot gegevens uit het 
digitale begraaf- en crematieregister van 
De Nieuwe Ooster via Archiefbank Stads
archief Amsterdam 

Op de website van het Stadsarchief: www. 
stadsarchief.amsterdam.nl is de Archief
bank te raadplegen. De Archiefbank bestaat 
uit archiefinventarissen en genealogische 
zoeksystemen. Het zoeksysteem op het oude 
grafregister van begraafplaats en cremato
rium De Nieuwe Ooster is nu uitgebreid met 
gegevens afkomstig uit het digitale begraaf
register. 

De Wet op de Lijkbezorging (artikelen 27 

en 50) verplicht iedere begraafplaats/crema
torium een register bij te houden 'van alle 
daar begraven en verbrande lijken en de be
stemming die aan de as is gegeven.' Sinds 
1990 houdt begraafplaats en crematorium 
De Nieuwe Ooster dit register digitaal bij. 
Inmiddels heeft de eerste archiefoverdracht 
van gegevens uit dit register naar het Stads
archief ook plaatsgevonden. 

Voordat het register digitaal werd bijge
houden werkte De Nieuwe Ooster van 1955 

tot 1992 met een kaartsysteem, de zogenaam-

de 'overledenenkaartjes'. De gegevens van 
deze kaartjes zijn één voor één met de hand 
ingevoerd in een database en op basis hier
van was een zoeksysteem gemaakt dat via de 
website raadpleegbaar was. 

De database van dit zoeksysteem is nu uit
gebreid met een export van gegevens uit het 
digitale begraaf- en crematieregister. Werk 
dat voorheen enkele maanden kostte, kan in 
het vervolg in enkele uren gerealiseerd wor
den. Hiermee is het Stadsarchief Amsterdam 
de eerste archiefdienst die een index aanbiedt 
op digitaal gevormd archief. 

U kunt zoeken op naam en op datum van 
begrafenis of crematie. Terwijl u typt, krijgt 
u al bericht over de mogelijke zoekopbrengst. 
Hebt u de juiste inschrijving gevonden dan 
krijgt u ook nog gegevens over onder andere 
het nummer van het graf of over de asbe
stemming en kunt u bij een bezoek aan De 
Nieuwe Ooster de juiste plaats gemakkelijk 
terugvinden. 

[persbericht Stadsarchief Amsterdam, 
18 december 2008] 

Indexering Bevolkingsregisters StreekarchiefBommelerwaard 

Het project waarbij alle bevolkingsregisters 
worden geïndexeerd verloopt zo voorspoe
dig, dat de afronding nadert. Er zijn dan 202 

registers toegankelijk gemaakt, geïndexeerd 
en gekoppeld aan scans van de boeken. Dat 
levert in totaal zo'n 300.000 records op. Het 
archief is daarmee de eerste dienst in Neder
land die al zijn bevolkingsregisters heeft ge-

indexeerd en toegankelijk gemaakt via een 
database. De index en de scans kunt u via 
de website raadplegen: www.streekarchief
bommelerwaard.nl > digitale studiezaal > 
genealogische bronnen. 

[Tussen de Voorn en Loevestein 44 (2008), 

nr. 134, pag. 38] 

[noot van de redactie: het digitaal toegankelijk maken van de gegevens van de Bur
gerlijke Stand en Bevolkingsregister juichen we toe, maar het Bevolkingsregister is met 
name van belang voor de exacte woonlocatie en voor verhuizingen en minder voor de 
exacte geboorteplaatsen en doop- en geboortedata. Bij gebruik van Bevolkingsregisters 
blijft controle van de genealogische basisgegevens in de Burgerlijke Stand van belang. 
We zouden het toejuichen als archiefdiensten dat bij het digitaal beschikbaar stellen 
ook steeds (blijven) vermelden.] 
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Groninger archieven 

Scanservice 
Aan studiezaalbezoekers bieden wij nu de 
mogelijkheid om originele stukken, die u in 
de studiezaal hebt ingezien, te laten scannen 
en als bestand mee te krijgen. Zoals u weet 
mogen niet alle stukken gekopieerd worden, 
scannen mag echter wel. Scannen is namelijk 
minder schadelijk voor de materialen en is 
éénmalig. Bovendien is het goedkoper dan 
stukken te laten kopiëren. 

Tarieven 
Gescande bestanden met een resolutie van 
300 dpi op ware grootte (1:1). 
Prijzen per pagina, van ingebonden materi
aal met bladen niet groter dan folioformaat: 
• 1-10 scans: € 0,25 per scan; 
• 1-50 scans: € 0,20 per scan; 
• 1-100 scans:€ 0,15 per scan; 
• meer dan 100 scans: € 0,12 per scan. 
Losbladige materialen (losse stukken), kwets
bare materialen of stukken met een bladmaat 
groter dan folio, wordt gescand op basis van 
een uurprijs van€ 30,00. 

Prints: U kunt ook opdracht geven voor ge
printe kopieën. Dan krijgt u na het scannen 
een geprinte versie van de bestelling. De stuk
s prijzen van de prints op A4-formaat zijn: 
• 1-10 prints:€ 0,45 per print; 
• 1-50 prints: € 0,35 per print; 
• 1-100 prints:€ 0,25 per print; 
• meer dan 100 prints:€ 0,20 per print. 
De prijzen van prints groter dan A4-formaat 
vindt u in onze informatiefolder Tartàen per 
01-02-2007-

Gro ninger Archieven Scanl<aart 

Als u regelmatig wilt laten scannen bieden 
wij u de mogelijkheid om de speciale Gronin
ger Archieven Scankaart te kopen. Met die kaart 
kunt u altijd laten scannen voor € 0,12 per 
scan, het laagste tarief. U koopt dan voor de 
prijs van € 12 een kaart, goed voor 100 scans. 
Bij elke opdracht wordt een aantal scans van 
uw kaart afgeschreven. Let wel: deze kaart 
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kunt u dus alleen gebruiken voor betaling 
van scans van ingebonden materiaal met bla
den niet groter dan folioformaat! 

Gebruik van de scans 
De scans zijn alleen bestemd en geschikt voor 
persoonlijk gebruik en niet voor publicatie 
of commerciële doeleinden. 

Hoe werkt het? 
Wanneer u een stuk wilt laten scannen kunt 
u hiervoor een opdrachtformulier invullen 
bij de studiezaalbalie. Eerst bekijken studie
zaalmedewerkers van de Groninger Archie
ven of het scannen mogelijk is. Misschien 
moet er voorwerk gedaan worden, bijvoor
beeld omdat sprake is van loszittende pagi
na's of scheuren in het papier. In overleg met 
u wordt afgesproken wanneer het product 
wordt afgeleverd. In de meeste gevallen zijn 
de bestanden dezelfde dag gereed. 

Voor elke opdracht wordt een formulier 
ingevuld. Door ondertekening verklaart u 
onder meer, dat de scans alleen voor persoon
lijke doeleinden worden gebruikt. Ook is dan 
vastgelegd, dat commercieel gebruik van het 
materiaal niet zonder toestemming van de 
Groninger Archieven mogelijk is (zie ook on
ze informatiefolder Tarieven pero1-02-2007). 

U kunt de scans later op het afgesproken 
tijdstip afhalen bij de receptiebalie in de hal 
van de archieven. Aan deze balie kunt u te
vens de nota betalen. 

De scans worden geleverd op een usB-stick 
van één gigabyte. U betaalt voor die stick 
€ 5,00. Hergebruik is mogelijk. U kunt ook 
zelf een lege usB-stick meenemen. Ook kunt 
u afspreken om de bestelde scans per mail 

toegestuurd te krijgen. De scans worden gele
verd in DJ vu. In DJ vu is het mogelijk om door 
de scans te bladeren, maar deze bestanden 
zijn niet geschikt als basis voor drukwerk. 

[E-mailservice 
RHC Groninger Archieven, 

nov. 2008] 
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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-, dorps- en streekgeschiedenis 
G. Doornink, Henk Keuper en Frits Ruesink, De 
Heurne onder Dinxperlo. Geschiedenis van een buurt
schap. 2 delen, Aalten 2007, 959 pp., ill. + index; 
ISBN 978-90-78202-25-7 (verkrijgbaar door over
making van€ 55,20 (incl. porto) op bankrekening 
1170286 57 t.n.v. os GB Dinxperlo). 

Twee dikke pillen betreft het boek over de 
buurtschap De Heurne. De geschiedenis van de 
Heurne is vanwege de ligging nauw verbonden 
met Dinxperlo in Nederland en Anholt in Duits
land, net over de grens. Het is een voornamelijk 
agrarische buurtschap en dat is terug te zien in 
het boek. Het eerste deel van het boek is voorna
melijk bestemd voor allerlei onderwerpen, zoals 
de school, de kerk het verenigingsleven, de spoor
lijn Varsseveld-Dinxperlo met station De Heurne. 
In het tweede gedeelte ( al beginnend aan het eind 
van deel 1) zijn de verschillende erven besproken 
in de beste traditie van een boerderijenboek: in 
chronologische volgorde vermelden van de ver
schillende eigenaren en/of bewoners. Sommige 
boerderijen gaan terug tot de 16' eeuw, zoals de 
Apenhorst, waar in 1565 Hynrick Draepenhorst 
en in 1976 Gerrit Johan Apenhorst woonde. Wat 
node gemist wordt met een dergelijk boek met 
1000-den namen is een naamsindex op pagi
nanummer. Weliswaar zou een dergelijke index 
een deel drie hebben betekend, maar dat zou het 
meer dan waard zijn geweest. Het boek bevat zo 
veel informatie over zo veel mensen, dat een in
dex, zelfs later gemaakt en als aparte bijlage, een 
noodzakelijkheid is. Het boek verdient het en De 
Heurne ook! 

P. de Vries, Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes 
in Groningen, Bedum 2007, 240 pp., ill. + index; 
ISBN 978 90 5294389 3. 

Wie wel eens begraafplaatsen loopt af te strui
nen op zoek naar voorouders of andere familiele
den, zal vaak onbewust wel een huisje zien. Soms 
staat het huisje wel eens open en staan er harken 
en een kruiwagen, bedoeld voor het onderhoud 
van het kerkhof. De oorspronkelijke functie van 
deze gebouwtjes is echter lijkenhuisje. Ze date-
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ren meestal uit de negentiende eeuw, toen wegens 
hygiënevoorschriften elk kerkhof verplicht werd 
een opbaarhuisje voor de overledenen te hebben 
die overleden waren aan een besmettelijke ziekte. 
Aan de kust werden deze eveneens gebruikt voor 
aangespoelde drenkelingen. In Groningen zijn 
er nog vele bewaard gebleven die, voorzien van 
foto's, in dit boek beschreven zijn. Hopelijk komt 
er voor andere (noordelijke) provincies een derge
lijke uitgave van uitgeverij Profiel. 

CdG 

Overig 
C.E.G. ten Houte de Lange en A.D. de Jonge, Het 
dubbele namen boek inclusief Latijnse en Griekse na
men, Amsterdam 2007, 331 pp., ill. + index; ISBN 

978-90-5018-879-1 (prijs € 34,50 ). 
In Nederland bestaan ongeveer tienduizend 

dubbele, driedubbele en vierdubbele achterna
men, inclusief de zogenaamde boerderijnamen. 
Aangevuld met Latijnse en Griekse namen be
loopt het totaal ongeveer 12.000 bijzondere fami
lienamen. Al deze namen zijn in dit naslagwerk 
opgenomen. De auteurs onderzochten de ont
staansgeschiedenis van de belangrijkste namen, 
vermelden anekdotes en wetenswaardigheden, 
en voegden biografieën toe van enkele bijzondere 
families. 

ABB 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar Huibertus Bakker 
en Aagje Langedijk] 

DOOR ATY GERDA NIJNTJES 

Huibertus Bakker, geb. Zaandam 27-11-1842, houtzager op de molen 'De Oude Jager' te Zaan
dam', over 1. Zaandam 10-12-1872, zn. van Huijbertus Bakker, houtzager, en Elisabeth Mein, tr. 
Zaandam 27-5-1866 Aagje Langedijk, geb. Westzaan 11-9-1837, kappennaaister, over 1. Zaandam 
5-2-1924, dr. van Cornelis Langedijk en Antje Tip. 

Aagje moest na het het overlijden van haar man haar twee jonge kinderen van vijf en drie 
onderhouden. 

De foto's zijn omstreeks 1870 gemaakt door W.N. Beukema te Zaandam (links) en hoffoto
graaf C. Kuijer en Zonen, Westermarkt 19, Amsterdam (rechts). 

Noten 
1. Voor bij zonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Molen 'Groene of Oude Jager', type: zaagmolen paltrok, stichtingsjaar: 1695 te Westzaandam aan 

het Jagers pad, tweede molen, op de hoek van de latere Anna Paulownastraat. Claas Jacobsz de Ja
ger kreeg op 8 maart 1695 de windbrief voor de paltrok 'De Groene Jager' . De grenen balkenzager 
stond aan hetJagerspad, dat zijn naam ontleende aan eigenaar en molen. In 1726 was De Jager nog 
steeds eigenaar van de molen, die toen ter onderscheiding 'De Oude Jager' werd genoemd. Claas 
de Jager had in 1720 namelijk een tweede paltrok aan 'zijn' pad laten bouwen, die de 'Jonge of 
Nieuwe Jager' werd genoemd. De 'Groene of Oude Jager' was op 7 mei 1809 eigendom van Cornelis 
Cornelisz Corver en vormde de basis voor het grote houtzagersbedrijf, dat de familie Corver zou 
uitbouwen. 
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1 periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

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

Nederland 
Amstelodamum, jg. 95, nr. 3/4, mei-aug. 2008. 
Themanummer: Oude Meesters van de stad Am
sterdam [schilderijen tot 1800 - bestandcatalo
gus, gewijd aan de schilderijenverzameling van 
de stad). N. Middelkoop: Gillis Coignet en de Dol
huisloterij van 1592; F. Diercks: De schutters van 
Cornelis van der Voort en de identiteit van vier 
aalmoezeniers-regenten [en vier portretten door 
Thomas de Keyser); G. Korevaar: De regenten van het 
Nieuwe Zijds Huiszittenhuis door Jacob Adriaensz 
Backer;]. van der Veen: De identificatie van de zo
genoemde wiskundige les door Michiel van Mus
scher [Barend van Lin, ca. 1641-1705); E. Ketelaar: 
Verbeelde rekenschap. Documenten op Amster
damse regentenstukken; A.Jager: Als koningin op 
de troon. De verheerlijking van de Amsterdamse 
zeevaart. 

Archievenblad, jg.112, nr. 8, okt. 2008. Honderden 
meters archief wereldwijd te zien [Hist. Centrum 
Het Markiezenhof); 315.000 Bommelerwaarders 
online [www.streekarchiefbommelerwaard. 
nl); Weten wat mag met materiaal uit een digi
tale beeldbank; Alle scans burgerlijke stand re
gio Eindhoven online; M. LoeffF. Schoonheim: Het 
interbestuurlijk archieftoezicht op nieuwe leest 
geschoeid; R. Pots(I'. van Zwol: Het Provinciaal His
torisch Ccn.trun.1. Zuid-Holland; A. Cordes: Het ge

heugen van Flevoland in woord en beeld [www. 
FlevolandsGeheugen.nl); Naar een nieuw ar
chiefbestel? Vier bijdragen met ideeën als aftrap 
voor de discussie in de Kon. Ver. van Archivaris
sen in Nederland. 1). G.-J. van Bussel: Het archiefbe
stel in ontwikkeling: visie op een toekomst ['het 
steeds digitaler worden van de archieven zal het 
archiefbestel fundamenteel wijzigen'); 2). R. Kra
mer; What business are we actually in? [o.a. ken-
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nisinstituut voor de burger worden op het punt 
van overheidsarchieven en openbaarheid); 3). M. 
Loef: Kansen voor open doel voor het Nederlandse 
archiefwezen [o.a. dreigend informatie-infarct 
in (overheids)administraties, nog verergerd door 
voortgaande digitalisering]; 4). B. Looper: Het be
stel in de 21ste eeuw: archivistisch en minima
listisch [authenticiteit, procesgebondenheid, 
openbaarheid); S. van der Woude: De Sonttolregis
ters Online. Nieuw licht op de Friese koopvaardij 
[1497-1856; het project zal in 2011 klaar zijn); A. 
Meijer: Archiveren van e-mail: actieve constructie 
van het verleden; A. Stern: De Wet van Cremers. 
Kosten en baten van grootschalig digitaliseren; 
V. Stedema/]. Wolffi Drents archief zet Landlopers
archief online [DrenLias); P. Horsman/R. Spork: E
depot Rotterdam 6: zijn we er al bijna? [overzicht 
stand van zaken); P. Sijnke: Roelof Braad: 'Het Ar
chieven blad heeft voor mij een enorme waarde' 
[geb. Oldemarkt 1950; interview). 

Arneklanken (www.arnehistorie.com), jg. 13, 
nr. 3, sept. 2008. L. van Belzen: De vissers ramp van 
1863; Verv. Aspecten van het economisch en maat
schappelijk leven. Een stad in geldnood. Donkere 
wolken boven Arnemuiden (1600-1620); J. Adri
aanse: Arnemuiden in de jaren 1867, 1868 en 1869; 
Verv. Van Vollenhoven, een vergeten diplomaat; 
M.P. de Ridder/ C.J.A. Fe9·: Bouwen en wonen door 
de eeuwen heen (1). Bakkerij 'De Sonne' [Saligant 
(1584), familie Crucq (1762-begin 20e eeuw)); Uit 
de kerkenraadsnotulen (15): 1594-1595; D. en].Lin
denbergh: De Zeeuwse Groninger en zijn familie 
[Pieter Gillis Meijers (1891-1963), studeerde af in 
Groningen als landbouwingenieur, Rijksconsu
lent van Noord Groningen 1939-1956, tr. Krabben
dijke 1918 J annetje A. Tollenaar). 
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Burgerzaken & Recht, 15e jg., nr. 9, sept. 2008. 
Het verstrekken van gegevens aan beheerders van 
begraafplaatsen; De Hoge Raad over wijziging ge
boortejaar; Terugwerkende kracht Marokkaanse 
nationaliteit; Aktes uit Slovenië; Huwelijksboek
jes uit Indonesië. 

The Caledonian Society, Med., 32e jg., no. 3, sept. 
2008. R. Vennik: De Schotten in de slag bij Steen
kerke [met lijst van gesneuvelden regiment An
gus bij Steenkerke 3 aug.1692]. 

Dwars Op (www.hkv-voorhout.nl), nr. 33, jg. 11, 

zomer 2008. E. van der Hoeven: Kortekaas maakt 
wat smaakt [Wilhelmus J. Kortekaas, geb. Voor
hout 1911; frituurkraam, snackbar]; Mondharmo
nicaclub [foto ca.1930]; In 1436 stierf de slotvrouw 
van Teylingen [Jacoba van Beieren]. 

Idem, nr. 34, jg. 11 (2008). Themanummer: 125 
Jaar Bartholomeuskerk. Hierin o.m. Schuilkerk 
boerderij Wiltrijk [Tobias Nomius, 1687]; E. van 
der Hoeven: Voorhoutse kosters; Misdienaars en 
acolieten ook 'vrijwilligers' [ met namenlijst]; 
Schenkingen families Romijn; Voorhout in de 
jaren zeventig; Uit het rijke roomse leven; 'Met 
de pastoor .. .' [personalia van pastoors vanaf 1844: 
Wolkemeyer, Albers (geb. Amsterdam), Corbière, 
Van Lijnschoten, Bots, Schravenmade, Heijtveldt, 
Warmenhoven, Hettema, Kramer (geb. Zuid
scharwoude), Bresser, Buijs, Nijman, Weersink, 
Van Bockxmeer, Van Vliet (geb. Vlaardingen)]; 
School en kerk; Kerkelijke onderscheidingen [met 
namen van geëerde Voorhouters]. 

Geestgronden, jg. 15, nr. 2/3, aug. 2008. C. Kager
van der Molen: IJssalon Pravisani sinds 1947 in 
Egmond [Antonio Pravisani (geb. 1899) uit Neb
biu di Cadore, vond in 1929 werk in Nederland; 
familiegeschiedenis]; J. Veenhuysen: Papier uit 
Egmond - een wereldberoemd product [Joachim 
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Veenhuysen, papierfabrikant, afk. van Vaassen, 
kwam in 1760 werken bij zijn neven Abraham 
(overl. 1767) en Isaac (overl. 1776) van Gerrevink 
in Egmond a.d. Hoef; tr. 1794 Cornelia Helena 
Hanedoes]; G.J. Rutgers/L. Lassche: Vijftien jaar 
rondleidingen in Egmond;]. HoJIA. van der Zeijden: 
Middeleeuwse graaf van Egmond keert terug naar 
Nederland [portretten van Jan, 25e heer en eer
ste graaf van Egmond (1438-1516) en Magdalena 
gravin van Weerdenburg]; R. Leijen: Een oude foto 
met vraagtekens [Geertruida Francisca Blok (1889 
Amsterdam 1976) en familie; familie Boelmans 
ter Spill]; Idem: De Jos Maria - een scheepje met 
problemen [in 1935 gestrand; gebouwd te Foxhol 
in 1928 als de Margot]. 

Gelders Erfgoed, 2008-1/2. Thema: Regionalise
ring van de archiefzorg in Gelderland. P. van Beek: 
Samenwerking archiefzorg op de West-Veluwe 
[Ede, Scherpenzeel, Wageningen, Barneveld]; S. 

Oosterholt: Regionaal Archief Zutphen: vraagge
richt werken [Brummen, Lochem, Zutphen]; W. 

Veerman: Huisvestingsperikelen van het Regio
naal Archief Rivierenland. 

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee (http: 
//www.genealogie-flakkee.nl), nieuwsbrief, 13e 
jg., nr. 3, nov. 2008. Nieuwe start in het Streekar
chief; M. Verhoef: De eerste generaties van de fami
lie Koppenaal in Nederland (Een Vlaamse asiel
zoeker als stamvader van een Hollands geslacht) 
[Alexander Pietersz (van) Coppenol, van Antwer
pen, wonende te Jisp, otr. (3) Amsterdam 1635; 
nageslacht te Wilsveen, Voorschoten, Amsterdam, 
Monster, Wijk, Middelharnis enz.]; Kwartierstaat 
van Abraham Klink, minister van Volksgezond
heid, Welzijn en Sport [geb. Stellendam 1958; -, 
Van der Bok, Lokker, Kok ( te Capelle a.d. IJssel)]. 

Heemkunde Hattem, nr. 116, sept. 2008. S. van der 
Weerd!]. 0. Bijsterbosch: Restauratie Kerkplein 2; D. 
Locht: Het eerste stoom werktuig in Hattem en 'De 
Vlijt' [Jonas Riphagen (1817-1881; exm. Jaspers), 
tr. Hattem 1813 Gerritjen Vrugtemans ( exm. Ben
nink); Frederik Adriaan Enklaar (geb. Nijmegen 
1834; exm. Van Gcuriclce; tr. Semarang Magdale

na J. E. Velsink); Eduard Anne Marius Carp (geb. 
Zaltbommel 1831; exm. Van Benthem van den 
Bergh, tr. Nijmegen 1870 Georgette L.E. Brade); 
Andries Peter Sandberg (geb. Amsterdam 1808; 
exm. Jansen, tr. Margaretha J. Koster)]; D.J. Sep
ter: Het verhaal van mevrouw B. van Es-Mulder 
[1904-1986; exm. Fiechter; interview in 1984]; G. 
Borst: Dat raadselachtige gebouw; A. Scheper: Hat
tem in de feestweek 5 en 6 september 1938; Histo-
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risch kadaster van het Schependom van Hattem, 
afl. 8; G.Kouwenhoven: Montessori-klasje van Anna 
Voerman-Verkade [1866-1939]. 

Heemkundekring De Honderd Hoeven, jaarboek 
no. 10 (1994). Historische aspecten van ambachte
lijkheid, bankwezen en gezondheidszorg in Hoe
ven en Bosschenhoofd. De Hoevense patentregis
ters; De firma Coopmans [kaarsenmakerij; 19e 
eeuw]; Koperslagers [o.a. Van de Corput, Hack]; 
Klompenmakers [Siemons, Van den Berg]; Steen
fabricage [Gelijs, Schrauwen, Hennekam (met 
schema), De Bruijn]; Bakkers [o.a. Buijs, Maes, 
Mies, Brekelmans, Stadhouders]; Molenaars [Van 
Broekhoven, Franken]; Vakbondswerk; Gezond
heidszorg [epidemieën, ziekten; chirurgijns (Van 
Campenhout met schema , Reijniersen, Van 
Lingen, Bossu, Schreppers), geneesheren, wijk
verpleegsters]; Coöp. Zuivelfabriek [met leden 
van het bestuur]; Bierbrouwerijen en tapperijen 
[o.a. vergunninghouders in 188z, 1891, 1912; her
bergen en tapgelegenheden]; Boerenleenbank. 

Heraldisch Tijdschrift (afd. Heraldiek), jg. 14, nr. 
3, juli-sept. 2008. M. Van de Cruys/H. Lambrechts
Augustijns: Waszegels in akten [in twee Antwerpse 
schepenakten uit 1663 werden brieven uit 1498 
en 1425 overgeschreven en de zegels nagetekend; 
ze betreffen de families Van Brouchoven/Van 
Broe(c)khoven en Berthout gez. Van Berlaer]; 
N.J.M. Biezen: Een cachet met de wapens Van 
Rietvelt - Van der Dussen uit Gouda [tr. ald. 
1684; zoon resp. kleindochter van een Van Bever
ningh]; T. Metselaars: Russische stadswapens (2). 
De geschiedenis van het wapen van Torzjok; A.C. 

Zeven: De heraut, een Europees figuur in de 14e-
16e eeuw: een bespreking; J. van Zanten-van Wijk: 
De gebrandschilderde medaillons in het stadhuis 
van Alkmaar [ontworpen in 1879 door Reinier E.J. 
Roeterink (1831-1913); vier series: landsheren, 
leden stadsbestuur 1500-1520, personen uit de 
periode van het beleg van Alkmaar 1573 en bur
gemeesters 1851-1946; illustraties in kleur]; A.C. 
Zeven: Achtergronden van de twee wapens van 
de Hanzestad Deventer en het wikkel van Jacob 
Bussinks Deventer Koek; R. van Dijk: Heraldische 
filatelie (14). Duitse Orde-zegel van Oostenrijk en 
stadswapens van Witrusland; Identificatie van 
onbekende wapenzegels in de zegelcollectie van 
deNGV(10). 

Historische Kring Eemnes, jg. 30, nr. 3, sept. 2008. 
H. van Hees: 75 Jaar KPJ-Eemnes [Katholieke Plat
telands Jongeren; met veel foto's o.a. van alle voor
zitters]; Interview met Wout Hagen [geb. 1920; 
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exm. Balfoort]; W. van Yken: De naam Wiebe [in 
Eemnes gekomen met Hendrik Wij bes uit Kuinre, 
lidmaat 1732; vernoemingen in de families Van de 
Kuinder, Heek, Dop, Dekker, Perier] . 

Kondschap (info @chcvollenhove.nl), 24e jg., 
nr. 3, sept. 2008. ].M.M. Nieuwenhuys: Over het 
hoe en waarom van locomobielen; H.D.J. Krikke: 
Herman Rafaelis Rodensteen, een internatio
nale orgelbouwer uit Vollenhove in de 16e eeuw 
[ca. 1525-1583]; K. Boes: Kwartierstaat van Gerda 
Muizelaar-Winter [geb. Leeuwte 1976; Winter 
(Arne Vollenhove), Smit (te Heetveld), Lassche, 
Winter]. 

Kondschap 

Krommenieër Kroniek (www.hgc-krommenie. 
nl), no. 51, sept. 2008. G. Palmboom: De bloembol
lenteelt in Krommenie [Kaars Sijpesteijn, Roes, 
Stuffers, Koning]; P. Keuris: Dwangarbeid [ze 
W.O.];]. Brasser: Het slachtvee; G. Kuijper: Herin
neringen aan de VCJB [Vrijzinnig Chr. Jongeren 
Bond, opgericht 1919]; Nog eenmaal speeltuin
verenigingen; Beschrijving van een woning op de 
Wilhelminastraat door M. Leguijt Az. [architect, 
geb. 1909]; De dorpsweg van Krommenie naar 
Krommeniehorn [1835-38]. 
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Het Kromme-Rijngebied. jg. 42, nr. 3, sept. 2008. 
R. Uppelschoten: Beroeping van predikanten in de 
kerk van Odijk [Porcelius. Van Noortdijck (1648). 
Van den Berg (1726), Kolff(1850)]; R.Estoppey: 'Van 
geboorte een Zwitser'. Samuel Estoppey (1711-
1798) [geb. Granges sous Trey/Vaud; een op een 
veiling gekochte doos met familiepapieren bevat
te veel informatie (ca. 1587-1846)]. 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 36, nr. 
3, sept. 2008. R. Palmen: Limburgse militairen in 
Utrecht en Amersfoort; M. Verhaegh: Genealogie 
'van Printhagen' [12e-16e eeuw; hypotheses; met 
(Van Heinsberg genaamd) Van der Beeck, Huyn 
van Amstenrade; losse vermeldingen]; W. Nolten: 
Kwartierstaat van Helena Boumans-Beaujean 
[1919 Heerlen 2008; 5 gen.: -. Thewissen (te 
Schaesberg). Huyts/Heuts, Koonen]; P. Prints: Was 
Balthus Frijnts een Bokkerijder? [ged. Gulpen 
1722; 1774-76]; Verv. Kerkhoven in Zuid-Limburg: 
Heer [Knibben t/m Pasmans; met o.a. Konings. 
Kostons. Krutzen, Lahaije. Lahoye. Lardenoye. La
soe. Lassouw, Van Loo. Moonen. Muijtjens, Nelis
sen. Notermans] . 

De Maasgouw. jg. 127 (2008), nr. 3. E. Haanen: De 
familie Costerius de Boschofen: haar adeldom en 
haar teloorgang (1678-1859) [de fraaie adelsbrief, 
in 1678 te Wenen gegeven aan Arnold Costerius, 
berust in het gemeentearchief van Weert; biogra
fische gegevens van de familie, de aanvang enz.]; 
F. Havens: Kasteel Neubourg in 1568 door troepen 
van Willem van Oranje met een 'bezoek' vereerd. 

Mars et Historia (www.marsethistoria.nl), 42e 
jg .• nr. 3/4. juli/dec. 2008. Verv. [de ramp van] Zr. 
Ms. Rammonitor 'Adder' (2, slot) [o.a. lt. Ernst Si
mon van der Aa(1840-1882)]; De militaire geschie
denis van de stad Schoonhoven in vogelvlucht; 
D.F.C. Kuperus: Vice-admiraal Gerrit Verdooren 
(1757-1824) [ged. Bergen op Zoom; exm. Tegelaar; 
huwde vier maal]; Bommen op de Barendrechtse 
brug [1944]; De uniformering van de marine in 
1898; C.J.M. Kramers: Diplomatieke en consulaire 
belangenbeha rtiging door Ned e rl and tijde ns d e 
Eerste Wereldoorlog [ingekorte versie]. 

Met Gansen Trou (Postbus 1, 5253 ZG Nieuw
kuijk). 58e jg. (2008), [nr. 7/8, juli/aug.]. G. Mom
mersteeg: Genealogie De Jongh. Hedikhuizen/ 
Haarsteeg 1610-1910 [van de in dit dubbelnum
mer behandelde protestantse familie berust een 
particulier archief in het Streekarchief Land van 
Heusden en Altena. Voor de geschiedschrijving 
van Hedikhuizen is dit een belangrijke bron, 

omdat in november 1944 het in het stadhuis van 
Heusden bewaarde archief grotendeels verloren 
ging. Oudst bekende: Adriaen Jansz de Jongh, 
burgemeester van Wijk (1652), tr. 1633 Elisabeth 
van de PoII; zoon Jan (1658-1725) werd heer van 
Hedikhuizen door huwelijk (1684) met Hasia van 
Hedichuijsen; testamenren e.d. uitvoerig weer
gegeven; fraai geïllustreerd]. 

met gansen trou - • u ,Jl.:. 

u llt " . ' 
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Idem. nr. 9, sept. 2008. Verv. 18e-eeuwse Huwe
lijksaankondigingen van Militairen in Vlij men ( 2) 
[o.a. Gouwdie (1727), Baeker/Bakker (1732), Por
tier (1734). Van de Moelen (1738), Ruselaer (1739). 
Lobrij (1740), Duys (1742), De Groot (1743), Beeck
mans (1743), Brekelmans (1746)]; B. de Vaan: Een 
vondeling te Elshout [Maria van Dam 1873. tr. 
Baardwijk 1901 Johannes Wilh. Kolster]. Plekbord, 
29e jg .• sept. 2008. 

Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 22, nr. 
3, sept. 2008. Fotografie van Martien Coppens; 
Afscheid van prof. Harry van den Eerenbeemt 
[Roosendaal 1930 -Tilburg 2008; hoogleraar soci
ale, economische en politieke geschiedenis]; Ber
gen op Zoom: de oudst bekende tekening van het 
havenfront [ca. 1645]; Boschlogie. een begrip in 
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's-Hertogenbosch [cursusaanbod over de geschie
denis van de stad]; In gesprek met Jan van Oud
heusden [tot 2009 directeur Stichting Regionale 
Geschiedbeoefening] . 

Nijmeegs Katern. jg. 22, nr. 4, okt. 2008. R. van 
Haften: Uitvinder gierpont niet Hendrick Heuck. 
Historische misvatting over Nijmeegs octrooi 
[Pieter Gabriels Croon, 1599; octrooi verleend 
1600]; Modellen voor de Waal brug in 1906; De Ou
de Haven te Nijmegen, een hoofdpijndossier. 

Ons genealogisch Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prome
theus, 16e jg .• nr. 5, sept.-okt. 2008.JW. Koten: Uit 
de kranten - DNA geeft aanwijzing voor herkomst 
van een persoon; G.P. Enter: Familienaam Enter. 
Op zoek naar de herkomst van een familienaam; 
Beroepen van toen: Schildpadwerker - schutter/ 
schutterij; G.J. Leeuwenhoek: Het rampjaar 1672, de 
Hollandse Waterlinie succesvol, gevolgen voor in
woners van het dorp Waarder;JW. Koten: Broeder; 
Idem: Genealogie - heden en morgen (1). Een blik 
op de toekomst. 

nna genealngtacq 

]]lfgoed 

Oud-Utrecht, 81e jg., nr. 5, okt. 2008. T.H.M. van 
Schaik: Kotte en Luns, relaas van een taai misver
stand [bij de heropening van de Willibrordkerk in 
1971 was Luns een toevallige en eenmalige bezoe
ker]; L. van Tongerloo: Utrechts middeleeuws zilver 
in Berlijn; De Gerard Doustraat en politiepost in 
Utrecht-Oost; Demka: de weg naar het Utrechter
sch ap; R.P.M. Rh.oen. : D e kvvesti e Drost: ,,,oord o p 

een 15-jarige wisselloper [Hendrik Drost, geb. 
Zeist 1892 ( exm. Meerveld); daders Teunis van Ee 
(Zeist 1879), Hendrikus Kors (Steenwijkerwold 
1877), Johannes Overhorst (Zeist 1872) en Hen
drik van Vaalen (Den Helder 1876); 1907]. 

Oud-Wageningen (www.oudwageningen.nl), 
jg. 36, nr. 2 [= 3], sept. 2008. W. Schackmann: Wa
geningen en de proefkolonie. Het algemeen er
kend weldadig karakter onzer natie; Verv. Helena 
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Boekhorst (3). Haar verblijf in Ommerschans; 
A.C. Zeven: Uit het Wagenings Gemeentearchief 
(31) [o.a. Van Broekhuysen 1752; Beukelaar 
1783 ]; R. Munters: Cathrien van Baak. Haar relatie 
met Gerrit Achterberg en de Joodse Brigade. 

Het Schokker Erf. nr. 69, sept. 2008. M.J.G. Gas
man: Schokland van 1796-1808 [uit de Kamper Al
manak 1956-57; met aanvullende gegevens van de 
redactie in de noten]; De luidklokken van Schok
land; De Bataafse revolutie op Ens (2); B. Klappe: 
In het water gevallen en verdronken [Bruijn Al
bert Bien, 1838-1858]; De fotogalerij: Jan Klappe 
(1876-1966) [exm. Broodbakker; tr. 1902 Frede
rika Maria Karreman]; Diefstal bij Ham [Pieter 
Jansen Ham (Schokland 1819 - Franeker 1895) en 
vrouw Annetje Pieters Kale (Schokland 1820 -
Amsterdam 1878; 1858]. 

De Sneuper (www.angelfire.com/vt/sneuper), 
volgnr. 88, 22e jg., nr. 3, sept. 2008. Groeten uit 
Amerika, deel 3 (1) [Postma]; H. van Olderen: Ytje 
de Boer-van der Gang (1839-1911), kramersche te 
Engwierum; Idem: Fragment uit de schoolstrijd te 
Engwierum omstreeks 1880; R. de Groot: Schipper 
Berend Jacobs de Groot vermist [geb. Juist 1773, 
tr. (Appingedam) 1799 Rena Mos]; Idem: Aanvul
lingen Jan Jacobs de Groot; J. Hoek: Op weg naar 
de Nieuwe Wereld [Marten Johannes de Wal (geb. 
Bergum 1860) vertrok met vrouw en kinderen 
in 1890 uit Veenwouden om te emigreren, m aa r 

kwam niet verder dan Rotterdam]; D.A. Zwart: Ge
schiedenis van Museum 'it Braakhok' te Ee; O.J. 
Leegstra: Opkomst en ondergang van de cichorei; 
Tj. Karsijns: Hoe Hendrikje de Jong-van der Wiel 
levens redde [1941]; M. Bosman m.m.v. H. Zijlstra/R. 
Tolsma: Elisabeth de Flines tussen Amsterdam 
en Dokkum [tr. 1704 Adriaan Penterman]; G. 
de Weger: Belevenissen van de WL3 [gebouwd in 
1880 door W. Zwolsman te Makkum voor Gerben 
Eelzes Visser en zijn broer en neef]; H. Zijlstra: 

47 



Eigendomsgeschiedenis van de WL18 [gebouwd 
in 1917 te Lemmer]; A. Dijkstra(D. Veersma-Dijkstra: 
De geschiedenis van de bakkerij in Foudgum 
[gebouwd in 1871; eerste meesterbakker: Pieter 
Annes van der Herberg (geb. Ee 1839), tr. Grietje 
Lammerts Wester hoek; Van der Ploeg, Bronsema 
(1915), Van der Wal (1931), Dijkstra (1946), Turk
stra (1951), Kooistra (1954)]. 

De Stamboom (www.destamboomsliedrecht. 
nl ),jg.10,no.3,sept. 2008. Verv. Kwst. Willem van 
der Haven [gen. XIV; o.a. Schop, Schram, Donck, 
Sterrenburg, Guys, Bras, Ouwerkerck, Stuy]; Een 
familiepuzzel [Sliedrecht 1723; Baan, Alblas, Beu
secom/Beusekum, Vinck, Boer]. 

Terug in de tijd (www.streekmuseumhw.nl; 
Hoeksche Waard), bulletin 107, aug. 2008. M. 
Visscher: Tuinarchitect Mien Ruys. Museumtuin 
Streekmuseum één van haar laatste werken [1904-
1999]. 

Tweestromenland (www.tweestromenland. 
com ), nr. 137, 2008/III. H. Romviel: Hanneke Rom
viel, een begrip in Maas en Waal [geb. Neerbosch 
1876 als Johanna Burgers, café-uitbaatster, tr. 
1900 Antonius Romviel]; F. Verheijen: Het ont
staan van de NV Erven Kooijmans-Mes [Gomarius 
Mes uit 's Heerenhoek, tr. Dreumel 1877 Geertje 
Kooymans]; Verv. Hommage .. . Ds. Scholte; G. 
van Heek: De verkenners van Boven-Leeuwen in de 
jaren '50; P. van de Geer: De VOC en Horssen [Joan
nes Bouwens (1663-1720), koopman in geschut, 
tr. (Amsterdam) 1685 Catharina Pels; hun doch
ter Anna Maria tr. 1716 Adam Jacob Smits, bur
gemeester van Nijmegen]; P.J.A .M. Adams: Kwar
tierstaat van Petronella en Chris Adams [geb. 
Beneden-Leeuwen 1993 resp. 1995; - , Duifhuis, 
Kuij pers ( te Dennenberg), Van der Borgh]. 

êJTWEESTROMEN LAND 

Urker Volksleven, 35ejg., nr. 3, juli 2008. Een tes
tament [van Claasje Backer-Meun (geb. 1752) te 
Enkhuizen 1819]; Oskar Moritz Ernst Leyden 
(Rotterdam 1892 - Versailles 1969) [schilder, werk
te 1919-1921 op Urk] . 

Van 't Erf van Ermel, nr. 42, dec. 2006. P. Yska: De 
naam Telgt bestaat 1200 jaar; H. van Dijk: Boerde
rijen in Telgt [namen, oudste vermelding, oudst 
bekende eigenaar]; T. Hoekstra: Stamvader van veel 
Horster en Telgter geslachten: Gijsbert Lammert
se [tr. ca. 1680 Marritjen Wolters, te Ermelo eind 
17e eeuw; nageslacht o.a. Van Spiek, Van Beek, 
Van de Weijer, Van Nijhuis]; Oude proclamatie 
biedt ver[r]assende kijk op deugden en ondeug
den voorouders; Verv. Opdat zij niet vergeten 
[Willem Vliek, Erald Holtrust]. 

Idem, nr. 43, april 2007. A. Jansen: Muloleer
ling van 1933-1937; Boerderijen in en om Ermelo. 
Noordbrandsgoed (vervolg) [Coelwagen, Cool
wagen, Van Erck]; P. Yska: Sergeant Boerkoel 
vecht op de Grebbeberg en overlijdt in Arnhem 
[Willem Johannes Boer koel, geb. Rheden 1917]; J. 
Poolen: Herinn~ringen aan mijn jeugd in Stavere
len en Leuvenum. 

Idem, nr. 44, aug. 2007. Verv. Herinneringen ... 
Leuvenum; L.A. van Dijk: Een kindermoord anno 
1699 door een meisje uit Telgt [Metjen Teunis, dr. 
van Teunis Reijers, zwanger van Claes Pranger; 
1699]; P. Yska: Twee Ermeloërs sneuvelden in de 
Javazee [Klaas Besselsen (geb. 1921; exm. Van de 
Poppe), Gert Heining (geb. 1920; exm. Van Ot
terloo)]. 

Van Zeeuwse Stam, nr. 142, sept. 2008. J.B. 
Opschoor(D.J. Mulder: Het Zeeuwse geslacht Ker
pel, van ca. 1550 tot 1811 [Cerpel, Kerper, Cerper; 
te Reimerswaal, Tholen; 16e-19e eeuw]; A.S. Flik
weert: De familie Tjoeke op Schouwen-Duiveland 
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[ oudste bekende: Jillis Tonisse tr. Leentje Adriaen
se Bodts; hun zoon Tonis Gillisse (ged. Brou
wershaven 1634) huwde vier maal te Elkerzee]; 
M.]. Kale: De voorouders van Jan Poleij, geboren 
in 1737 te Oost-Zaandam en overleden te Middel
burg in 1792 [te Cadzand, afk. van Boesingen/B; 
aldaar Polet; 17e-18e eeuw]; I. Mallekoote: Toevals
vondsten [te Alphen Postma uit Biggekerke; te 
Aarlanderveen Van Noppen uit Koudekerke/ 
Zld.; te Gouda Bannet en Hollestelle uit Oost
Souburg]; H. van de Plasse: Parenteel van Pauwels 
Leenknecht (1) [afk. van Wingene/West- Vl.; tr. 
Josijntgen Gillis, die hertr. 's-Heer Arendskerke 
1602 Sijmoen Cornelisz; rond 1720 is de familie
naam Van de Plasse in gebruik gekomen; Luck, 
Soldaat, Acda]. 

Vittepraetje (www.herderewich.nl ), 12e jg., nr. 3, 
sept. 2008. N.C.R. de Jong: Isaac Marcus (Barneveld 
1800 - Harderwijk 1852, zoon van Salomon Mar
cus en Sara Nias, tr. 1830 Hester Hartog Lamed; 
mede-oprichter van de 'Vereniging tot weering 
van bedelarij door werkverschaffing']; L. Mulder: 
75 jaar Plantagekerk, 1933-2008 [architect Peter 
Hendrik van Lonkhuyzen]; R. Oosterhofi Tinus 
Lieman: de 'varende Rembrandt' van Harderwijk 
(Martinus Lieman, 1930-1996, visser en schilder]; 
Nederlandsche Jaerboeken (deel 1749-2) nr. 8; R. 
Uittien-Jacobs: Harderwijkers en/of Hierders (35) 
[genealogie Nellen; oudst bekende: Gerrit Jansen 
alias Schenen, tr. Janne Hendriks; zoon Jan Ger
ritsen, ged. Nunspeet 1699, tr. (1) Harderwijk 1722 
Nelletje Jans]; Wat Harderwijkse kranten precies 
100 jaar geleden berichtten. 

"VI'I"I'EP~TJE 
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Waardeel (www.drentsehistorischevereniging. 
nl ), jg. 28, nr. 3-2008. M. Gos/inga: Drenthe drie di
mensionaal. Stereofotografie in Drenthe van circa 
1860 tot 1930; M. Roelfsema-van der Wissel: Een droe
vige nieuwjaarsgroet uit Vledder (Steven Jacob 
van Royen (geb. 1764), notaris, burgemeester, tr. 
Grietje Drijber]; Rolpalen in Drenthe. 
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Werinon (www.historischekring.nl; Neder
horst den Berg), nr. 68, jg. 18, sept. 2008. Kaart 
van het Hoogheemraadschap Rijnland; Mijn ja
ren voor en op het Eiland (2) [Jan van der Meer, 
zoon van Frans (machinist van het gemaal)]; Kaart 
van de Waterlinie in 1672; G. Baar: Een onbekende 
pastoor van het Eiland: Martinus Breij (1854-
1926; exm. Borst]. 

WERINON 

- - U lt 04U V 4 M o r --
IIIIUOllH:I& o ,~·o . J<UUNOIO.>"I IUó -~•a 

Wi Rutu (www.surinaamsegenealogie.nl ), jg. 
8, nr. 1, juli 2008. In Memoriam Sigi Wolf (1936-
2008); G. van Steenderen-Rustwijk!].J. Vrij: Een dame 
in Suriname. Een brief van mevrouw Vaillant uit 
1816 [Jacoba Maria Louisa Cassa (1719-1849), tr. 
Cornelis Reinhard Vaillant (1781-1849); transcrip
tie]; W.L. ManA Hing: Sranan Roots: George Edu
ard Fung-A-Jou aka 'Blakka Sneesie' [geb. Para
maribo 1911 (exm. Elstak), tr. 1935 Sophie J.J.M. 
Lichtvelt; kinderen; Patronen bij naamgeving en 
naamvoering]; G. Faken: Adelborsten afkomstig 
uit Nederlands Afrika en West-Indië (met bron
nen, familierelaties en aangehuwden]; W.L. Man 
A Hing: Beknopt signalement van George Lam; 
J.J. Vrij: Tweemaal Jan Wijnoord. Een Saramac
caner Amsterdammer en zijn familie [Jan Wijn(n) 
oord uit Suriname, otr. Amsterdam 1809 Maria 
van den Hurk; Johannes Wijnoord (1887-1958), 
straatmuzikant, tr. 1914 Aaltje A. Marrink (geb. 
Groningen 1870; exm. Ebling)]. 

Zijper Historie Bladen, 26e jg., nr. 3, aug. 2008. 
L.F. van Loo: Het Noord-Hollands Kanaal: de 
jaagdienst erlangs, de vlotbruggen/pontjes en 
de Kolksluis erin [Jan Hout, jagers b aa s (over!. 

ca. 1830); Joost Lanser (geb. Sliedrecht 1803), op
zichter/aannemer; familie Kruijer pachtte jaag
dienst]; P. Schager: Andere tijden: schapendief 
Hillegonds ter dood veroordeeld (1793) (Arien 
Cornelisz Hillegonds (Hilligers, Hilgers), ged. 
Callantsoog 1752 (exm. Nop), tr. ald.1782 Trijntje 
Cornelis Tuites alias Sooij]; K. Numan: Jannetje 
Swarthof (1784-1842); de kinderen van Gerrit 
Swarthof, deel 1 [Gerrit overleed 1833; Jannetje tr. 
1810 Pieter Raven]. 
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Uit onze afdelingsbladen: 
Amstelland, nr. 72, nov. 2008. Verv. Genealogie 
van Michiel Verdook (III) [18e eeuw te Amster
dam]; L.W. Trompenaars: Relaas van een familie
naam. Trompenaars, Trompen, Tromp, Trom
peneers, Trimpeneers en Trümpener [afk. uit 
Brabant]; H. van der Linden-Schadd: 'Een ontzettend 
ongeluk' . Oude kranten als aanvullende bron bij 
genealogisch onderzoek [Koninginnedag 1899; 
slachtoffers (opvarenden van een stoombootje) 
o.a. Jochem W. de Haan (geb. Oude Pekela) en 
vrouw Wietske H. Wieringa, Hibma, Kruize, Nie
veen, Daniël de Jonge (geb. Groningen), Jan de 
Boer (geb. Terschelling), Orelius D.J. Jacob (geb. 
Amsterdam)]; Verv. Regesten van Kwijtscheldin
gen (XV) [o.a. Elant, Cloet, Crael, Cosgen, Haes
gen, Rus, Bloem, Lantsmer/Lansmeer, Geel
vinck; 1587]. 
Stichtse Heraut, 2oe jg., nr. 2, april 2008.J.P.C.M. 
van Hoof: Genealogisch Onderzoek naar militairen 
[samenvatting van een lezing]; Verv. Verzoeken 
tot confinering van vrouwen in een verbeterhuis 
[Catharina Keijsers; 1709]. Idem, nr. 4, nov. 2008. 
L. van Santen-Bergmaier: Kwartierstaat van Ad, Joh 
en Cees van Santen [geb. Utrecht 1906, 1907 resp. 
1912; Van Santen (te Beusichem), Geul, Van der 
Steen, Fonville]; Idem: Moederreeks van Charly 
van Santen [geb. Nieuwegein 1991; Bergmaier, 
Kasteel, Vermolen, Van den Doormalen, Kasteel, 
Wouters, Van Roggen, Verheijen (te Elst), (patr.)]; 
Toelichting 10 minutenpraatje van Hans van der 
Horst [J.C.Chr.C. Meens, geneesheer te Veenhui
zen, over!. 1863]; Verv. Verzoeken tot confinering 
van vrouwen in een verbeterhuis [Maria Boesers, 
Anna Maria van Dam, Bartha Beekholt, Maria 
Hoijing] . 
Threant (Drenthe), 19e jg. (2008), nr. 4. T. Drenth: 
Kwartierstaat Ten Brink [Trijntje ten Brink, 1855 
Hoogeveen 1924, tr. ald. 1879 Hendrik Drenth; -, 
Stoffers (eerder: Schonewille), Everts (o.a. te Rui
nen), Salomons (te Hoogeveen)];]. Visch: Matri
lineaire reeks van Merel de Haan [geb. Emmen 
2002; Meulenbeld, Veenstra, Aalderink, Joesten 
(te Emmen), Trip, Nijveen (te Gasselte), Wester
huis (te Groningen), (pa tr.)); A. Luten: Naar Ka rel 

de Grote in 38 stappen [afstammingsreeks van 
Albert Luten (geb. Steenwijk 1948) via Zwart, 
Kloeze, Noordhuis, Versteeg (te Havelte en Am
sterdam), Van Benthem, Carpenter (te Schevenin
gen), Van Westerbeek, Van Rhoon; wellicht kan 
in een volgende bijdrage nader ingegaan worden 
op de onderbouwing (bronvermelding) van de ge
neraties 12 t/m 17];J. Pol: Stamreeks van Jan Duin
kerken [geb. Zuidwolde 1899 Jan Jans Duinker
ken er. Avereest 1779 Woltertje Klaas Vogelzang]; 
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Emigratie (3e verv. ); H. Klooster-Spanjer: Stamreeks 
Eggens/Boer/Meinders [te Zuidlaren, Anloo; 
17e-2oe eeuw]. 

Uit Familiebladen: 
Aldfaers Erf, nr.178, 52e jg., juni 2008. Schotanus
wandeling door de binnenstad van Leiden [rele
vante panden; relevante personen 1581-1682]; Le
vensverhaal van Anske Schotanus, deel 3. Idem, 
nr. 179, 53e jg., sept. 2008. Ver. Levensverhaal (4, 
slot). 
Alweer een Vermeer, nr. 23, jg. 12, juli 2008. Verv. 
Tilburgse Vermeer's; Stamreeks en parenteel van 
Anton Vermeer (1893-1968) [oudst bekende: Adri
aen Wouter Cornelisse Vermeer tr. ca. 1575 Ma
ria Jan Cornelisse Mutsaars]; Verv. Harderwijkse 
Vermeer's. 
Beukema/Buikema familiebrief, nr. 88,jan. 2008; 
nr. 89, mei 2008. Boerderijen waar BBB's hebben 
gewoond [Boykema, Beukema, Buikema]; Aan v. 
Takken R en H; nr. 90, sept. 2008 [laatste num
mer]. Verv. Stamboom H; Iets over het geslacht 
Fenenga; Hoofd der School R. Beukema (Hooge
veen). 
Blanckensteijn bulletin, 2oe jg., nr.1, zomer 2008. 
W. Spies: Aalbert en A. Blankenstein bij de spoor
wegen [Aalbert (geb. 1854) tr. 1878 Geurtje van 
den Brink; Adrianus (over!. Amersfoort/Nijkerk 
1887)]. 
Bij Uitstek, jg. 8, nr. 2, sept. 2008. Heijstekken in 
Nederlands-Indië (deel 2); Een naamgenoot in de 
krant; Een familielid in Veenhuizen ... [Andries 
G.F. Hijstek, geb. Den Haag 1846 (exm. Huis
kens); Dirk Pieter Heijstek, geb. Dordrecht 1857 
(exm. Mullaard), landlopers]. 

BIJ UITSTEK 

HEIJSTEK 

M l!:ISTllK t-1 1:VSTii:K 

F'AMILIE CONTACTEN 
HU!JTl:K HVSTI?K 

°" ...... ... _ ................... ,..~-_ .. _ .. __ 
Casa Clutia. nr. 68, aug. 2008. Willem Kluit erf
genaam van ridder Roeland Teerlingh [Willem 
Kluijt, 1771 wonende te Dordrecht; zijn oudoom 
was Roelandt Teerlinck, die testeerde 1702; An
dere Teerlinck's in de 16e eeuw]; Een akte uit 1758 
[de doop van Kornelis Kluijt te Oud Beijerland]; 
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Van der Kluit. Een (te) lang ondergewaardeerde 
familiegroep. 
C/Krapels-krabbels. jg. 28, no. 1, juli 2008. De 
scheepsjongen van de Noordam [1926-29; Gerar
dus J. Krapels (geb. 1912; exm. Van Deursen). tr. 
1934 Anna Cornelia van Domburg); Aan v. Genea
logie Kra pels; Leidse tak in Engeland. 
De Dobbelbeker, ,Se jg .• nr. 2. apr-jun 2008. Verv. 
Stamboom Dobbelaere, tak Lovendegem - Rud
dervoorde. Idem. nr. 3, jul-sep 2008. De Dobbe
laer, Dobbeleir en Dobbelaer(e) in Waasland; Ge
deelte van Stamboom nr. 13/9: tak Lovendegem 
- Riddervoorde - Wingene; Gerechtszitting i.v.m. 
het huisje van Bartholomeus Dobbelaere in Ge
vaartsbrugge in 1680/1681. 
't Duikertje. nr. 28. 10e jg., juli 2008. Stamreeks 
van Josephina Martha Duijckers [geb. Hulsberg 
1943 > Petrus Ducarts tr. Valkenburg 1695 Eli
sabeth van Abel); De vergeten executie [bij park 
Sonsbeek te Arnhem: Hendrik Johannes van Mill 
uit Soest; Frans Duijkers (geb. Brielle 1909)); 
Stamreeks van Franciscus J.A. Duijkers [1909-
1944 > Franciscus Duijkers ( over!. 1718) tr. Elisa
beth Weijers] . 
De Eendenkooi. nr. 121, jg. 35, juni 2008. G. Mast: 
De eendenkooi bij de hel te Hallum [in 1601 zal 
Doede Michiels een vogelkooi maken voor jhr. 
Schelte van Aebinga; kooiboeren 18e eeuw; Van 
der Kooij, Kooistra). Idem. nr. 122, sept. 2008. 
Verv. Hallum. De financiën van het kooikersecht
paar Jan Hendriks en Lysbeth Jacobs [1796; Van 
der Kooy); Een Van der Kooij en de Maatschappij 
van Weldadigheid [Sjoerd Doedes van der Kooij). 
Familiestichting Huyser. nr. 69, 23e jg., maart 
2008. H.J. Huyser: Op zoek naar corsetten-Huyser 
[Christiaan Huyser, geb. Rotterdam 1815 (exm. 
De Wakker), fabrikant van corsetten, tr. ald. 1846 
Gijsje van Steenwijk uit Utrecht); A. Huijzer: 
Dienst Marktwezen Amsterdam [markt- en legiti
matiekaarten sinds 1912); Stamreeks vanAnthonie 
Cornelis Huizer [geb. Ridderkerk 1946 > Adriaan 
Cornelisz Huyser, 16e eeuw te Ridderkerk). 
Familiestichting Van Dijke. contactblad nr. 14, 7e 
jg., sept. 2008. Soorten Van Dijke [verschillen
de fa miliegroepen]; Het b egin: d e 1s e~ 16e e n 17e 

eeuw [Van (den) Dijke te Steenbergen e.o.); Uit de 
oude Zierikzeesche Nieuws bode (1). Schurk Jacob 
van Dijke 1822-? [geb. Tholen; exm. Pleune] . 
Gens-Dunia. 43e jg .• nr. 3, nov.; nr. 4, dec. 2006. 
Idem. 44e jg .• nr. 1, juni 2007. Rectificatie op de 
stamboom van het Hoorns geslacht Verduyn 
[met overzicht 15e-17e eeuw). Idem. aug. 2008. 
Brieven uit verre landen [Louisa Phelps-Verduin 
in Tasmanië, geb. Den Haag 1934; met geknot 
parenteel vanaf Bastiaan Martinus Verduin (1853 
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Leiderdorp 1899)). 
Graafwerk. Se jg., no. 4. okt. 2006. Idem. 9e jg., 
no. 1, jan. 2007; no. 2, april 2007. Jan Ariensz en/ 
of Jan Adriaensz - De twee Jannen - [fragment 
De Graaff; eind 16e-1e helft 17e eeuw; te Dussen]. 
Idem. 10e jg., no. 3. juli 2008. Verv. Parenteel Ger
rit de Graaff [met o.a. Hardeman, Verboom, Van 
ter Tooien, Van der Knijff, De Pater, Van Ark, Ho
gebrug]; Vier generaties De Graaf. 
Hamers Bulletin.jg. 24. nr. 5. sept.-okt. 2008. N.A. 
Hamers: Een zoektocht naar de franciscaner pa
ter Joannes Hamers (1772-1846); (af)stam(mings) 
reeksen Corten en Hamers; Enige akten van no
taris Bex te Klimmen (2); Grafzerken; Familie Ha
mers te Nuth. 
Helm-nieuws. no. 96. 24e jg .• nr. 4. herfst 2008. 
Broer en zus Van der Helm twee religieuzen uit 
één gezin. Pater Cornelis van der Helm (1895-
1942) als missionaris in de Congo. Zuster Doro
thea [Magdalena Maria van der Helm, 1897-1995 ]; 
Het onbekende en verre Groenland al in 1617 door 
een Van der Helm bezocht ... [voordat Frans Adri
aans van der Helm. schipper uit Rotterdam. in 
1617 op reis ging. bezocht hij de notaris] . 
In de Smitse, nr. 19, aug. 2008. S. Veerhuis: Mijn 
Oma, Cornelia Maria Pouw [1890-1976 (exm. Van 
der Jagt). tr. 1914 Stephanus Boelrijk]; Stamreeks 
Willem Smit [Wilhelmus Adrianus Smit (Uit
hoorn 1892 - Vinkeveen 1975. tr. Uithoorn 1920 
Geertruida van Soest) > Johannes Smit x Maria 
van der Loon, te Meerlo 1719-1733]. 

\\" ..... s.~,----· .... ,._111 

"In de Smitse" 

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje. nr. 86, jg. 23. juni 
2008. Code GR: echte Groningers [zoons van Elle 
Jans en Aafje Boelkens namen de naam Schuit 
aan); Annie Schuit-Gosselink [interview; geb. 
Almelo 1929, tr. 1951 (met de handschoen) Maxi
miliaan Schuit in Semarang]; Monsterrollen in 
Groningen; De zilveren knopen van Jan Schuit 
[geb. Hoorn 1797). Idem, nr. 87, jg. 23, sept. 2008. 
Verzetsheld Cees Schuijt [geb. Enkhuizen 1915; 
exm. Bresser); Wout Schuit: méér dan een stuka-

51 



doorsbedrijf [geb. Putten 1963; exm. De Graaf); 
Dick Schuit [geb. Hengelo 1936; exm. Hageman]; 
De geschiedenis van molen Ceres [te Bovenkar
spel; Jacob Schuit, molenaar 1830]. 
Nijs fan'e Hoekema-Stifting. nr. 43, lente 2008. 
A. Tiggelman-Hoekema/C. Boekema: Andere Hoe
kema's [uit Wymbritseradeel en Goënga; Tiet
jerksteradeel en Giekerk. Westdongeradeel, Roor
dahuizum. Hallum, enz.]. 

België 
Cercle Historique de Fléron (http://www.ch
fleron.be), 45e année, mars 2005. Militaires au 
service de la principauté [fragmenten o.a. de 
Hodiamont, Rogister, Ie Beau/Lebeau, Dewez]; 
Compléments sur des families: Bonjean, Fassin, 
Decerf, De Fays/Defays, Dor, Gérard, Gathoye, 
Idon, Leruite, Mathias, Mon(t)renard/Mornard, 
Largefeuille, Petit, Debois/Lebois, Rener, Trois
fontaines. Servais, de Wérixhas, Sougné; Origine 
atypique de la familie Dasse de Trembleur-Mor
tier [d' Az, d' Asse; 16e-17e eeuw]; Exploitations 
charbonnières à Fléron; Compléments sur des fa
milies (o.a.): Andrian. Brasseur. Brexhe, Collinet, 
Detroz, Fléron, Gilmar, Lange, Léonard, Philippe, 
Saburdin, Sacré; Les Demeuse de Saint-Remacle 
au Pont [de Meuse; 17e-19e eeuw]; Dons et fonda
tions dans la paroisse de Herve durant !' Ancien 
Régime [Blanche, Levêque, Mathonet, Masset, 
Hackin]; Chanoines du Saint-Sépulcre et carmes 
au couvent de laXhavée [16e-18e eeuw]. 

Heraldicum Disputationes (users.pandora.be/ 
homunculus), jg.13 (2008), nr. 3.J.A. de Boo/M. Van 
de Cruys: Over de hond in de heraldiek; Verv. Het 
Jerusalemkruis (3). Het teken van ridders, paters, 
pelgrims en prelaten; A.C. Zeven: Vijf 'Belgische' 
zegels in het Gemeentearchief van Wageningen; 
M. Van de Cruys: Heraldische kunstenaars (11). An
thony Wood [geb. Edgbaston 1925; met voorbeel
den van zijn werk]. 

Het Land van Nevele (www.landvannevele. 
com). jg. XXXIX, afl. 3, sept. 2008. A. Bollaert: 
Kunst in h et Land van Nevele (TV}. Striptekenaar 
Gilbert Declercq [geb. Zwijnaarde bij Gent 1946]; 
Geschiedenis van de koorzang in Nevele en in het 
Land van Nevele (slot); Mensen van toen. Onder
zoek naar de emigratie en beroepenstructuur in 
de gemeente Landegem aan de hand van de bevol
kingsdossiers van 1846-1870 (slot). 

Le Parchemin (www.oghb.org), No. 376, 73e an
née, juillet-août 2008. M. Belvaux: La familie de 
Hannut dite de Bawegny et de Thiribu [16e-18e 
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eeuw; met in de noten fragmenten delle Venne, 
de Selve, d' Au vin, Ie Thourier, d' Oumal, de Gaif
fier]; B. d' Ursel: Berghes - Saint-Winnoc. Rache 
1681 [stamreeks vanaf 12e eeuw]; Héraldique vi
vante: Van den Berg (Nijmegen, Luik) [met stam
reeks/genealogie eind 16e-20e eeuw], Pringiers; 
Antw. Hennequin, Licot. 

Duitsland 
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen, 
Mitteilungsblatt Nr. 81, 18. Jg., Juli/Sept. 2008. 
In Memoriam Helmut Wlokka (1921-2008); R.G. 
Schuchardt: Mein Interesse an meinen Vorfahren 
[onderzoek Schuchard(t)]; K. Volkart: Tragischer 
Tod auf dem Weg von Weimar nach Tiefurt. Mag. 
Georg Bleyers Lebensweg [Georg(ius) Bleyer 
uit Saalfeld (1589-1666), predikant]; Verv. Güter 
in Gro8engottern. 2. Teil. Das Hopfgartensche 
Gut [von Hopfgarten; 16e-18e eeuw]; Wappen 
Kirsten. 

Der Archivar. 61. Jg., Heft 3, Juli 2008. Archive in 
Erfurt [Stadtarchiv; Thüringer Landtagsarchiv; 
Archiv und Bibliothek des Evangelischen Minis
teriums in Erfurt; Bistumsarchiv]; Das J apanische 
Nationalarchiv; Die Ungarischen Archive. 

Archiv ostdeutscher Familienforscher (http:// 
www.agoff.de), 17. Band, Lieferung 8-9, Aug. 
2008. Bijdr. betr. Dequin/De Quin [met gegevens 
aangetrouwde families], Vogel [te Neukarbe]; Ost
deutsche im Bürgerbuch der Stade Erfurt 1834-
1851. 

Beiträge zur Westfälischen Familienforschung. 
Band 65 (2007). L. Schütte: Bauer oder Landwirt? 
- Die Bedeutung des Wortes Bauer; J. Ossenbrink: 
Territorium, Besiedlung und Bevölkerung der 
Herrschaft Rheda in den Schatzungslisten von 
1530 bis 1549 [met namen van boerderijen en be
woners; Register der Bauerschaften und Kirch
spiele; Register der Haushalte, Häuser und Hö
fe]; H.J.K. Sötke: 'Dem armen Stra8borg in seiner 
Krankheit täglich eine Kanne Bier' . Leben am 
Rande des Exis te n zn"linimums im 17. und 18. 

Jahrhundert am Beispiel der Familie Stra8burg 
in der Stadt Rheine 1648 bis 1772; C. Steinbicker 
(t): Roye aus Coesfeld [genealogie; 16e-begin 19e 
eeuw]; G. Wilbertz: There and back again. Woher die 
Scharfrichter kamen ... und wohin sie gingen. 
Soziale und geografische Mobilität am Beispiel 
der Familie Wenner [inleiding en genealogie; te 
Lünen, Hirschberg, Werl, Schwelm, Neheim enz.; 
17e-19e eeuw; met o.a. Stalhauer, Galmann, Vie
hoff, Bröcker];J. Wunschhofer: Die Nachfahren des 
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Beckumer Ehepaars Bertholdt Topp und Gertrud 
Wibbert (oo urn 1590) [o.a. Backmann, Steinbic
ker, Schleiff, Bultmann, Zimmermann]; Die Le
benserinnerungen des Franz August Koberg aus 
Beckum (1785-1880) [met fragmenten Koberg en 
Schmitz (te Warendorf)]. 

Brandenburgische Genealogische Nachrichten, 
Band 1, Heft 9, 3/2008. Brandenburger Mühlen 
(Teil 4) [o.a.: Was bedeutete die Gewerbefreiheit 
für die Müller?; de familie Laue in vogelvlucht]; 
G. Lipp: Dem ältesten Mann der Welt auf der Spur 
[volgens de Eberner Stadtchronik zou Joseph Brun
ner in 1824 118 jaar oud zijn; onderzoek wees uit 
dat hij werd geboren in Trappstadt 1706 en over
leed in Altenstein 1827, een week voor zijn 121e 
verjaardag]; Bigamie - Erlaubnis in Deutschland 
1650-1660 [na de verliezen in de Dertigjarige Oor
log werd op de Kreistag in Neurenburg 14-2-1650 
besloten gedurende tien jaar aan mannen toe te 
staan twee vrouwen te trouwen, mits zij nog geen 
50 jaar waren, gezond en voldoende vermogen be
zaten]; Friedeberger Kreisblatt 1929 [uittreksels]; 
Epitaph- Goethe-Ahnenfamilie: Grebe. 

Computergenealogie. Jg. 23, Heft 2/2008. Gene
alogietagebuch im Internet - oder einfach: Blog! 
[World Wide Web Log; http://blogfinder.genea
logue.com ]; Google Earth blickt in die Vergangen
heit. Historische Karten in Google Earth [http:// 
earth.google.de > http://svn.genealogy.net/ 
kml-files/historischekarten.kmz]; Bliek über 
den Zaun- Italien [bijv. via http://www.histori
cum.net ; Zoeken in 144 staatsarchieven: http:// 
www.archivi.beniculturali.it/sitoenglish.ht
ml;IstitutoGenealogicoitalianoteFlorence:http: 
//www.genealogia.it ; Istituto Araldico Genea
logico Italiano (tijdschrift Nobiltà): http://www. 
iagi.info ; Uittreksels van burgerlijkestandsre
gisters uit ca. 50 plaatsen: http://www.sersale. 
org/communes.htm ]; Namenverbreitungs
karten per Mausklick; Family Tree Maker 2008; 
GFAhnen 8.o/Ahnix 5.0; Flexibleres Werkzeug 
für Ortsfamilienbuch-Autoren: Ortsfamilien
buch 5.0; Alte Schriften lesen lemen [met Adjon
tes. ontwikkeld door de universiteit van Zürich: 
http://www.adfontes.unizh.ch/1000.php ]; Do
kumente fotografieren state scannen [test Sceye]; 
Ein etwas anderer Weg zum Ortsfamilienbuch. 

Idem. Hg. 23, Heft 3/2008. Sterbefälle aus der 
Wieher Zeitung ab 1703 [http://anno.inb.ac.at]; In 
der Adressbuchdatenbank kann man die Adres
sen von Vorfahren recherchieren [http://adress
buecher.genealogy.net; http://wiki-de.genea
logy.net/ Adressbuch ]; Ged Tool. Alleswisser und 
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Rechenkünstler; Passage Express. Vorfahren ins 
rechte Bild gerückt; GEDCOM 2 Map; D. Reuter: 
Wenn aus Jans Sohn ein Janssen wird [onderzoek 
in Oostfriesland; naamgeving]. 

Düsseldorf er Familienkunde. 44. Jg .• Heft 1/2008. 
Verv. Auswertung landesgeschichtlicher Quellen 
für die Familiengeschichtsforschung; M. Degen
hard: Der Breitscheider Rottzehnt von 1759. Liste 
der Rottpflichtigen; Verzeichnils der Einsalsen 
der Pfarrei Elsen bei der Hausnummerirung anno 
1838. Teil 1: Elsen, Fürth und Berg; Düsseldorfer 
Leineweber von 1768; Verv. Kopfsteuerliste von 
Ratingen aus dem Jahr 1663; Urkunden aus dem 
Stadtarchiv Erkelenz, die Kaiserswerth und Mett
mann betreffen [Hanfsler (1587), v. Hanxleden 
(1590, 1654), Krösen (1598)]. 

Idem. Heft 2/2008. M. Degenhard: Die Familie 
Lingmann im Raum Gerresheim im 17. und 18. 
Jahrhundert; Verv. Verzeichnis der Einsalsen. Teil 
2: Orken und Noithausen; Verv. Kopfsteuerliste 
von Ratingen. 

Der Eisenbahner - Genealoge. Band 6, Folge 9, 
Jg. 35, April 2008. Conow (Mecklenburg), Heimat 
der Familie Wilck (Wikke) [o.a. immigratie van 
Slavische stammen, Duitse kolonisatie; oorkon
den 14e eeuw; boeren erfrecht, schade 30-jarige 
oorlog (1618-48); het boerenhuis in Mecklenburg]; 
Preu8ische Freiwillige aus dem Kriege 1813-1815; 
Die Ehestiftungen des Kirchspiels Il ten [Hepken 
t/mJungen; met o.a. Hönen, Hoyer/Heuer, Hol
mann, Hoppe(n), Huck, Hülsing. Ising,Jordans]. 

Idem, Tagungsschrift, April 2008. Die Stadt Ulm 
an der Donau. Ein kleiner geschichtlicher Abriss; 
Gesamtinventar der Akten und Amtsbücher der 
vorderösterreichischen Zentralbehörden in den 
Archiven der Bundesrepublik Deutschland; 
Literatur zur Geschichte im Raum Neu-Ulm/ 
Leipheim (Auswahl); Württembergische Orts
sippenbücher; Ortsfamilienbücher von Baye
risch-Schwaben; Qµellen für die Familien- und 
Heimatforschung in bayerischen Städten und 
Gemeinden im einstigen Territorium der Reichs
stadt Ulm rechts der Donau. 

Emsländische und Bentheimer Familienfor
schung (www.emslaendische-landschaft.de ), 
Heft 95/96, Band 19, Juli/Sept. 2008. Jan Gerhar
dus Kronemeijer. Von der Grafschaft Bentheim 
nach Michigan; Verv. Zur Geschichte der Famili
ennamen [voor de hele serie> www.gn-online. 
de]; Fröhliches Treffen der Nachkommen von 
Hendrik und Anna Stiepel;J. Ringena: Ahnenliste 
Jan Berent Meijer, Lage [over!. Lage 1821; exm. 
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Poppelink]; L. Remling: Die kirchlichen Haus
halce in Haselünne im Jahre 1761; Verv. Aus der 
Familie Harink. 

Familie und Geschichce, lfd.Nr. 65, Band VI, 17. 
Jg., Heft 2, April-Juni 2008. E. Harlafi: Das Greizer 
Halsgericht von 1749. Eine Episode aus der Fa
miliengeschichte der Buchholzer Sühnel [16e-18e 
eeuw]; Verv. Hermann aus Nauendorf; K. Weiden
brttch: Der Familienname Brauer im Altenbur
ger Land [scamreeks; Andreas Brauer, zoon van 
Caspar, vermeld 1557 te Trebula, er. 1525 Barbara 
Burkhard]; Die Gemeindeordnungen von 1510 
und 1579 von Gro8engoccern und die Familie von 
Berlepsch; Verv. Härtingse Schenk- und Schöp
pengut zu Seegel bei Pegau [Härting]. 

Idem, lfd.Nr. 66, Heft 3, Juli-Sept. 2008. G. 
Schlegel(H. Frank: Georg Meyer, der Erbauer des 
Bärensteiner Hammerwerkes und seine Familie 
[er. 1668 Salome Estel]. Die Familie des Ham
merschmiedes Johann Wilhelm Schott [er. ca. 
1750 Johanne Juliane Vögdin]; A. Pügner: Die 
Familie Pügner aus Crottendorf im Erzgebirge 
[17e-18e eeuw]; F. Drechsel: Die Familie Langer in 
Falkenbach und Schönbrunn 1501 bis 1682; Verv. 
Härtingse Schenk- und Schöppengut [Glorius 
Härting (1615-1693), er. 1643 Sibylla Kretzsch
mar; nageslacht]; Die Stiftung Stoye und ihr 
Stifter. 

Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen 
und Waldeck e. V. , Rundschreiben 178, Aug. 2008. 
In Memoria Helmut Thiele (1921-2008) en Dieter 
Carl (1952-2008); Wabern ist online [Internet-Da
tenbank met nu 173 Ortsfamilienbücher > zwaar
tepunt Beieren e.o. en Baden-Württemberg; 
www.ortsfamilienbuecher.de ; www.online
ofb.de). 

Der Herold, N.F. Band 17, Jg. 51 (2008), Heft 1-2. 

K. Müller: Slavische Vernamen im Deutschen; Chr. 
Franke: Erinnerungskulcur und die Aufgaben des 
Deutschen Adelsarchivs; F. Spring: Zwischen Ilz, 
Oscerbach und Wilder Ranna. Familienforschung 
in der Diö2ese Passau - ein Erfahrungsbericht. 

Hessische Familienkunde, Band 31, Heft 2/2008. 
K. Dittmann: Deucsche Familiennamen. Ihre Ent
stehung und oft kaum verständliche Verwand
lung im Laufe der Zeic; Gräber und Gedenktafeln 
auf den Friedhöfen in Sinntal/Hessen (V); K. Wil
helm: Luck im Elsass und im Odenwald; Das Epi
taph des Meisters Jost Nachtigall in Salzböden 
bei Lo lias von 1586. 
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Mitteilungen der Wescdeutschen Gesellschaft für 
Familienkunde, Band 43, Jg. 96, Heft 7, Juli-Okt. 
2008. H. Lohausen: Maria von Lohausen und die 
Düsseldorfer Ratsherren-Geschlechter Steingen 
und Lohausen (2) [met wapenafbeeldingen]; K.
H. Bernardy: Das Schäddisch-Haus in Ferschwei
ler [gebouwd in 1792 door Michel Weber, tr. ald. 
1773 Anna Diesburg]; Merk-Würdiges in Kir
chenbüchern (VII}; J. Held: Theodor Woeker und 
die Aushebung für das stehende Heer 1824 in der 
Bürgermeisterei Oedekoven; M. Degenhard: Die 
Vorfahren der Catharina Keysers, seit 1699 Ehe
frau des Adolf Pangels in Gerderath. 
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Mosaik (www.mosaik-kleve.de), Heft 2/2008. 
Verv. Die Vorfahren der Essener Familie Iser
mann aus dem Klever Land und andere Regio
nen [o.a. Kühnen, Koppers, Liebeton, Verweijen, 
Van Loock); P. Urselmans: Ahnenlisce Urselmans 
[Franz-Josef Urselmans, geb. Asperden 1942; 9 
gen.: -, Franken (te Goch, Kessel), Langenberg, 
Maas (te Ottersum)]; R. Fikert: Geschlechterbuch 
Kleppe aus Appeldorn [nageslacht van Johan
nes Kleppe er. Kirchellen 1755 Gertrud Holthaus 
(exm. Breuker)); J. Rütten: Dokumentation der 
mehrheitlich Kacholischen Bevölkerung im Kir
chenbuch der reformierten Kirchengemeinde 
Wallach 1676 bis 1750 [met begraafinschrijvingen 
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1690-1723 van leden van de familie Grofsen Ray 
en Kleinen Ray]; M. Wennekers: Ahnentafel von 
Familie Martin Wennekers [geb. Kleve 1961, tr. 
Bergisch Gladbach 1988 Lucia Barbara Scheyer; -, 
Gut (te Fürstenberg), Fricker, Widmann (te Ried
böhringen)]. 

Idem, Heft 3/2008. M. Wennekers: Familienge
schichte van Wickeren. Aufgezeichnet von Frie
drich-Wilhelm van Wickeren 1936.Ahnenliste [6 gen.: 
-, Tenhaef, Jeurgens (te Afferden, Goch), Felet/ 
Filet (te Nijmegen)]; Verv. Ahnentafel Wennekers 
[gen. IX - XI; o.a. Winnekers/Wynekers, Hoen
selaar (te Hommersum), Smithuysen (te Xanten), 
Halfackers/Müdders ( te Menzelen)]. 

Osnabrücker Familienforschung. Nr. 72-73, Juli
Dez. 2007. Thema: Kirchspiel Bissendorf. G. Schat
te: Die Vögte der Vogtei Bissendorf-Holte [o.a. 
Weidemann (1581-98), Hellebrandt (1591), Sold
ner, Ledebur (1620), Ernst (1692), Hünefeld)]; Die 
Kirchenbücher von Bissendorf [DTB vanaf 1673]; 
M. Hickmann: Hausinschriften in Bissendorf und 
Umgebung- eine Auswahl; Seelenliste des Kirch
spiel Bissendorf 1652; Die Bauernhöfe im Kirch
spiel Bissendorf; K. Nieberg: Familien unserer Hei
mat, Teil III. Crone; J. Hausfeld: Ahnenliste von 
Heinrich Hermann (Armin) Rat(t)ermann [geb. 
Ankum 1832; Beding si ve Ratermann ( v /h Ricke ), 
Pelster, Helmsing, Sülker]; M. Flocken: Ahnenliste 
Friedrich Christoph Hermann Steenblock (1872-
1945) [ - , Schaa, Fröhling, Grünefeld]; Verv. Auf
gebote von Artländern in Amsterdam, Teil IV. 
Emigranten aus dem Kirchspiel Quakenbrück 
(Teil 3). 

Ostdeutsche Familienkunde, Band XVIII, 56. Jg., 
Heft 2, April-Juni 2008. Ostdeutsche Schüler am 
Königlichen Gymnasium zu Dresden-Neustadt 
von 1874 bis 1899; Personelnotizen aus dem Land
ratsamt in Rybnik (Oberschlesien) von 1818 bis 
1945; M. Richau: Nachweisung der wahlfähigen 
Juden im Kreise Oppeln einschliefslich der Städte 
Krappitz und Oppeln (1853); Die deutschen In
schriften auf dem Friedhof von Pritschapi bei Ko
motau (Nordböhmen). 

Idem. Heft 3, Juli-Sept. 2008. S. W. Neh: Die 
Anfänge der Sippe der Drochner im Herzog
tum Preufsen und ihre spätere Ansiedlung in 
der preufsischen Grafschaft Tauroggen [16e-18e 
eeuw];K.-M. Beckert: Die Schöppenbücher des Krei
ses Lauban [inventarisatie van bewaard gebleven 
registers, 16e-19e eeuw]; M. Richau: Die Mitglieder 
des Synagogenverbandes Carslruhe/Oberschle
sien [o.a. Schuftan, Ebstein, Richter, Haymann; 
Gorenna/Coronna, Gorasse, Ucko, Friedländer; 
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Bielschowsky, Eckstein, Mamlok, Seidel, Dekro]; 
Gräber Ostdeutscher in Norden (Ostfriesland); 
Kirchenbuchverkartung von Deutsch-Neukirch, 
Wanowitz und Zauchwitz, Kr. Leobschütz in 
Oberschlesien. 

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Fa
milien- und Wappenkunde (www.upstalsboom. 
org), 57. Jg. (2008), Heft 3.J. Hoogstraat: Reformier
te Siedler aus Ostfriesland im Adams County/Ne
braska urn 1880; H. Bufl: Das Grabmal des Ortgies 
v. Wersabe auf dem alten Reformierten Friedhof 
in Leer [1562-1617, tr.1591 Helene v. Zorr/de Sorré; 
beschrijving van zestien wapens: v. Wersabe, van/ 
von de Kuhla, Schulte von Lühe, v. Plate (v. Bas
senfleth), vonder Hude, Bremer, Klüver/Clüver, v. 
Horn; v. Ahlen/v. Alden, Frese, v. Elding, Bicker, v. 
Horn, v. Klencke, NN (? v. Reimershausen), Mar
schalck; met kwartierstaat]. 
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Spuren, Band 5, 22. Jg., Nr. 2, April-Juni 2008. 
Communikanten-Verzeichnis St. Jakobus 1804, 
Ennigerloh (Teil 6); A. Smieszchala: Die Familie 
Wiwelhowe [het gezin van Bernard W. tr. Telgte 
1835 Maria Anna Wessel-Terharen]; Sie kamen 
aus der Fremde; Nachtrag zum Warendorfer Bür
gerbuch [1855-1861]. 

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschich
~, 49. Jg., Heft 2, April-Juni 2008. Themenheft 
Vogtland. P. Neumeister: Zur Geschichte des Vogt
landes. Ein überblick [met: Stammtafel der 
Vögte von Weida, Gera, Plauen und Reufs-Plauen 
und des Burggrafen von Meifsen aus dem Haus 
Plauen]; H. Eflbach: Egerland und Vogtland - eine 
nachbarschaftliche Beziehungsgeschichte. Am 
Beispiel der Landschaften östlich und westlich 
des Ho hen Steins bei Erlbach im oberen Vogtland; 
C. Hettner: Bad Elster im Vogtland. Ein Bliek in die 
Geschichte des Tagungsortes des 60. Deutschen 
Genealogentages; A. Harnisch: Familiengeschicht
liche Forschungsmöglichkeiten in Plauen. Unter 
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besonderer Berücksichtigung des Stadtarchivs; 
M. Seifert/R. Vietze: Die von Bach. Neue Erkennt
nisse über eine fränkisch-vogtländische Adels
familie [oudst bekende: Heinz Bach, koopman, 
raadsheer (1393-1412) enz. in Coburg, overl. 1412; 
zoon Albrecht (1392-1441) in 1438 geadeld); K. Mül
ler: Berufe in Familiennamen. Am Beis piel der Ge
meinde vogtländisches Oberland. 

Idem. Heft 3, Juli-Sept. 2008. P. Engel: Johann 
Christian Briegleb (1741-1805) aus Görlitz, Di
rektor des Gymnasium Casimirianum in Coburg. 
Seine Kinder und seine thüringischen Vorfahren 
[Frosch. Rümpler/Rompler]; F. Reinhold: Die Teg
kwitzer Kirchenrechnungen des 15. J ahrhunderts 
und ihre Bedeutung für die Genealogie [15e-16e 
eeuw; achternamen met jaartal]; Chr. Kirchner: Das 
Seelenregister von Crawinkel im Thüringer Wald 
aus dem Jahre 1723 [transcriptie; o.a. Schreiber, 
Leffler, Böttner, Langenhan. Schwarz. Ehrenber
ger. Weymar, Heym, Klols, Römer. Sommer]; U. 
Czubatynski: Familienforschung im Domstiftsar
chiv Brandenburg; B. Elgeti: Die Einwohnerschaft 
des Fischerdorfs Vitt aufWittow (Insel Rügen). 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde. 
83. Jg., Heft 2, 2. Quartal 2008. T. Rumann: In den 
Archiven von Einbeck und Northeim: Ein Erbtei
lungsvertrag zwischen der Witwe Anna Raven in 
Einbeck und ihrem minderjährigen Sohn Hans 
in zwei Urkunden vom 25. November 1559 [Bal
thasar Raven (exm. Hartwig) tr. 1553 Anna Hel
moldt (exm. Rumann); zoon Hans (geb. 1554); 
zij hem. Andreas Olemann]; 0. Pujfahrt: Straftat
bestände 1707 im ländlichen Raum von Gartow/ 
N ordostniedersachsen; M. Steinbrunn: Die Familie 
des Bremer Dompastors Johann Diedrich Lap
penberg (1672-1727). 

Idem. Heft 3, 3. Quartal 2008. R. Vofl: Die 'Maus' 
und das Staatsarchiv in Bremen. Geschichtliche 
Entwicklung des Staatsarchivs [o.a. Burgerboe-
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ken Bremen-stad vanaf 1289, kerkregisters vanaf 
1581, testamenten 1500-1811; Verzamelingen enz.]; 
T. Rumann: Das ehemalige Rathaus oder Rumann
sche Haus am Entenmarkt in Northeim. Zu Ge
schichte und Gegenwart [met beknopte stamreeks 
Rumann 1568-1871); F. Hopfgarten: Kurioses aus 
der Altmark zwischen Barock und Rokoko. Ein 
Landpfarrer setzt seine Kleinkinder als Taufpa
ten ein [Wendeborn, Winterfeldt]; J. Kaldenbach: 
Hamburger in Utrechter Notariatsurkunden; J. 
Memmert: Totenliste hannoverscher Soldaten 1813 
bis 1815 [Abt t/m Kurzin; met geboorteplaats en 
sterfdatum]. 

Frankrijk 
Héraldique & Généalogie. No. 186. XLe année, 
no. 1, janv.-mars 2008. Bijdr. betr. De Clermont 
(aanv.), Guyot (aanv.). Girard/Gérard [te Grasse, 
16e-19e eeuw]. De Sérocourt [14e-15e eeuw], Ver
chère [13 pagina's schema"s]; Antw. o.a. De Bou
lieu [03.Ill.651]. 

Idem. No. 187, XLe année, no. 2, avril-juin 2008. 
Bijdr. betr. Bonvoust, De Cardaillac [14e-15e 
eeuw], Gaspard Pécou [1819-1898, medewerker 
van Alexandre Dumas; kwst.], De François, Mou
linet, Seguin. 

Idem. No. 188, XLe année, no. 3. juillet-sept. 
2008. L' ascendance capétienne des deux princi
paux candidats à l' élection présidentielle améri
caine de 2008. I. John MacCain [via o.a. Penner, 
Waller. Ferrers, de Verdon]. Il. Barack Obama 
[via o.a. Hickman, Thacker, Eltonhead ... Stanley, 
Goushill, Fitzalan]; Bijdr. betr. o.a. Caillard, De
harambure. Barre, Alexis Fontaine [1800-1869; 
kwst.: -. Bellanger, Machereau. Desais ], Haudos, 
DuRosset. 

Italië 
Nobiltà (http://www.iagi.info). No. 81, Anno XV, 
Nov.-Dic. 2007. L' araldica piscatoria; Il sigillo di 
Francesco Livello abate del monastero di Sant' 
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Eustachio di Nervesa; La famiglia Gonga alla 
corte di Sigismundo Báthory, principe di Tran
silvania [1573-1616]. 

Idem, No. 82, Anno XV, Genn.-Febb. 2008. L' 
araldica del palazzo comunale di San Gimignano 
[wapens in muurschilderingen]; Het paaslam als 
heraldisch symbool; Ferdinando IV, granduca di 
Toscana (1835-1908); Caterina Jagellonica, una 
principessa di origine italiana in Finlandia [1526-
1583, dochter van Bona Sforza]. 

Idem, No. 83, Anno XV, Marzo-Aprile 2008. Bij
dragen betr. De sarcofaag van Isabella Cerafa [ met 
heraldische aantekeningen]. Ferdinando IV di 
Toscana, Het groothertogelijk Huis van Toscane 
in de zoe eeuw, Hugo Batalla [1926-1998;vice-pre
sident van Uruquay], Frá Leone Strozzi [prior van 
Capua, 16e eeuw]. 

Idem, No. 84-85, Anno XV, maggio-agosto 
2008. Il premio Don Vicente de Cadenas y Vi
cent; Een onuitgegeven Napolitaans manuscript 
[met namenlijst en tien verwantschapsschema's]; 
Luigi Matteucci (1772-1841). 

Luxemburg 
De Familjefuerscher. Nr. 81, 24. Jk., Abrël 2006. 
Jahreskalender und Ostertafeln vom Jahr 900 bis 
2079 A.D. [per jaar opgave van de data van As
woensdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Aller
heiligen en Kerstmis]. 

Idem, Nr. 82, Étrennes 2006/1007. Das Feuer
stättenverzeichnung 1611. Die Herrschaften Jo
hannisberg und Zolver (I); Bestandaufnahme des 
Zivilstands der Gemeinde Differdingen. Gebur
ten, Todesfälle, Hochzeiten von 1907. 

Zwitserland 
Maajan/Die Ouelle (www.svjg.org), Heft 88, 22. 
Jg., 3. Quartal, Sept. 2008. R.M.Jung: Rabbiner in 
der Schweiz [Arnaud Aron, 1807-1890]; A.L. Stau
dacher: Die alte jüdische Kursive - Das Alphabet. 
Rituelle Namen in den Geburtsbüchern der IKG 
Wien [lsraelitische Kultusgemeinde]; P. Gutkuhn: 
Dr. jur. Leo Landau - Rechtsanwalt zwischen Lü
beck und Erez Israel [geb. New York City 1880, 
tr. Lübeck 1908 Charlotte Mühsam]; V.C. Frank
Steiner: I.T.S., der Internationale Suchdienst in 
Bad Arolsen. Eine neu geöffnete Qµelle für Ge
nealogen [www.its-arolsen.org]; D.S. Citroen: 
Limoenman - Citroen - Citroën - Cidor. Nach
kommen vonMozes David undAnnaJacobs (zoon 
Jacob Mozes Limoenman tr. (1) Amsterdam 1763 
Anna Mozes, tr. (2) ald. 1765 Sara Samuels]; A.G. 

Ellmann-Krüger: Der Historiker und Bankierssohn 
Wilhelm Gotthold Heine - ein Opfer der Kämpfe 
während der Märzrevolution von 1848. Fragmen-
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te eines kurzen Lebens [geb. Berlijn 1819 ]; Verv. 
Aus den Eheregistern des Zivilstandamts Ham
burg. 6. Fortsetzung (Alexander t/m Hirschfeld; 
o.a. Meyer Elias, geb. Winschoten 1836, tr. 1869 
Veila Levy]; Verv. Quellen zur jüdischen Familien
forschung im Staatsarchiv Hamburg (22. Fortset
zung). Militär- Ersatzbehörden. 

Noord Amerika 
New Netherland Connections, Vol. 13, Nr. 3, July
Sept. 2008. H. Macy: Conewago Deacon's Records, 
1777-1803. Full Transcript With Dutch Entries 
Translated;J. Smith Cassidy: The deacons records of 
the Conewago Congregation, York County Penn
sylvania 1777-1803. The Deacons [Banta, Brinken
hof/Brinckelhof, Brinkerhof, Commigor, Cos
sart, eosine, Cownoven, Degraaf, Denare, Houts, 
Johnson, Smock, VanArsdalen, Van Dyck]. 

The New York Genealogical and Biographical 
Record (www.newyorkfamilyhistory.org), Vol. 
139, Nr. 3, July 2008. The 1708 Palatines of Ul
ster County [groep o.l.v. ds. Joshua Kocherthal; 
met genealogische gegevens, o.a. De Turck (uit 
Frankenthal; exm. Kip)]; Naturalizations in 
the New York Secretary of State Deeds [o.a. 1708 
Gerrardus Cock (geb. Leiden), rond 1700 Adrian 
Lofland (geb. Rotterdam)]; Irish Origins of Mark 
Francis [O'] Malley of Washington County [Me
ally, Maley]; H.B. Hoff: Dusochany [Disosway] 
Heirs in the Colonial Laws of New York [Marcus 
du Soison, geb. in Picardië, tr. Leiden 1657 Eli
sabet Rossignol / Nachtegaal en nageslacht; 
Guillaume Rossignol tr. (1) Leiden 1605 Judith de 
Herbecourt, tr. (2) ald. 1625 Magdelene Folie, en 
hun kinderen]; P. Law Hatcher/H.B. Hoff: Origins of 
Louis Laeckeman/Lakeman of Staten Island and 
his Wife Esther Cas tel [ tr. Leiden 1654 Hester Cas
teel, tr. (2) ald. maart 1662 Annetje Davidts wed. 
Sander van der Pijl; zij emigreerden in oktober 
1662]; Verv. McNeill; Walkill Lutheran/Harrison 
Meeting House, Montgomery, Orange County 
[groep Duitse pioniers; transcriptie dopen 1750-
1764; o.a. Treber/Trevers, Holtzlander, Schmidt, 
Miller, Lindeman]. The New York Researcher, Vol. 
19, No. 2, Spring 2008. 

Verder ontvingen wij: 
Conféderation Internationale de Généalogie et d' 
Héraldique, Bulletin d' information, no. 14 (44), 
Mai2008. 
!.3AQ (afd. Rotterdam e.o.), jg. 22, no. 3/4, najaar 
2008. 
Wij van Zeeland, 10e jg., nr. 4, nov. 2008. 

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

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en antwoorden 
dienen op één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 

mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop. 
of per e-mail: info@ngv.nl ( onder vermelding van: vragenrubriek Gens Nostra). 

Vragen 
613. RUIJTENBURGH 
Jan Ariënsz. Ruijtenburgh (Ruijtburgh), overl. (impost Hazerswoude 10-3)-1700, tr. N.N., 
overl. (impost Hazerswoude 2-3)-1663. In 1700 worden als zijn erven genoemd: AdriaenJansz. 
Ruytenburgh, Lysbet Jans Ruytenburgh, Jannetje Jans Ruytenburgh tr. Hendrick Adriaensz. 
Elsthout, en Barber Jans Ruytenburgh tr. Wouter Dircksz. van Vliet te Bodegraven. 

Gevraagd: voorgeslacht en bijzonderheden van Jan Ariënsz. Ruijtenburgh en diens echtge
note. 

T.J. de Koning, Nieuwkoop 

614. SJOERDS-JANS(S)EN 
Adam Sjoerds (ook: Schurtz), geb. ca. 1800, scharenslijper, gewoond hebbend Ommen en 
Zaltbommel, overl. Utrecht 2-1-1866, zn. van Adam Sjoer(d)s en Elisabeth Janssen, tr. (1) Wil
helmina Jansen. Wilhelmina zou volgens bev. reg. Aarlanderveen geb. zijn te Westender in 
Pruissen 5-5-1821, een nogal onwaarschijnlijke datum, gezien de geboortedata van haar kin
deren. Ze woonde te Aarlanderveen 22-4-1888, gekomen van Lonneker, en vertrok 3-7-1888 

naar Tubbergen. 
Kinderen: 

1. levenloze dochter, geb. Arnhem 12-5-1831. 

2. Elisabeth, geb. Avereest/Dedemsvaart 22-7-1834, over 1. ( aang.) Haastrecht 6-9-1834. 

3. Johanna Elisabeth, over 1. Aarlanderveen 22-5-1908, zou geb. zijn Neder-Asselt 2-9-1835. 

Adam tr. (2) Johanna Catharina Hermsen, geb. Nijmegen 23-4-1820, over 1. Veenhuizen (gem. 
Norg) 17-11-1867 (kolonist), dr. Van Hendrikus Hermsen en Johanna Catharina Degens. 

Gevraagd: nadere informatie over Adam Sjoerds, zijn ouders Adam en Elisabeth, zijn vrouw 
Wilhelmina Jansen en zijn eventuele andere kinderen. 

H. Rademakers, Klazienaveen 

615. KINKELDER-OLTHUIS-LEUGEMORS-HARMSEN 
Jan Kinkelder, won. Wehl, wednr. van Jenneken Olthuis, tr. (2) Eibergen 20-11-1663 Jenne
ken Jansdr. (te) Leugemors/Luegemos, won. Olden-Eibergen, tr. (3) Wehl 20-2-1689 Gerarda 
Harmsen ( over 1. Wehl 1700). Uit het laatste huwelijk werden te Wehl enkele kinderen geboren 
(1693-1698). Mogelijk was Jan verwant aan het Haaksbergse geslacht (Te) Kinkelder. 

Gevraagd: nadere inlichtingen over Jan en over zijn echtgenotes. 
F. Buijs, Breda 
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616. VAN ASTEN 
Michiel van Asten, overl. St. Oedenrode 13-7-1850, tr. Dorothea van Son (van Zon), overl. ald. 
2-8-1808. Volgens het bev. reg. van St. Oedenrode zou Michiel geb. zijn te Delft 3-4-1762 en 
zoon van Antonie van Asten en Gertruda van Gent (in archief Delft echter niet gevonden). Bij 
dopen van kinderen van Michiel en Dorothea waren getuigen Henrica van Asten en Lucas van 
Gent. 

Gevraagd: nadere informatie over Michiel en Dorothea en hun voorgeslacht. 
B. van Asten, Udenhout 

617. VAN DER TOLLEN 
Gelmer (Ghelmer, Gelmair, Gelmaer) van der Tollen (van der Toll, van der Tholen), bewaarder 
van de tol van Stavoren 1411, wordt 21-12-1412 door burggraafJohan van Montfoort beleend 
met twee keer een half viertel land in Achthoven bij Montfoort, welke lenen in 1438 overgaan 
op (zijn zoon?) Tyman van der Tollen. Zowel Gelmer als Tyman worden door de burggraaf van 
Montfoort 'neef(= bloedverwant) genoemd. 

In 1423 wordt Gelmer beleend met nog eens 4 morgen land te Achthoven na overdracht 
door Herman van Steenre. Op 5-11-1434 treedt Gelmer op als verwant vanJosina van der Haer 
bij het opstellen van haar huwelijkse voorwaarden met Dirck van Zuylen. 

Waarschijnlijk had Gelmer een dochter Elisabeth die in 1445 getrouwd was met Claes Hen
driksz. (Obijn). In genoemd jaar draagt Tyman van der Tollen zijn leengoed over aan Elisa
beth. Zij had uit haar huwelijk met Claes Hendriksz een zoon Timan. 

Gevraagd: de naam van de echtgenote van Gelmer van der Tollen. Was zij misschien een 
dochter van Gijsbert Bakel van der Haer en Lijsbet van Ruwiel (van Putten)? Voorts de namen 
van de ouders van Gelmer. Was zijn moeder misschien een dochter van Adelise Willems dr. van 
Montfoort en Godschalk Arnoudsz Vrencke (van Winsen) (vermeld 1344-1372) of uit Adelise's 
tweede huwelijk met Eerst van Steenre? Uit het huwelijk met Eerst van Steenre de hiervoor 
genoemde Herman. 
VAN RIJNEVELD 
Gerrit van Rijneveld (van Rij nevelt), schout van Gouda 1432, 1434, van Geestdorp onder Woer
den 1454, van Woerden en de Indijk 1460, van Woerden 1463, 1464, wordt op 22-3-1440 door de 
burggraaf van Montfoort, die hem 'onse geminde zwager' noemt, beleend met 4 morgen land 
en een hofstede genaamd 'Bijsterveld' gelegen aan de Houdijk onder Kamerik. Hij tr. (1) jkvr. 
Mechtelt en (2) (huw. voorw. 10-1-)1434 jkvr. Janne (Johanna) Zweder bastaarddr. van Zuylen, 
dr. van Zweder van Zuylen, heer van Harmelen, ridder. Janne en Zweder worden door burg
graaf Johan van Montfoort respectievelijk met 'nicht' en 'neef aangeduid. 

Gerrit had uit zijn eerste huwelijk drie kinderen, namelijk Hendrik, Willem en Mechtelt. 
Gevraagd: de familienaam van Gerrits eerste vrouw Mechtelt. 

UTENBROECK 
Laurens uren Broeck (van den Broek) wordt 26-1-1400, na koop, beleend met de helft van 8 
morgen land in Harmelen. In 1420 wordt hij genoemd al s di enaar van Jan van Beieren. In 
september van dat jaar treedt hij op voor Jan Godschalksz. van Brakel bij diens belening met 
12 morgen land aan de Giessen. In 1424 geeft Laurens zijn lijftocht aan zijn zoon Pontiaan bij 
diens belening met de roede en het bodeambacht van Woerden en de roede, het bodeambacht 
en de schutterij van Naarden en Gooiland. Laurens tr. (verm. 1) N.N. (Hendriksdr van Alen
dorp, waaruit een zoon Hendrik van Alendorp), en (verm. 2) jkvr. Margriete. Zij wordt ver
meld in 1439 als haar zoon Thomas beleend wordt met de tiende van Bakenesse (Bekenes). 

Gevraagd: het voorgeslacht van Laurens en de familienaam van diens tweede vrouw Mar-
griete. T.J. de Koning, Nieuwkoop 

Gens Nostra 64(2009) 59 



gezocht: naamgenoten en/of. .. 

Album amicorum VAN ALTEN A 
In mijn bezit is een 'Album amicorum' uit 1827-1828. Het heeft de vorm van een langwerpig 
brievendoosje van 16 bij 9 centimeter. Op de rug de woorden: 'Aen de vriendschap gewijd'. De 
inhoud bestaat uit elf handgeschreven gedichten en brieven van vrienden/medestudenten 
ter gelegenheid van het afscheid van Rector Livius van Altena na het behalen van zijn kandi
daatsexamen aan de universiteit van Franeker. Bijgevoegd een overlijdensadvertentie van de
ze Rector Livius, plotseling overleden als student te Leiden op 25-5-1830. De naam Van Altena 
wordt gevoerd door meerdere onderling niet verwante families. Deze Rector Livius behoorde 
tot een oude Friese familie van notabelen, oudst gevonden vermelding 1690. 

Contact gezocht met belangstellende nazaten. 
R. van Altena, 0481-482028 

r~, 1 p'pb uit Antwerpse bron (163) 
Sint Walburgis kerk, getrouwd 12 juli 1569; Cornelis Ariaenss [uit] Roosendael - Cornelia van 
den Dries, nostra [= uit onze parochie]. Testes: D. Petrus Walteri, HenrickJanss. 

[Stadsarchief Antwerpen, PR 231, f. 213] [M. V-K] 

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

Aan dit nummer werkten mee: 

Ton Crabbendam, Van Limburg Stirumlaan 73, 1411 BN Naarden 
Harrie van Eijk, Kersengaarde 11, 2272 NA Voorburg 
Petronella J.C. Elema, Peizerweg 70-14, 9726 JN Groningen 
Albert Hoekstra, Ligusterberg 17, 4708 LM Roosendaal 

' Ton Hokken, Oude Gracht 339, 3511 PC Utrecht 
Jos Kaldenbach, jos.kaldenbach@tiscali.nl, Amstelstraat 18, 1823 E v Alkmaar 
Aty Gerda Nijntjes, De Helling 78, 1502 GE Zaandam 
Harmen Oosterhof, De Koperwiek 74, 7609 GS Almelo 
Bregje Smiesing-Steenhuizen, Medusadreef 12, 3561 PA Utrecht 
F.J. van Sterkenburg, Ingenhouszstraat 55, 3514 HV Utrecht 
R.F. Vulsma(t ~ •·• """' .. ,,, • "" • """'" • """'" ,.,, "' '"" · '">"""" ""'"'' '" '' 

J. F. Wendte, Sarphatipark 124, 1073 ED Amsterdam 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. 
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie. 
Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 

• Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl. 

Informatie over de N G vis te vinden via: www.ngv.nl. 
De genealogische software van de NGV is GensDataPro, verkrijgbaar via: www.GensDataPro.nl. 
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