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De zilveren troffel van de familie Schouten 
DOOR ANDRÉ VAN NOORT 

Inleiding 
Op 24 april 2009 kreeg ik uit een erfenis 
een bijzonder voorwerp, een zilveren troffel, 
welke gezien de inscripties tweemaal 
gebruikt is voor de eerstesteenlegging 
van de rooms-katholieke kerk in Nes 
aan de Amstel (zie afbeelding). De 
stenen werden gelegd door respec
tievelijk Cornelis Schouten en pastoor 
M.A. van Zanten. Ik vroeg me af wie 
genoemde personen waren en hoe de 
troffel in mijn familie terecht geko
men is. Onderzoek wees uit dat er 
achter de troffel een grote ge
schiedenis schuilgaat. 

De zilveren troffel 
van de familie Schouten 

(foto Jan La gas 2009) 

Tekening van de oude r. -k. kerk van Nes aan de Amstel 
(origineel in r.-k. pastorie Nes aan de Amstel) 

633 



Eerste eerstesteenlegging (1774) 
Voor 1774 kerkten de katholieken van Nes aan de Amstel in een schuilkerk waar zich nu res
taurant 'De Vergulde Zon' {Amsteldijk Zuid 162) bevindt. De pastorie lag iets noordelijker. Te
genwoordig staat hier de kerk en pastorie van de parochie H. Urbanus (Amsteldijk Zuid 145). 
In de pastorie was een kapelletje waar in de week voor de enkele kerkgangers de mis gelezen 
werd. 

Het aantal katholieken was in Nes aan de Amstel zeer omvangrijk. Zij kregen dan ook 
in 1774 toestemming om hun kleine schuilkerk af te breken en een nieuwe neer te zetten. 
De nieuwe kerk verrees dwars achter de pastorie. De kosten - 24.500 gulden - was door de 
gemeenschap snel bijeen gebracht door vrijwillige giften, de verkoop van het oude kerkje, 
batige saldi van de afgelopen jaren en een lening van 4.500 gulden. De grond werd om niet 
beschikbaar gesteld door Thamis Bleekendaal en Jannetje Willemse Ceel ie. ' 

Op 4 mei 1774 zal het in Nes een belangrijke dag zijn geweest, toen de eerste steen voor de 
bouw van de nieuwe kerk werd gelegd. De 15-jarige Cornelis Schouten had de eer de eerste 
steen te mogen leggen. Een steen in een oude muur herinnert nog aan deze gebeurtenis, even
als de zilveren troffel waarmee de eerste steen daadwerkelijk gelegd werd. Op deze steen staat 
de volgende tekst: 

Anno 1774 den4Mey 
is hier aen de 
Eerste Steen 
gelegtdoor 

Cornelis Schouten 
O:A:M:D:G , 

Waarom Cornelis Schouten de eer 
kreeg om de eerste steen te leggen, 
is niet duidelijk. Waarschijnlijk 

De eerste steen van de r. -k. kerk te Nes aan de Amstel uit 1774 

(foto Esther van der Pal 2009) 

had zijn familie veel met de bouw van de kerk te maken gehad. Helaas zijn er geen rekeningen 
of kasboeken bewaard gebleken, waaruit zou kunnen blijken dat de Schoutens sommen geld 
aan de kerk geschonken hebben.3 

De troffel is gezien de merken gemaakt door de Amsterdamse zilversmid Johannes Winter. 
Hij was op 8 november 1703 te Groningen gedoopt als zoon van Jannes Winter en Geesje 
Smeencks. Winter was hervormd. In 1716 werd hij leerling bij de rooms-katholieke zilversmid 
HindrickJan Spanjer in Groningen. Winter is bekend geworden als servieswerker. Zo maakte 
hij schalen, tabakspotten en waterketels. Voor de rooms-katholieke kerk van Enkhuizen 
maakte hij in 1731 vier altaar bloem vazen. In 1731 trouwde hij te Amsterdam met Anna van Ho
ven en in 1747 met Grietje van Ravesteyn. In 1751 werd hij benoemd tot knecht van het gilde, 
welke functie hij tot zijn dood in 1777 bekleedde.• 

Het was een algemeen gebruik dat minderjarigen de eerste steen van een publiek gebouw leg
den. Bij voorkeur werd een zoontje van de bouwheer uitgekozen. Mocht die geen zoon of zo
nen hebben, die nog jong genoeg waren, dan moest er een neefje komen. In sommige gevallen 
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Tekening van het interieur van de oude r.-k. kerk van Nes aan de Amstel 
(origineel in r.-k. pastorie Nes aan de Amstel) 

was er al een kleinzoon, die dit eervolle werk mocht doen. De knaap kreeg dan een schootsvel 
voorgebonden. In zijn ene hand kreeg hij een steen en in zijn andere hand een troffel met wat 
kalk erop. Op aanwijzing van de vader of iemand anders smeerde het jongetje de kalk op de 
aangewezen plaats en legde hij de steen erop. Daarbij werd niet zelden gebruik gemaakt van 
een zilveren troffel, die speciaal voor een dergelijke gelegenheid was gemaakt met een fami
liewapen en een opschrift.s 

Er zijn talloze voorbeelden van het leggen van een eerste steen van een publiek gebouw 
door een minderjarige met een zilveren troffel. Op 12 maart 1696 legde de 13-jarige Cornelis 
Albarda met een zilveren troffel de eerste steen voor de nieuwe toren bij de oude kerk van St. 
Jacobiparochie en hetzelfde gebeurde op 5 juli 1774 door de vierjarige Cornelis Arend van 
Scheltinga. Hij legde met een zilveren troffel de eerste steen voor de kerk te Ydaard. De trof
fels van Van Scheltinga en Albarda waren voorzien van inscriptie en een gegraveerd familie
wapen. 

Dit oude gebruik werd niet alleen bij de bouw van kerken toegepast. Ook bij andere pu
blieke gebouwen kwam deze traditie voor. Zo legde de elfjarige regentenzoon Joachim San
dra samen met Adriaan Willem van der Goes, eveneens regentenzoon, op 19 mei 1774 met een 
zilveren troffel de eerste steen voor het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis aan het 
Burchtgrachtje te Leiden6 en op 28 oktober 1648 legden vier jongetjes, zoons en neven van de 
Amsterdamse burgemeesters, met ieder een zilveren troffel de eerste steen voor het stadhuis, 
nu Paleis op de Dam. Één van die jongetjes was Jacob de Graeff. Hij was toen zes jaar oud. Later 
is zijn troffel nog een paar keer gebruikt door leden van de familie De Graeff, in elk geval bij 
bouwwerkzaamheden aan de kerk in Ilpendam in 1723 en 1855. Sinds 1873 zit deze troffel als 
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bruikleen van de nazaten van Jacob de Graeff in de collectie van het Koninklijk Oudheidkun
dig Genootschap te Amsterdam. 

Cornelis Schouten was een zoon van Cornelis Cornelissen Schouten (t 1763) en Neeltje Free
ken. Cornelis werd op 23 augustus 1758 te Nes aan de Amstel gedoopt. Op 29 september 1782 

trouwde hij voor schout en schepenen van Amstelveen met Geertruida Kriek (1760-1841). Het 
kerkelijk huwelijk vond op 2 oktober 1782 te Nes aan de Amstel plaats. Het echtpaar kreeg 
vier kinderen: Anna, Cornelia Anna en de tweeling Adrianus Cornelis en Johannes Fredericus. 
Cornelis Schouten stierf op 31 maart 1809 te Ouder-Amstel. 

Na de dood van Cornelis Schouten kwam de troffel bij zijn weduwe Geertruida Kriek. Zij 
stierf op 20 oktober 1841 te Ouderkerk aan de Amstel. Op 2 en 8 december daaraanvolgend 
werd door de Amsterdamse notarissen Wilhelmus Strengman en Hendrik Husly Viervant een 
boedelinventaris opgemaakt.7 Hierin komt de troffel voor en wordt als volgt omschreven: 
Een dito (zilveren) troffel, groote keur, wegende met den houten steel, veertien looden en drie wigjes, à ne
gentig cents per lood, is twaalf guldens zeven en tachtig en een halve cents. 

Op 20 april 1842 werden de roerende goederen waaronder het goud- en zilverwerk publiek 
geveild.8 De troffel wegende 14 2/10 lood werd toen door Cornelis' zoon Johannes Fredericus 
Schouten voor vijftien gulden gekocht. Dankzij hem bleef de troffel in de familie . 

Johannes Fredericus Schouten werd op 25 november 1785 te Nes aan de Amstel gedoopt. Hij 
was molenaar op korenmolen De Vink aan het Mennonieten pad te Amsterdam. Op 13 mei 1815 

trouwde hij te Nieuwer-Amstel met Veronica Josephe Scholten. Zij kregen zeker twee kinde
ren: Cornelis Johannes en Wilhelmus Johannes. Johannes Fredericus stierf op 7 oktober 1844 

te Ouder-Amstel. 
Zijn vrouw vestigde zich op 24 april 1853 bij haar zoon Wilhelmus Johannes in Warmond. 

Op 30 augustus 1855 vertrok zij naar Mijdrecht. Op 6 februari 1858 vestigde zij zich opnieuw 
in Warmond. Daar stierf zij op 20 november 1858. Op 7 december daaraanvolgend werd door 
de Warmondse notaris Johan de Crane haar boedelinventaris opgemaakt.9 Vreemd genoeg 
komt de troffel hierin niet voor. We weten hierdoor niet of de troffel toen deel uitmaakte van 
de boedel of dat zoon Wilhelmus Johannes Schouten de troffel op een eerder moment al had 
gekregen. Hij is namelijk zeker de volgende eigenaar. 

Wilhelmus Johannes Schouten werd op 8 maart 1822 te Amsterdam geboren. Hij was bouw
mansknecht (in 1846) en later (vanaf 1852) kastelein van café 't Lantaarntje (nu Herenweg 79) 

te Warmond. Op 24 mei 1846 trouwde hij te Lisse met Adriana Langeveld (1821-1881). Zij kre
gen tien kinderen, onder wie Simon Johannes. 

Na het overlijden van Adriana Langeveld op 11 juli 1881 te Warmond werd op 25 augustus 
1881 door de Warmondse notaris Johan de Crane een boedelinventaris opgemaakt. 10 Hierin 
duikt de troffel weer op. Ze wordt on~schreven als een zilveren troffel va n eerste gehalte en 

getaxeerd op 15 gulden. Zo te zien is de troffel door Johannes Fredericus Schouten aan zijn 
zoon Wilhelmus Johannes gegeven. Wilhelmus Johannes Schouten stierf op 1 november 1888 

te Warmond.Jammer genoeg is er van zijn boedel geen beschrijving gemaakt. 

Tweede eerstesteenlegging (1890) 

De oude kerk was door toename van het aantal parochianen in Nes aan de Amstel te klein 
geworden. De nieuwe kerk werd door architect Jos Cuypers (zoon van de bekende architect 
Pierre Cuypers) ontworpen en door J. van Groenendaal te Nieuwer-Amstel voor 94.315 gulden 
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Foto van de nieuwe r.-k. kerk van Nes aan de Amstel (makerfoto onbekend) 

gebouwd. Het resultaat was een driebeukige kruiskerk van rode baksteen, onderbroken met 
stenen van donkerder kleur langs bogen en vensters en met banden van groen verglaasde 
steen. Middenschip en dwarspanden zijn met houten tongewelven gedekt." De eerste steen 
bevindt zich in de kerk op de hoek van het koor en het zuidelijke transept en bevat de tekst: 

Meposuit 

MAvanZanten 

A•D•XVII•KAL MAI 

•CI :JI :JCCCXC 12 

Ook bij deze eerste steenlegging is gezien de inscriptie de zilveren troffel 
van Cornelis Schouten opnieuw gebruikt. De tekst op de troffel luidt: 

En Wederom 
M.A. van Zanten 

Pastoor 
15April, 

1890. 
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, De eerste steen 
van de r. -k. kerk 
te Nes aan de 
Amstel uit 1890 
(fotoAndrévan 
Noort2009) 



In de Amstelbode van 20 april 1890 staat een artikel over de eerste steenlegging. Tergelij
kertijd werd een loden bus ingemetseld met een oorkonde, een medaille, geslagen ter ge
legenheid van de 40-jarige regering van koning Willem III, een medaille van "Neerlandia 
Catholica" geslagen ter gelegenheid van het gouden priesterjubileum van de paus en de laatst 
geslagen Nederlandse munten.Jammer genoeg wordt verder niets gezegd over de troffel. 13 

Waarschijnlijk was in 1890 de troffel in bezit van Simon Joannes Schouten te Warmond. De 
troffel lijkt dus door de familie Schouten voor deze bijzondere gelegenheid aan de kerk van 
Nes aan de Amstel te zijn uitgeleend. Men had blijkbaar nog de wetenschap, dat de originele 
troffel zich in Warmond bevond. Er is in het archief van de parochie H. Urbanus te Nes aan de 
Amstel jammer genoeg geen correspondentie met de familie Schouten aangetroffen. terwijl 
van de periode vanaf 27 augustus 1889 tot 14 juni 1898 geen notulen bewaard gebleven zijn die 
enig licht hierop zouden kunnen schij nen.3 

Eigenaar Simon Johannes Schouten werd op 6 juli 1854 in Warmond geboren en overleed al
daar op 13 november 1938. Van beroep was hij bloemist, brandstoffenhandelaar en kruidenier. 
Simon Johannes trouwde op 28 mei 1891 te Haarlem met Helena Maria Roozekrans (1862 -
1923 ). Zij kregen acht kinderen onder wie Adriana Anna Maria (Jeanne) en Wilhelmus Joannes 
Cornelis (Willem). 

Derde en vierde eerstesteenlegging 
(1935) 
Is het al bijzonder dat een zilveren 
troffel tweemaal wordt gebruikt, wat 
ook nog in de troffel is ingegraveerd, 
deze troffel is nogmaals gebruikt voor 
een eerste steenlegging. Op 16 april 
1935 werd de troffel namelijk gebruikt 
voor de eerste steenlegging van het 
huis van Wilhelmus Joannes Cornelis 
(Willem) Schouten in de Warmunda
straat (nummer 11) te Warmond. De 
eerste steen werd toen gelegd door 
zijn zoon Sam, een achter-achter
achterkleinzoon van de eerste eerste
steenlegger Cornelis Schouten. Wil
lem Schouten werd op 25 augustus 
1896 in Warmond geboren. Hij was 

De eerstesteenlegging van het huis van Willem Schouten 
op 16 april 1935 te Warmond. Op deze foto drie generaties 
Schouten, van links naar rechts: Willem Schouten, Sam 
Schouten en Simon Johannes Schouten (privécollectie) 
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een zoon van eerdergenoemde Simon Johannes Schouten en Helena Maria Roozekrans. Van 
beroep was hij brandstoffenhandelaar. Willem Schouten trouwde op 16 februari 1928 te Cas
tricum met Christina Lute (geb. 1902). Zij kregen drie kinderen, onder wie Simon Joannes 
Casper (Sam). 

Op 31 oktober 1935 werd de eerste 
steen voor de Coöperatieve Spaar
en Voorschotbank voor Land- en 
Tuinbouw in de Dorpsstraat te 
Warmond gelegd. De steen werd 
gelegd door Simon Johannes 
Schouten. Was bij Cornelis niet dui
delijk waarom hij de eerste steen 
mocht leggen, bij Simon Johannes 
is dat wel duidelijk. Hij kreeg die 
eer omdat hij één van de oprichters van genoemde bank was. In De Leidsche Courant van 2 

november 1935 werd aan die gebeurtenis een artikel gewijd. De troffel wordt hierin specifiek 
genoemd: 'als bijzonderheid kan worden vermeld dat door hem gebruik werd gemaakt van 
een troffel uit de jaren zeventienhonderd en welke troffel in Warmond steeds gebruikt wordt 
wanneer een eerste steenlegging plaats vindt van belangrijke gebouwen als Philosophicum, 
beide groote aanbouwen van het R. K. Seminarie enz.'. 14 Hieruit blijkt plotseling, dat de trof
fel bij nog minstens twee gelegenheden is gebruikt en wel de eerstesteenlegging van het Phi
losophicum op zaterdagmiddag 21 december 1929 en de aanbouw van het voorhuis in 1897, 

maar de toon van het artikel suggereert dat er nog één of meer gelegenheden zouden zijn 

De eerstesteenlegging van de Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank voor Land- en Tuinbouw te 
Warmond op 31 oktober 1935. Van links naar rechts: G.B. de Vroomen, met troffel en steen S.J. Schouten, 
G. Onderwater, G.A. Uit denBoogaard,J. C. van der Voet, H. van Schie, half zichtbaar C. 0. de Vroomen, 

met bolhoed H. M.L. Machen,J.H. Kruseman en Alb. Ouds hoorn. Op de achtergrond de dames Schavemaker 
en Heijl en in de hoogte met schort Piet van Schie, knecht bij bakker Schavemaker (privécollectie) 
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geweest. Van de genoemde en eventuele andere gelegenheden is tot nu toe nog niets in het 
archief van het Groot-Seminarie Warmond gevonden. '5 

Na de dood van Simon Johannes Schouten is de troffel in bezit gekomen van zijn zoon Willem 
Schouten. Kort voor zijn dood op 6 april 1976 te Leiden had hij de troffel persoonlijk aan zijn 
oudste zoon Sam gegeven. Sam Schouten werd op 8 februari 1932 in Warmond geboren. In 
1951 emigreerde hij naar Canada. Sam was van mening dat de troffel niet in Canada, maar in 
Nederland thuishoorde. Na zijn overlijden op 30 januari 2009 in Oakville, Ontario, Canada, 
werd de troffel aan mij gelegateerd. Daarmee is de troffel weliswaar niet meer in bezit van 
een Schouten, maar nog steeds wel in de familie gebleven. Mijn grootmoeder was namelijk 
Adriana Anna Maria Schouten, geboren op 21 april 1892 te Warmond als dochter van eerder
genoemde Simon Johannes Schouten. Zij trouwde op 19 oktober 1921 te Warmond met mijn 
grootvader Wilhelmus Stephanus van Noort. Na 235 jaar in handen te zijn geweest van leden 
van de familie Schouten, gaat de troffel nu vreemd. 

Noten 
1. J.C. van der Loos, 'Kerkgeschiedenis van Amscelland, Nes en Swaluwebuurt' , in: Bijdragen tot de 

Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 37, Utrecht 1916-1917, pag. 225 t/m 228, 244 en 245 en Me
moriaal register in archief parochie H. Urbanus te Nes aan de Amstel. 

2. O:A:M:D:G = Omnia Ad Majorem Dei Gloriam = alles ter meerdere ere Gods. 
3. Archief parochie H. Urbanus te Nes aan de Amstel (archief nog eer plaatse). 
4. K.A. Citroen,AmsterdamSilversmithsand their marks,Amsterdam/Oxford 1975, pag.119, en Elias Voet 

jr., Merken vanAmsterdamsche Goud-en Zilversmeden, 's-Gravenhage 1912, pag. 47. 
5. Koenraad Logghe, Bezieling van het Oeroffer. 

Zie: http://www. tradi cie. be/arcikels/Bezieling%20door%20hec%20oeroffer.doc. 
6. Leidsch Dagblad, 3 december 1990, pag. 8/26 (zie kranren op www.leidenarchief.nl). 
7. Stadsarchief Amsterdam, Notariële archieven Amsterdam, notaris W. Strengman, 2 en 8 december 

1841, akte 263. 
8. Stadsarchief Amsterdam, Notariële archieven Amsterdam, inv.nr. 21221, nr. 114. 
9. Regionaal Archief Leiden, Notarieel archief Warmond, inv.nr. 66, nr. 640. 

10. Regionaal Archief Leiden, Notarieel archief Warmond, inv nr. 97, nr. 7413. 
11. Zie noot 1,J. C. van der Loos, 'Kerkgeschiedenis van Amstelland', pag. 257-259. 
12. Vertaling: M.A. van Zanten heeft mij op 15 april 1890 gelegd. XVII Kalendis Maii = 15 april. 
13. Archief parochie H. Urbanus te Nes aan de Amstel, map diverse oude stukken (archief nog ter 

plaatse). 
14. De Leidsche Courant, zaterdag 2 november 1935, vijfde blad, pag.17 (zie kranten op www.leidenar

chief.nl). 
15. Noord-Hollands Archief te Haarlem, Archief Groot-Seminarie Warmond (toegang 437), Stukken 

betreffende de uitbreidingen van hetTheologicum (1897-1926) en de bouw van het Philosophicum 
(1929/1930), inv.nrs. 342,209,210,213 en 214. 

uit Antwerpse bron (171) 
Onze Lieve Vrouwenkerk, ondertrouwd Dominica secunda 1547 [24 april]; Fransoeys Visscher 
Cornelia Geleyns [uit] Brouwershaven. 

[Stadsarchief Antwerpen, PR190, f. 57 (113)] [M.V-K] 
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Raadsels rondom Sophia Logger ( circa 1811-1886) 

DOOR W. VANHAERINGEN 

Sophia Logger die in Steenbergen woonde, is de betovergrootmoeder van mijn vrouw. Zij 
trouwt op 28 januari 1834 in Steenbergen met Dirk Hoek, afkomstig uit Katwijk aan Zee, 
eveneens wonende in Steenbergen. Bij de huwelijkssluiting is het verplicht om bewijzen van 
afkomst te overleggen. Dirk Hoek brengt gegevens in betreffende zijn ouders en alle vier zijn 
grootouders. Bij Sophia hoeft dat merkwaardigerwijs niet, gezien één van de huwelijksbij
lagen:' 'Wij Willem,bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,-, enz, enz., enz.,op onderscheidene aan 
Ons gedane verzoeken gezien het rapport van Onzen Minister van Justitie,-, hebben goedgevonden en 
verstaan,--, den ambtenaar van den burgerlijken stand te Steenbergen te magtigen om van Sophia Logger 
bij de voltrekking van haar voorgenomen huwelijk met Dirk Hoek, niet te vorderen het overleggen harer 
geboorteakte of eener akte van bekendheid ter vervanging van de zelve, noch ook eenige bewijzen van de 
toestemming harer ouders of grootouders in het voortschreven huwelijk wegens derzelver overlijden,-'. 
De overheid neemt dus genoegen met alleen de naam van haar moeder Hendrica Schotsman, 
die in de huwelijksakte' wordt genoemd: 'Uit het Register van Huwelijken en echtscheidingen der 
gemeente Steenbergen blijkt dat aldaar op vier en twintig.Januari achttienhonderd vier en dertig het hu
welijk is voltrokken tussen: Dirk Hoek, oud vier en veertig.Jaren, geboren te Katwijk aan Zee en wonende 

' "=<-!.:.::-,:- 11,,.J,-, .I : llt/ 1 ' /~ I U /'lt '( '/ J J.l( I ,· J)/ .,· / · .• \ l lll , •. , . , /JJ. 1r;, , .1-:. 11s ru,,. , ·, J-J;:,\ 'IIJ-1<1:1:.\ J I } /J,, l({;,. ()1•-/ ,11).I/ .... """- t..--~--
~ ~,.,---- ;_· 

. ~ .. 
(J , · ru ... J • 1~.-1rKFI:' 

Een Franse kaart uit het jaar 1748 waarop het markizaat Bergen op Zoom een prominente positie inneemt. 
De steden Bergen op Zoom en Steenbergen, ongeveer tien kilometer van elkaarverwy'derd, zijn via een 

moerasgebied van elkaar gescheiden. Het moeras maakte deel uit van een verdedigingslinie die het gebied 
ten westen ervan diende te beschermen, eerst tegen de Spanjaarden, later tegen de Fransen. Personen uit 
het lopende verhaal wisselen hun verblijfplaats nogal eens tussen beide steden. Een exemplaar van deze 

kopergravure is aanwezig in de Brabantcollectie van de Universiteit van Tilburg. 
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te Steenbergen, van beroep kramer, meerderjarige zoon van Olivier, en van Aagje Amerikse Hus, beiden 
overleden en Sophia Logger, volgens hare opgave oud drie en twintigjaren, geboren te Statien in Pruispo
len en wonende alhier, van beroep dienstbode, onwettige meerderjarige dochter van Hendrica Schotsman 
overleden.' Hoewel Sophia's moeder bekend is, is haar vader dat niet. Van Hendrica Schotsman 
weten we dat zij op 20 april 1790 als Hendrica Neeltje Schotsman gereformeerd gedoopt is in 
Steenbergen en daar op 18 november 1817 overleden, 27 jaar oud. Haar ouders zijn Joannes 
Schotsman en Celia Adriana van der Beek. Hendrica Neeltje Schotsman trouwt op 15 februari 
1807, 16 jaar oud, in Bergen op Zoom met Johan Willem Fricke, zoon van de gelijknamige 
Johan Willem Fricke en Christina de Zutter. Ze is niet gescheiden en hertrouwd, en je vraagt 
je dus af hoe Sophia aan de achternaam Logger komt. Tijdens Hendrica Neeltje's huwelijk 
ergens rond 1811 is zij bevallen van de onwettige dochter Sophia, vader onbekend. Gezien de 
beschikking van Koning Willem I is het Sophia niet gelukt daarvan een geboorte- of doop
bewijs te overleggen. Er is daarom dispensatie gevraagd en verkregen. De huwelijksakte 
stelt dat Sophia in Statien (het huidige Szczeccin), in Pruis polen (het huidige Polen) geboren 
zou zijn. Dat is op zijn minst opvallend voor een moeder die uit Steenbergen afkomstig 
is. Het kan bovendien niet met een akte worden onderbouwd. En dan is daar ook nog die 
raadselachtige achternaam Logger. Heeft Sophia misschien ooit een verandering van naam 
aangevraagd en verkregen? Het zou, gezien dit alles handig zijn als we de onderscheidene ver
zoeken konden inzien waarvan in de huwelijkse bijlage sprake is. Hoeveel verzoeken zijn dat 
dan wel niet? Na lang speuren hebben we slechts één relevant document aangetroffen in het 
Nationaal archief.3 Het is een brief die op 30 september 1833 vanuit Steenbergen is verstuurd, 
ondertekend met Sofia logger, en gericht aan Koning Willem 1. De brief kan ze niet zelf heb
ben geschreven want lezen of schrijven kon ze niet. De brief is vermoedelijk door een goede 
bekende of door een ambtenaar opgesteld en ondertekend, iemand overigens met een nogal 
slechte taalbeheersing: 'Aan Zijn Majestijd den Koning der Nederlanden Prins van Oranjen en nas
sauw. Groot Hertog van Lukxenburg zzz 

Een haarmen ( lees: arme) Wees voorvoegt haar tot uw Zij'n majestijd-Daar ik gaaren Een wettig Huwelijk 
zouden aangaan, Indien ik van uw z. K. M. daar toe Dispensatie kan genieten daar handers ~ees: anders) 
geen voorgang kan gevonden worden, Om tot Een wettig Huwelij'k in te treeden dan dooruw Zijn Majestij'd 
Zijn Konsent of vrijheid Geving, daar ik Een Militaaren bastaard kind Zijn die geen vaderlij'ken Erkente
nis kan oppeneeren, ten handeren (lees: andere). Gebooren Gansch buy ten het Rijk, Genaamdt Stadtien in 
pruijspoolen, al waar ik geen Bewij·s van mijn Geboorten van kan in winnen, en verder tot Mijn Ongeluk 
vroeg moederloos door de Dood, en toen mijn Opvoeding van mijn Vroegsten Jeugd genooten van het Aarm
bestuur van Steenbergen tot dat ik door mijn Vlijd in dienstbaarheid mij'n bestaan heeft beverdert, daar ik 
nu Reeds allen harmkas (lees: arm( en)kas) ten Zouden kunnen bevrijden wanneer ik tot Eenigen Ziektens 
of onheilen Zouden vallen Door het aangaan van dit huwelijk met Een braaven Jonkman Dirk hoek borger 
en inwonender alhier alwaar ik daar in mijn bestaan kost geraaken. Maar als ik daar geen Dispensatie van 
uw Zijn K. M . Mijn Redding niet genieten mag Zoo Zijn alle Mijn pooging vrugteloos. Want daar door ik 
van mijnen geboorten ntets kan toonen, als door opgaaven van Mijn Moeder dat ik den naam van Sofia, en 
volgens vaders Benaaming Logger, genaamd zijn alwaar Mijn Moeder Geboorten van Steenberg en ook daar 
overleeden, Genaamdt Henderika Schotsman, en naar de bereekening ik nu den Ouderdom van 23 jaaren 
Ruym Zouden Zijn. Mogt het Nu Zijn Majestijd behagen om Mij'n beden te verhooren Om mijn Een wettig 
huwelijk te laaten intreeden daar handers alles buyten uw Order allen Mij'n pooging vrugteloos Zullen 
blijven mag ik mijn door uw Dispensatie mijn Geluk Gebooren zien om Een wettig huwelijk vrij en onver
hindert te Mogen aan Gaan in welken voorwagting ik Smeekend Zijn, als een harme ouderloozen Wees, die 
Een Maal haar tot Een Geluk Zouden kunnen Reekenen aldus Smeekend uw Zijn Majestijd opgedraage. 
Zijn ik doenden Sofia logger steenbergen Den 30 September 1833.' 
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Sophia's biologische vader draagt dus de achternaam Logger en is militair. Dat verklaart 
meteen de achternaam die Sophia draagt. De overheid vindt dat kennelijk goed. Verder weer 
de mededeling dat ze in Stad tien, Pruis polen geboren zou zijn. Opmerkelijk dat ze dat weet: 
haar moeder overlijdt namelijk als ze vijf à zes jaar oud is. Ze kan het zelf van haar gehoord 
hebben en onthouden, maar waarschijnlijk hebben anderen het haar later doorverteld. Hoe 
het ook zij, de geschiedenis heeft Sophia dusdanig geraakt dat ze zich Sophia Logger is gaan 
noemen, waarmee ze zich als het ware identificeert met haar biologische vader, hoewel ze ei
genlijk Sophia Fricke zou moeten heten, naar haar wettige vader. 

We vinden in het volkstellingboek Bergen op Zoom van 1812• dat op zeker adres woonach
tig zijn: 'Schotsman Henriete, ouvriere, date de la naissance en 1791 le 4 avril, lieu de naissance Steenberg, 
culte au quel il appartientreformé' en 'Frikke Sophie, date de la naissance en 1811 le 31 Bme, lieu de naissan
ce Statien, culte au que/ il appartient reformé'. Hier staat het dus gedetailleerd: Frikke Sophie, ge
boren in Sta tien op 31 augustus 1811. Maar, deze gegevens worden ook hier niet onderbouwd 
met een officiële verklaring. Dus, ook als Sophia in 1834 was komen aandragen met pagina 
553 uit dit volkstellingboek zou het niet dezelfde kracht hebben gehad als een geboorteakte. 
De gegevens zijn vrijwel zeker verstrekt door Hendrica Neeltje zelf. De geboortedatum van 
Henriete (lees: Hendrica Neeltje), klopt overigens niet met gegevens uit Steenbergen. Het 
doopboek van Steenbergen geeft aan dat Hendrica Neeltje op 20 april 1790 in Steenbergen is 
gedoopt. 

In totaal staan van het echtpaar Johan Willem Fricke & Hendrica Neeltje Schotsman drie 
kinderen geregistreerd als zijnde geboren of gedoopt, te weten: 
(1) Joan Christiaan Fricke, gedoopt op 1 april 1807 en overleden op 9 oktober 1808 te Bergen 

op Zoom; 
(2) Mattijs Joan Fricke, geboren op 30 oktober 1809 en gedoopt op 4 november 1809 te Ber

gen op Zoom, getuigen Mattijs Logger en Celia Adriana van der Beek; 
(3) Catharina Fricke, geboren op 29 januari 1817 en overleden op 30 januari 1817 te Steenber

gen. 
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Een marketentster op één van de vele 
veldtochten van Napoleon. Ze is als 
zodanig herkenbaar aan het tonnetje 
met jenever dat zij draagt. Er is veel 
oorlogsgeweld om haar heen. Een 
uitgeputte militair ligt aan haar voeten. 
In haar armen draagt zij haar baby. 
De voorstelling staat model voor ons 
sterke vermoeden dat Hendrica Neeltje 
Schotsman en haar docfuerije Sophia in 

of rondom 1811 wel eens in soortgelijke 
omstandigheden kunnen hebben verkeerd. 
Zie ook: F. G. de Wilde, 'Marketentsters', 
in: Armamentaria 25 (1990 ), pag. 37-47-
De afbeelding is ontleend aan: http:// 
www.tumke.nl/Uniform/Oude%20 
foto' s%20en%20afbeeldingen%20van%20 
Marketentsters/index.html. 



In zowel de geboorte - als de overlijdensakte van Catharina wordt daarbij vermeld dat de 
vader Willem Frikke reeds overleden is, hetgeen aantoonbaar onjuist is. De mededeling voedt 
wel sterk de twijfel of hij de biologische vader is van Catharina. 

Opvallend is dat bij de doop van kind twee als getuige optreedt ene Matrijs Logger. De naam 
Logger is hiervoor al regelmatig gevallen. Het ligt voor de hand, gezien deze achternaam, om 
te denken dat dit op zijn minst familie moet zijn van de militair Logger die in bovenstaande 
brief van Sophia Logger genoemd wordt als haar vader. We gaan dus na of we deze Matrijs 
Logger kunnen opsporen. Dat lukt: Matrijs Logger blijkt zelf de gezochte militair te zijn! 
Hij is gereformeerd gedoopt op 15 mei 1777 te Breda. Zijn vader is Johannes Logger, mees
terschoenmaker, zijn moeder is Anna van Vuuren, op 24 oktober 1754 gereformeerd gedoopt 
in Breda. Dit echtpaar huwt op 19 maart 1775 te Breda en krijgt drie kinderen, waaronder 
Matrijs. Er is een dienststaat van de militair Matrijs Logger, waarin zijn militaire levensloop 
vermeld wordt: 'Mattijs Logger klom op van Jager bij het tweede Bataillon Jagers in 1796 via 'Corporaal 
bij het Zelve' op 3juni 1806, tot sergeant bij het3e regiment Jagers op 1 juli 1807, en tot adjudant onderaf 
ficier bij 't 33ste Regiment ligte Infanterie per 1 october 1810, tot ze luitenant op 25 november 1811 en 1ste 
luitenant op 18 april 1813, en vervolgens tot 1ste luitenant bij het ze bataillon Infanterie Land Militie op 26 
juni 1814. Hij deed aan diverse veldtochten mee: 1805 en 1806 in Oostenrijk, 1807 en 1808 in Pruisen, 1809 
en 1810 in Zeeland, 1811 tot 1814 in Duitsland en Rusland.' Een aardige vermelding is nog dat hij 'op 4 
september 1809 bij 't hernemen van 't Fort Bath gedecoreerd is met een Sabeltje op de Linker borst'. Letten 
we op zijn verblijf in Zeeland van 1809 tot 1810, dan past daar heel goed zijn optreden in als 
getuige op 4 november 1809 bij de doop van Hendrica Neeltje's tweede kind. Bergen op Zoom 
en Fort Bath in Zeeland liggen dicht bij elkaar. Matrijs' verblijf van 1811 tot 1814 in Duitsland 
en Rusland is al helemaal intrigerend,5 het is immers de periode in het begin waarvan Sophia 
geboren moet zijn! In combinatie met Sophias opgave dat ze in Stadtien geboren is, wekt het 
de suggestie dat Hendrica Neeltje met de troepen is meegereisd, en dat dochter Sophia op die 
reis is geboren, met Matrijs Logger als vader. 

In het volkstellingboek 1812 van Bergen op Zoom6 vinden we overigens ook nog de verblijf
plaats van Matthieu Frikke, dat wil zeggen de zoon Matrijs Joan van Johan Willem Fricke en 
Hendrica Neeltje Schotsman, geboren op 30 oktober 1809 te Bergen op Zoom. Hij blijkt bij 
zijn grootvader Johan Willem Fricke en diens dochter Cornelia Fricke te wonen. Opvallend 
is dat in het boek nergens een vermelding staat van de verblijfplaats van Hendrica Neeltje's 
echtgenoot Johan Willem Fricke! Dat kan duiden op problemen in het huwelijk, maar het zou 
ook kunnen inhouden dat haar echtgenoot, die volgens andere gegevens als fourier gediend 
heeft bij het vijfde bataljon Nederlandsche Jagers, elders militaire verplichtingen vervult. 

Hoe is het huwelijk tussen Hendrica Neeltje en Johan Willem Fricke eigenlijk tot stand 
gekomen? Daartoe gaan we terug naar het jaar 1804: op 13 mei 1804 treedt Johan Willem 
Fricke (de oude), weduwnaar van Christina de Zutter, voor de tweede maal in het huwelijk, 
en wel met Celia Adriana van der Beek, weduwe van Jan Schotsman. Dat houdt in dat Hen
drica Neeltje Schotsman vanaf 13 mei 1804, net 14 jaar oud, op hetzelfde adres woont 'rue 
Mosselstraatje Sn.5 Nr.86 te Bergen op Zoom' als Johan Willem Fricke (de jonge), net 19 jaar oud, 
want gedoopt op 29 mei 1785. Dat is vragen om moeilijkheden. Johan Willem (de jonge) 
maakt Hendrica Neeltje zwanger en op 30 januari 1807 wordt de ondertrouw aangevraagd 
tussen Hendrica Neeltje en Johan Willem. Hendrica Neeltje, 16 jaar oud, is dan al een maand 
of zeven in verwachting. In die situatie lijkt een huwelijk de allerbeste oplossing. Er wordt 
getrouwd op 15 februari 1807, en eind maart 1807 wordt een zoon geboren, Johannes Chris
tiaan, maar dit kind overlijdt op 9 oktober 1808 aan de tering. Al met al geen ingrediënten 
voor een gelukkig huwelijk! 
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Fricke 
1780 

Johan Willem Fricke (de jonge) heeft zoals gezegd als fourier gediend bij het vijfde bataljon 
Nederlandsche Jagers. Matrijs Logger was toentertijd sergeant bij het tweede bataljon Jagers. 
Het kan zijn dat beiden via de militaire dienst met elkaar in contact zijn gekomen. Wellicht 
kwam Matrijs regelmatig over de vloer, en werd hij een soort huisvriend die wel wat zag in 
Hendrica Neeltje. Of was het omgekeerd? De band met Matrijs Logger was hecht genoeg 
om op 4 november 1809 samen met grootmoeder Celia Adriana van der Beek op te treden als 
getuige bij de doop van zoon Matrijs Joan, waarbij de eerste naam van die zoon ook wel niet 
toevallig gekozen zal zijn. Hendrica Neeltje's huwelijk, met gedwongen start, was waar
schijnlijk niet erg gelukkig, en vermoedelijk is er dus weer het één en ander uit de hand gelo
pen, net zoals eerder met Johan Willem. In 1811 gaat Matrijs naar Duitsland en Rusland, en in 
dat kader is het goed mogelijk dat hij onder meer in de plaats Statien (Szczeccin) is geweest. De 
onopgeloste vraag is nu ofHendrica Neeltje met hem meegereisd is, en in die plaats bevallen 
van hun beider dochter Sophia. Het zou heel goed kunnen. Haar zoontje Matrijs Joan, iets 
meer dan een jaar oud, kan ze gewoon hebben achtergelaten bij haar schoonvader en tante 
Cornelia (in 1812,6 bij de volkstelling verbleef hij daar, en misschien was hij er ook al in 1811!). 

Haar echtgenoot Johan Willem dient waarschijnlijk ergens ver weg in het leger, zodat zij 
ongehinderd op reis k a n. Ze moet dan begin 1811 zijn vertrokken, misschien a l z wanger, bij

voorbeeld als marketentster. In 1812, bij de volkstelling treffen we Hendrica Neeltje weer aan 
in Bergen op Zoom met haar dochter Sophia.• Ze moet dan zonder Matrijs Logger weer naar 
Brabant zijn teruggegaan, want hij keert pas in 1814 terug uit Duitsland. Of heeft ze haar ver
blijf in Statien misschien gewoon verzonnen? In dat geval zou Hendrica Neeltje waarschijn
lijk ergens in Brabant zijn bevallen. Omdat elke registratie daarvan lijkt te ontbreken, is die 
versie echter niet erg waarschijnlijk. We neigen er daarom toe te denken dat ze inderdaad met 
Matrijs Logger is meegereisd, zij het dat elk direct bewijs daarvan vooralsnog ontbreekt. Van 
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enige duurzaamheid van de relatie tussen Mattijs en Hendrica Neeltje is overigens niets ge
bleken. Het laatst bekende levensteken van Mattijs is zijn benoeming tot 1c luitenant bij het 2 < 

bataljon infanterie Land Militie op 26 juni 1814. Hendrica Neeltje's echtgenoot Johan Willem 
Fricke overlijdt 15 september 1832 in Bergen op Zoom, 15 jaar na zijn vrouw's overlijden. Zoon 
Mattijs Joan is één van de aangevers. Johan Willem Fricke is nooit gescheiden van Hendrica 
Neeltje, maar of de echtelieden na de geboorte van Sophia ook nog maar iets met elkaar van 
doen hebben gehad is nergens gebleken. Dochter Catharina van 29 januari 1817 staat dan wel 
officieel te boek als Johan Willem Fricke's dochter, maar de twijfel daaraan is groot, zie hier
boven. Ook bij Hendrica Neeltje's overlijden op 18 november 1817 is hij opvallend afwezig. In 
de akte wordt zij nota bene weduwe van Willem Frikke genoemd, zij het dat het in de akte is 
doorgestreept en vervangen door echtgenoot. 

Een deel van de raadsels rondom Sophia Logger hebben we kunnen oplossen, maar de be
langrijkste vraag blijft helaas overeind: waar en wanneer is Sophia geboren, en onder welke 
omstandigheden? We beschikken slechts over de gegevens zoals ze vermeld zijn in de volks
telling van 18124 en die zijn aangereikt door Hendrica Neeltje Schotsman zelf. Het is zeer de 
vraag of Sophia's geboorte of eventuele doop überhaupt ergens officieel geregistreerd staat. 
Het raadplegen van civiele of kerkelijke registers van Szczeccin lijkt bij voorbaat kansloos .7 
Wel dienen we blijvend alert te zijn op doopboekinschrijvingen rond 1811 van kerken in de 
omgeving van Steenbergen dan wel van Bergen op Zoom. 

Naschrift 
In de familie doet sinds lang een mysterieus verhaal de ronde over de voormoeder Sophia Log
ger. Het is de belangrijkste reden geweest om archiefgegevens rondom haar te verzamelen. 
Dat familieverhaal heeft diverse varianten. Sophia zou de dochter zijn van een joods Pools 
echtpaar, en ze is geboren in Statien (Sczceccin) rond het jaar 1811. De vader heet Logger, en is 
als Pools officier gesneuveld in de oorlog waarin Napoleon optrok tegen Rusland. Om re
denen van oorlogsgeweld of anderszins vluchten Sophia en haar moeder, mevrouw Logger, 
vervolgens naar Nederland. Er is een versie waarin zij daarbij vergezeld worden door een man 
met een houten been! Hoe dat ook zij , Sophia en haar moeder komen terecht in Steenbergen. 
Na het overlijden van de moeder, waarover verder niets wordt medegedeeld, wordt Sophia 
daar 'uitbesteed'. Ze werkt als dienstmeisje en trouwt in 1834 met Dirk Hoek. In geen van de 
varianten op dit verhaal is Sophia het onechte kind van een moeder uit Steenbergen, zoals bo
venstaand verhaal ons laat zien. Het is echter juist die moeder, Hendrica Neeltje Schotsman, 
overleden op 27 jarige leeftijd, die de tragische hoofdrol blijkt te spelen in dit familiedrama. 
Sophia Logger krijgt zelf vijf kinderen waaronder in 1836 een dochter Hendrica Margaretha. 
Deze dochter brengt in 1862 en 1863, ongehuwd, twee kinderen ter wereld, waarvan het eerste 
jong overlijdt; het tweede kind is de grootvader van mijn vrouw. De vader van deze kinderen 
is onbekend. Op 31 oktober 1867 trouwt Hendrica Margaretha met een weduwnaar. Ze begint 
aan een nieuw gezin waarin weinig plaats is voor haar eerdere zoon. Ze legt diens opvoeding 
dan ook geheel in handen van zijn grootmoeder Sophia Logger. Sophia's kleinzoon adoreert 
haar. Hij is het die later, in één van de vele varianten, het bovenstaand familieverhaal rondom 
Sophia vertelt aan zijn kinderen. Sophia zelf wist beter getuige haar brief aan Koning Willem 
I. Heeft zij het verleden willen toedekken? Of zijn het misschien de nakomelingen geweest 
die de waarheid niet hebben aangekund? 

[De zeven noten volgen op pagina 649] 
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Het portret van ... 1 

[het gezin Heemskerk] 
DOOR A. GAZENBEEK 

Isaäk Heemskerk, geb. Hazerswoude 27-10-1841, overl. Zoetermeer 19-7-1928, zn. van Arie 
Heemskerk en Cornelia Donker, tr. Zoetermeer 14-4-1866 Johanna Meerburg, geb. Zoetermeer 
28-5-1840, overl. Zegwaart 10-7-1900, dr. van Adrianus Meerburg en Henriëtte Elisabeth 
Meer burg. 

Uit het huwelijk zijn 14 kinderen geboren, waarvan er negen in het eerste levensjaar overlij
den. 

De foto is circa 1891 gemaakt door B. de Jong, 'Photographie Instantanée', St. Annastrat 159, 
te Breda . 

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

De fotorubriek is in eerste instantie bedoeld voor portretfoto's. In de afgelopen ruime 
periode zijn af en toe ook gezinsfoto's ingezonden waarvan enkele foto's in dit nummer 
volgen. 
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Het portret van ... 1 

[ dr. Cornelis Eibartus van der Horst 
en zijn gezin] 
DOOR DIRK JAN VAN WERKUM 

V.l.n.r.: Gesina Elisabeth van der Horst ( 1901-1989 ),Josephus van der Horst ( 1899-1976), Arnol
da C.H. Uden Masman (1867-1956), dr Cornelis Eibartus van der Horst (1865-1946) en Jacob 
Jan van der Horst ( 1897-1961). 

Dr. Cornelis Eibartus (Bart) van der Horst, geb. Barneveld 30-3-1865, huisarts te Zaandijk, overl. 
Zaandijk 2-3-1946, zn. van Jacob van der Horst, wagenmaker te Voorthuizen en Gesina van 
Harten, tr. Groningen 4-4-1895 Arno/da Cornelia Henriëtte (Jet) Uden Masman, 2 geb. Vierhuizen 
12-12-1867, overl. Koog a.d. Zaan 20-2-1956, dr. van ds Henricus Uden Masman3 en Josephine 
Einthoven.4 

Uit dit huwelijk zijn te Zaandijk drie kinderen geboren, te weten: 
1. Jacob Jan van der Horst, geb. 4-7-1897, huisarts te Zaandijk, over 1. Zaandijk 23-7-1961 (groot

vader van de auteur). 
2. Josephus van der Horst, geb. 20-7-1899, eigenaar van de HOZA Palletfabriek te Scheemda, 

overl. Nieuwolda 10-11-1976. 

3. GesinaElisabeth van der Horst, geb. 6-9-1901, overl. Zeist 3-8-1989. 
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Bart van der Horst (overgrootvader van de auteur) fotografeerde in de periode 1890 tot 1930 

veel in de Zaanstreek ( collectie met Zaanse onderwerpen is onderdeel van de Beeld bank van 
het Gemeentearchief Zaanstad: http://zaanstad.pictura-dp.nl ). Bart van der Horst maakte 
zijn eigen glasnegatieven. Met behulp van de huidige scan technieken zijn daar honderd jaar 
na dato opmerkelijk scherpe afdrukken van te maken. Zijn collectie van 200 glasnegatieven 
met als onderwerp de familie van der Horst kreeg de auteur in zijn beheer. 

Het gezin van der Horst bewoonde enige jaren het Noorderhuis (anno 1670 ), dat is opgeno
men in De Zaanse Schans en als enige huis is opengesteld. De gezinsfoto werd door Bart van 
der Horst zelf genomen in 1909 in het woonhuis van de familie Van der Horst op de Lagedijk 
166 in Zaandijk, dat de familie sinds 1902 bewoonde.5 De recente beeldbewerking is van Hans 
Bol te Ooij. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. P.J. Ritsema, 'Het Predikantengeslacht Uden', in: Gruoninga 15 (1970). 
3. P.J. Ritsema, 'Het Predikantengeslacht Masman', in: De Marne, orgaan voor genealogie en geschie

denis van Noord-Groningen (1970), nummer 3. 
4. Zie: J. F.G. Einthoven, De Einthoven's Wie en Wat, Heemstede 1989. 
5. J.J. van der Horst, 'Het doktershuis aan de Lagedijk in Zaandijk en zijn bewoners', in: Anno 1961: 

orgaan van de "Vereniging Vrienden van de Zaanse Schans", april 1998, nummer 29/145, pag. 20-23. 

[de noten bij 'Raadsels rondom Sophia Logger ( circa 1811-1886)', zie pagina 641-646]: 

Noten 
1. R.A.'s-Hertogenbosch, Huwelijksbijlage bij akte Steenbergen 1834/3. 
2. R.A.'s-Hertogenbosch, Huwelijksakte Steenbergen 1834/3. 
3. Nat. Arch. 's-Gravenhage, toegang nr. 2.02.01, inv.nr. 3867, zie onder SS W1(staatsstukken Willem 1), 

brief nr. 61, brief Sophia Logger aan Koning Willem I. 
4. Gem. Arch. Bergen op Zoom, volkstelling 1812, Bergen op Zoom, pag. 553. 
5. Het is niet bekend of Mattijs Logger ooit in in Sczceccin gelegerd is geweest. Slechts bekend is 

dat hij van 1811 tot 1814 onder generaal Davoust diende, zowel in Duitsland als in Rusland. In 1811 
hebben zich geen belangrijke schermutselingen voorgedaan in Duitsland, Polen of Oostenrijk. 
Davoust's eenheid nam in 1812 deel aan de verloren veldtocht van Napoleon naar Moskou. Verder 
is bekend dat Davoust in 1813 bij Hamburg de Pruisen en de Russen versloeg, en deze stad met 
succes verdedigde van mei 1813 tot mei 1814. Mattijs Logger was daar bij. In zijn dienststaat wordt 
vermeld dat hij in 1813: 'bij de Groote Armee is geblokkeert in Hamburg, onder generaal Davousf. Op 19 
april 1814 zou Mattijs volgens deze diensstaat 'uijt de Blokkade van Hamburg' zijn teruggekeerd naar 
Nederland. 

6. Als noot 4, pag. 661. 
7. Wat betreft registers van Pommeren, waar Sczceccin onder valt: civiele rcgistc,·s betreffende ge

boortes, huwelijken en overlijdens werden eerst in 1874 ingevoerd. Vóór 1874 dienden Lutherse 
kerkboeken als officiële registers, ze beslaan echter slechts de periode (1815-1874); voor verdere in
formatie zie: http://users.foxvalley.net/-goertz/index.html. Voor een belangrijk gedeelte zijn de 

•?- registers, afkomstig uit Ost en Westpreussen overigens aanwezig bij het 'Evangelisches Zentral
archiv' in Berlijn, Jebenstrasse 3, D-1000, Berlin 12. Ook de Evangelische kerkboeken van Szczeccin zijn 
volledig aanwezig! Als we afgaan op het bovenstaande is de verwachting dat we er geen gegevens uit 
de jaren 1811-1812 in zullen aantreffen. 
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uit het (24) 
verenigingscentrum 

DOOR PAUL HARTHOORN 

Het Verenigingscentrum te Weesp bevat uitgebreide verzamelingen van familieadverten
ties, familiedrukwerk, bidprentjes en genealogische aantekeningen. Je zou er niet gelijk 
originele documenten verwachten, maar die zijn er wel. Aanwezig is een belangrijke collectie 
originele schepen- en notarisakten, alleen was tot op heden de toegang beperkt. Daar komt 
nu verandering in. De nog tamelijk verspreide documenten worden geheel volgens de mo
derne begrippen van 'veilig bewaren' en 'toegankelijk maken' beschreven en zullen in de toe
komst geraadpleegd kunnen worden. Het gros bestaat uit zeventiende en achttiende eeuwse 
testamenten en overdrachten van land en huizen, maar er zijn ook enkele oudere stukken, 
zoals het charter uit 1539 (zie illustratie). Het betreft de overdracht van een stukje grond dat 
'Altenae' genoemd werd en in het kerspel Van der Woelde (dat is Terwolde) gelegen was. Het 
aardrijkskundige woordenboek van Van der Aa vermeldt 'Altenae' als een voormalig blokhuis 
op de Veluwe aan de IJssel tegenover Deventer. Dit versterkte huis was in 1521 aangelegd door 
Karel, Hertog van Gelder, maar werd in 1528 verlaten, waarna de inwoners van Deventer het 
tot de grond toe afgebroken hebben en van de stenen de waag gebouwd hebben. We kunnen 
aannemen dat het lapje grond, dat in de akte als 'tinsguet' beschreven is en waarvoor in het 
Keizers hof te Deventer een jaarlijkse tijns of belasting betaald moest worden, dezelfde plek is 
waar Hertog Karel zijn blokhuis had laten bouwen. De verkopers, Steven Hendricksz en zijn 
vrouw Wobbe en Albert Pietersz en zijn vrouw Jutte konden de akte niet zelf bezegelen omdat 
ze geen zegel bezaten. Ze vroegen daarom Reijnier van Apeltoern en Johan Bentinck om hun 
zegels eraan te hangen, wat de heren gedaan hebben. Het zegel van Reijnier is nog aanwezig, 
maar het andere is verloren gegaan. 
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wegwys 
Digit@@l naar Amerika 

DOOR ANTONIA VELD HUIS 

Inleiding 
Tussen 1892 en 1954 kwamen meer dan twaalf miljoen emi
granten de Unites States of America binnen via Ellis Island, 
een klein eilandje in de haven van New York City. Eind negen
tiende en begin twintigste eeuw deed dit dienst als grenspost. 
Het 46 meter hoge Vrijheidsbeeld (inclusief sokkel 93 meter) 
was één van de eerste dingen die men bij aankomst in Ameri
ka zag. De nieuwe bewoners werden na een medische keuring 
ingeschreven, waarbij ongeveer 2% de toegang tot Amerika 
werd geweigerd wegens ernstige ziekte of criminele achter
grond. Een brand in 1897, die overigens geen levens kostte, 
verwoestte veel gebouwen en grote delen van de immigration 
records.' 

Er zijn veel sites over Amerikagangers die digitaal te door
zoeken zijn en waar informatie over deze mensen is te vinden. 
Een probleem is alleen dat er nogal wat sites zijn waarvoor 
men moet betalen. Maar ook zonder dat het me geld kostte, 
lukte het me gegevens te vinden van Nederlanders waarvan ik 
wist of vermoedde dat ze naar Amerika gingen. 
Mag ik u, aan de hand van enige voorbeelden, meenemen op een digit@le zoektocht naar fa
milieleden in hun nieuwe vaderland? 

Wat cijfers over de Nederlandse emigranten• 
Gedurende de 19de eeuw vertrokken, volgens de schattingen van Oomens,3 140.000 Nederlan
ders naar de Verenigde Staten, voornamelijk boeren en landarbeiders. Een belangrijk deel was 
afkomstig uit de provincies Zeeland, Groningen en Friesland. In 1850 woonden er 17.000 in 
Nederland geboren personen in de Verenigde Staten, in 1899 waren dat er 95.000. Tussen 1820 

en 1920 verlieten 273 .000 Nederlanders ons land om een beter leven 'overzee' op te bouwen, 
2 /3 zocht zijn heil in Noord-Amerika.4 De reis duurde ongeveer twee weken. In de jaren vijftig 
van de 20stc eeuw vertrokken gemiddeld 50.000 Nederlanders per jaar naar Amerika, nu zijn 
dat er zo'n 3.000. Volgens de volkstelling van 2000 zijn er ongeveer 4 , 5 miljoen Amerikanen 
die stellen Nederlandse 'roots' te hebben. Het omgekeerde gebeurde ook. Ruim 31.000 Ameri
kanen woonden volgens de telling van 1 januari 2008 in Nederland. 
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De overtocht, gezeten burgers en vaarwels 
Ook vroeger werd er reclame gemaakt. In kranten ver
tellen diverse maatschappijen aan het eind van de ne
gentiende eeuw dat zij de beste en goedkoopste over
tocht bieden naar Amerika. De Leeuwarder Courant is 
vanaf zijn beginperiode (1752) gedigitaliseerd en online 
te doorzoeken op de website www.archiefleeuwarder
courant.nl. Via Zoek (gele button bovenin) komt u bij Ge
richt zoeken, waarna een invulscherm volgt. Daar vulde ik 
de woorden stoomvaart en Amerika in, met een willekeu
rigjaartal. Zo vond ik dat De White Star Line op 28 maart 
1890 adverteert met de goedkoopste passageprijzen met 
de snelste overtocht naar Amerika. Ze varen niet door 
het Engelse Kanaal, omdat daar de meeste ongelukken 
gebeuren. De oceaanreis duurt met hun schip acht dagen 
en er wordt geen vee meegenomen. Er wordt alles aan ge
daan om het 'den Passagiers aangenaam te maken'. Het 
tussendek voor de emigranten is ruim, warm en verlicht. 
De passagiers krijgen hun ontbijt om acht uur (onder 
meer koffie of thee met suiker en vers brood met boter), 
het middagmaal is om één uur (soep, vlees met aardappe
len en brood met 's zondags zakkoek) en het avondmaal 

' , 

~ce111111is gealddcld l 1 8 · dagen. 

WHITE STil LIIE. 

O.,.ide WûeUJbche Sneldiwt 
•NT Dl 

KonlaklUke Post-Stoombooten 
111A1B8TIO , 10,000 ton , 
TBUTONIO. 10,000 ton, 
BBITTAN"NIC, 8000 ton , 
GBJllll[AllJIO , 8000 loo , 
OBI.TIC, 8000 ton., 
ADBIATIO, 8000, 

NEW-YORK. 
wordt om zes uur genuttigd (onder andere thee, suiker en beschuit). En dat alles voor een 
bedrag van rond de 58 gulden (prijs in 1882).6 

Op 22 mei 1896 is in de krant een stukje opgenomen van 'De Vereeniging tot Bevordering 
van Emigratie' over 49 jonge mannen en tien gezinnen (samen 105 personen) die in de gele
genheid werden gesteld om door de milde giften een betere toekomst in Amerika en Canada 
te beginnen. Velen hiervan zijn aldaar gezeten burgers geworden. Het voor dat doel ontvan
gen bedrag was in 1895J1885,67'/,, de uitgaven warenf644,75 '/,. 

RENBD D. HOBKBTRA, Vrouw ftD S. 
HOEKSTRA., en KINDEREN, ftD Marrum, 
roepen bij hun nrt.rek. DMl' .A.merib MD 
Pamilie, Vriendeo en Bekmden een laawt 
barteUJk vaarwel toe. 

Rotterdam, den 16 Augumia 189', 

Als er enig geld (voor over) was, dan zette men bij vertrek naar het nieuwe vaderland een 
advertentie. Intikken vaarwel, Amerika en jaar op bovengenoemde krantensite levert onder 
andere op: 'Renske D. Hoekstra, Vrouw van S. Hoekstra, en kinderen van Marrum, roepen bij 
hun vertrek naar Amerika aan Familie, Vrienden en Bekenden een laatst hartelijk vaarwel toe. 
Rotterdam .. den 16 Augustus 18 94'. De prij s va n een adve rte nti e is 75 cent p er d r ie regels, ell<e 

regel meer is tien cent en grote letters worden naar plaatsruimte berekend. Zodat Renske haar 
berichtf 1,05 kost en dat is maar iets minder dan een kwartaalabonnement op de krant:f 1,75. 
Ik zag verder diverse annonces van pas getrouwde stellen die aankondigen dat ze iedereen 
groeten en naar Amerika emigreren. 

Zoeken op passagierslijsten 
Eén van de eerste bronnen om mensen te vinden zijn scheepslijsten. Over de jaren 1892 tot 
1924 zijn deze passagierslijsten digitaal te doorzoeken via http://www.ellisisland.org. 
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Onder Ellis Is/and/Port of New York Records kunt u 
een naam invullen, na het drukken op de knop enter 
of Start Search krijgt u de matching passenger records 
(staat in hoofdletters): de gevraagde persoon dus. 
Van een Lijphard was bekend dat hij naar het bui
tenland ging, niet waarheen. Intikken van de naam 
Lyphart leverde op dat de 31 jarige F. Lyphart uit 
Winscholes (Winschoten) in 1892 in New York ar
riveerde. De dan onderstreepte naam aanklikken 
geeft uitgebreidere info, zoals Passenger Record, Ori
ginal Ship Manifest (originele inschrijving) en Ship 
Image (afbeelding schip). Hiervoor moet u zich ech
ter eerst even (gratis) registreren. Het schip waar
mee hij de overtocht maakte is de Spaarndam 7 en hij 
vertrok uit Rotterdam, met recordnummer 0011. 
Verder volgen zijn beroep, de plaats aan boord waar 

1bt a1KIJU,b.ll'ft let.Tl!llt l.blls,o,t !or EUNlk'l UH!AJ 
are ar.t ~. of tbc l'uo.ud Uo~. Cor uTerpo,;,1. 
lllo llt.kla, 0: thC' 'Jbl~n.Ua Une, rot ÇbriJlhQ• 
Mm!; lhe lhm\lOn-A.ll>triti\!1 Cor:o~DJ 11 6onta. 
ror · ll&mi>QJS; tb\' ll\'ll Star l~r l'ti!lll&lld, tor 
tt,'1} htl:!li1d tht Stlbtr!&Jld·A:».rtlca11 l"<>mP6:tJ' 

a-J, · • C r Jtot1,t"1a111. Tbf' Il W tanle.a PO 
Dili'~ c:al>ln --~l(t rs ltllS ICID, an l 1:.c- l'"cllll• 
laa4 a.u OM loo.t paMl'D~r hl lll'r llM C11blo.. 

A1Do1ur •~ f'IJl!l'wrtr• ot u,e thllls •re i.lben 
..um. ,~.1>. llob111, u. t'<>m~. Ttlt'ndot!'_ll. l>av,es. 

hij verbleef, hoeveel bagage hij had, aankomstdatum (15 december) en plaats van bestem
ming. 

Intikken van de naam Lyphard8 geeft een andere reis van hem aan met aankomst op 9 
oktober 1894. Hij vertrekt dan uit Antwerp(en) op de Friesland, zijn voorletters zijn hier F.B. 
Het is ook mogelijk de complete scheepslijsten in te zien via New Feature! Search by ship. (Iets 
onderzoekscherm homepage). Via de letters onder de afbeelding komt u bij de scheepsnaam, 
waarna u de aankomstdatum moet selecteren. Ik zocht op het schip Friesland en kreeg een lijst 
met 672 namen, op alfabet. De site is Engelstalig. 

Een verwante site is www.castlegarden.org. Hier vindt u mensen die naar Amerika gingen 
in de periode 1820 tot 1913. Een aanvulling op de site van Ellis Island voor de periode tot 1892, 
voor de rest overlappen ze elkaar. Naam intikken, eventueel periode aangeven en search naw 
(in hoofdletters) kiezen, kan een treffer opleveren. Bij Lyphard volgen dezelfde gegevens als 
op de site van Ellisisland, alleen staat hier als herkomstplaats France. Mogelijk werkte hij er 
als 'engineer' . In deze database zitten de gegevens van ruim tien miljoen immigranten. Ook 
deze site is in het Engelstalig. 

Op http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html staan onder Passagierslijsten (in de 
linker blauwe balk) t/m 1736 en na 1736. Aanklikken van de laatste geeft info over schepen. 
Even doorscrollen naar Specifieke toegangen tot passagierslijsten (nadat u de inleiding hebt ge
lezen) geeft vanaf 1737 tot en met 1960 de gegevens over de datum, schepen en plaatsen van 
vertrek en aankomst met erachter waar u deze gedigitaliseerde lijsten (indien bewerkt) kunt 
inzien. 

Mijn gezochte jaren - 1892, 1894 en 1925 (Eekma)9 - staan er niet bij en zijn blijkbaar nog 
niet bewerkt. 

op hnp://www.halpostcards.com/unofficial/passlist.html kunnen de passagierslijs
ten van diverse jaren van schepen met vertrekdatum, bestemming en klassen gevonden wor
den. Sommige lijsten zijn getranscribeerd. Ik gaf bij To the lists: 192o's aan en zocht naar lijsten 
van 19259 en vond twee stuks, waarbij achter één staat Immigrant Ships Transcribers Guild. Hier 
volgen mooie duidelijks scans van mensen die op het schip de Veendam de overtocht maakten, 
helaas niemand met de naam Eekma. Bij sommige van deze lijsten staan afbeeldingen. Deze 
site is onderdeel van http://www.halpostcards.com/unofficial/staten29.html met info 
over schepen en veel foto's. 
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Achter www.immigrantships.net staat een groep vrijwilligers die passagierslijsten ver
taalt en online zet. Momenteel betreft het (maar aanvullingen volgen) 10.000 lijsten, verdeeld 
over elf Volumes. De lijsten tonen gegevens vanaf het begin van de zeventiende eeuw. De toe
gang en het zoeken op deze website is gratis. Ook ûw bijdragen zijn welkom. Het zoekscherm 
zit linksboven. Er is ook een mogelijkheid te zoeken op jaar, havens van vertrek en aankomst 
en op naam van het schip of op twee of meer woorden. Soms zijn de persoonsnamen onder
streept: dan is door te linken naar meer gegevens over de personen. 

De scheepsberichten 
In de al eerder genoemde Leeuwarder Courant zijn ook te vinden de scheepsberichten van de 
oceaanstomers die naar Amerika (en andere landen) voeren, meestal onder het kopje stoom
vaart of stoomschip. Even (gericht) gezocht op de woorden stoomvaart, Friesland en New 
York (en 19de eeuw aangevinkt) leert ons (krant 10 oktober 1894) dat dit poststoomschip, van 
de Red-Star-Line 29 september van Antwerpen is vertrokken en de 8stCdezer te New-York ar
riveerde. Zo ontdekte ik ook dat de Spaarndam eigendom was van de N.A.S.M. Zoeken op 
Google levert op dat dit een afkorting is voor Nederlandse Amerikaanse Stoomvaart Maat
schappij, die een homepage heeft: http://www.nasm1873.nl. Onder Hal Video Page (links op 
scherm) oude zwart-wit filmpjes van diverse van hun schepen. Historie Liners 1.0 geeft zwart
wit foto's. Misschien ziet u er gegevens van familie. 

De schepen 
Wilt u wat meer technische informatie over het schip waarop uw voorouder vertrok, dan kunt 
u die mogelijk vinden op http://www.verenigingdelijn.nl/index.php?page=vlootlijst. 
Daar wordt een lijst met schepen genoemd, die na aanklikken onder andere bouwjaar, werf, 
tonnage, eerste reis, aantal passagiers en bemanningsleden en afbeelding geeft. 

http://home.scarlet.be/johnny. bonte18/ 
teksten/passagiersschepen/potsdam.htm 
geeft de ontstaansgeschiedenis van diverse 
schepen. Onderaan deze site, die de Potsdam 
beschrijft, Volgende pagina, waar de beschrijving 
van een ander schip staat. Die ook weer onder
aan de bladzijde dezelfde tekst heeft. Ik heb 
geprobeerd hiervan de homepage te vinden, dit 
is niet gelukt. Maar zo krijgt u toch een aardige indruk van het soort schepen waar onze 
emigranten op voeren. Een paar namen zijn: Californian, Cedric, Columbus en Caronia, met bij
zonderheden als bouwjaar en het aantal passagiers dat vervoerd kon worden. Op de Potsdam 
waren dat bijvoorbeeld in de 1c en ze klasse 282 en 210, in de 3c klasse ruim 1800 emigranten. 

http://home.scarlet.be/johnny.bonte18/teksten/scheepsrampen/lijst_scheepsram
pen.htm geeft informatie over 44 scheepsrampen. 

Afbeeldinge n ( 2 45 stulcs) va n E llisisla nd z ijn te z ien op http://dig italgallery.nypl.org / 

nypldigital/dgkeysearchresult.cfm?keyword=ellis+island. 
http://www.flickr.com/photos/nypl/sets/72157610968916254/ geeft 89 afbeeldingen. 
Op http://koopvaardij.web-log.nl/koopvaardij/uit-vervlogen-tijden.html zijn in de 

rechterkolom koopvaardijschepen uit (ja, inderdaad) vervlogen tijden te vinden: één schip 
van vóór 1900, de rest merendeel van na 1940, met rechts de afbeelding en links ervan de naam 
onderstreept met de mogelijkheid door te linken naar (vaar)technische gegevens. 
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Hoe verder 
Op het bevolkingsblad van de stad Groningen van het jaar 1920 staat bij meubelmaker Corne
lius Eekma (1900-1986) de notitie dat hij op 27 augustus 1925 naar Chicago is vertrokken: te 
laat dus voor bovengenoemde zoekpagina's Ellisisland (tot 1920) en Castlegarden (tot 1913). 
Ook op de andere door mij genoemde sites had ik geen succes. 

Op http://ssdi.rootsweb.ancestry.com tikte ik bij Search zijn naam in en kreeg: SocialSecu
rety Death Index (SSDI met data van overlijden vanaf 1960) met het overlijdens jaar in Sarasota, 
Florida en Florida Death Index 1877-1998. Ook op de New YorkPassengerLists 1820-1957 staat hij. Om 
van de hier gevonden items meer gegevens te krijgen moet betaald worden. Ook kan er een 
'free 14-day trial' worden genomen. Dat is eveneens het geval bij de andere onderwerpen op 
deze site: onder meer U.S. Pulic Records Index, California Birth Index 1905-1995 en California Divorce 
Index 1966-1984 (scheidingen). 

Op http://www.rootsweb.ancestry.com nogmaals de naam Eekma in het zoekscherm tik
ken geeft de volgende treffers: WorldConnect 36, Social Security Death Index twee en Web 
Site Search drie vondsten. De eerste 36 zijn gegevens uit Nederlandse doop- en trouwboeken. 
Social Security Death geeft hier de overlijdensgegevens van Cornelius met meer gegevens. 
Hij is geboren op 16 juni 1900, overleden in mei 1986 en woonde in Florida. Niet veel, maar 
toch weer een stapje verder. Op http://www.rootsweb.ancestry.com/- ote/shipindx.htm 
de naam Eekma invoeren geeft weer de informatie van de passagierslijst 1820-1957 met onder 
andere ( onderstreept) date,year, location, race en shipsname. Bij door linken volgt weer de mede
deling van betalen of free trial. 

Op http://pilot.familysearch.org/recordsearch zoeken leverde voor mijn gezochte namen 
Lyphard/Lyphart en Eekma niets op. Via Lyphart (Lyphard) vond ik veel Noorse aktes, Lijp hart 
gaf Nederlandse gegevens. Ook via Eekma trof ik slechts Nederlandse records. Ze verschijnen 
gemakkelijk door met de cursor boven de vetgedrukte namen te gaan staan. Het tekentje << 
rechtsboven geeft de namen in een lijst links, de aktegegevens rechts. Bij Amerikaanse gege
vens is er soms een boekje (akte) rechtsboven gegeven: aanklikken vergroot dit. 

De website http://www.usgenweb.com is van een groep vrijwilligers die samenwerkt om 
homepages van alle staten in de USA te maken. Via Projects (bovenin) krijgt u in de middenko
lom de gegevens van de projects waaraan gewerkt wordt. Dit zijn ondermeer: kaarten, pensi
oenlijsten, census, churchrecords en Special Collection Project (brieven, foto's) . Onder Lineage 
Researcher Page volgt: wie werkt aan welke families. Ik probeerde Marriage Record Project, kreeg 
een algemeen zoekscherm en tikte achtereenvolgens Eekma, Lyphart en Veldhuis in. Geen 
resultaat. De bij Vaarwel genoemde Renske Hoeks tra gaf wel een treffer: overleden in 1931, oud 
78 jaar en begraven op Graceland Cemetry in blok 1, lot 36 en grave 4. 

http://www.loc.gov/index.html gaat over de geschiedenis van Amerika en andere zaken die 
voor de genealoog interessant kunnen zijn. American Memo1y (balk boven de wisselende foto, 
geef GO) geeft veel kaarten, folklive, immigration, foto 's. documenten en oude filmbeelden 
van New York (1898-1906). 

The Olive Tree Genealogy (http://www.olivetreegenealogy.com) is Your Link to the Past. 
Zoals ze zelf zeggen: voor mensen die op zoek zijn naar Amerikaanse of Canadese voorouders. 
Op de homepage vier bladzijden uitleg en onderwerpen (onderstreept, linken door). Hun (en 
mijn) advies is deze rustig door te lezen. De kans is anders groot dat u verdwaalt, ik spreek uit 
ervaring. 
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De site geeft totaal 1700 pagina's informatie, elk onderwerp gaat vergezeld van een uitleg 
hoe u te werk moet/kunt gaan. De informatie loopt al van vóór 1600. 

Onderwerpen zijn onder andere Ships Passenger Lists, Mennonites, Huguenots, New Net
herland, History of Native American, Canadian Genealogy, American Genealogy, Military en 
(onder Sister Sites & Partners) Naturalization Records, AllCensusRecords en ShipsLists-On
line. Onder Genealogy & Family Tree Resources volgen: Past Voices, Family Branches (family 
trees) en USA Genalogy. Ik probeerde Past Voices voor u. Brieven die naar en vanuit Amerika 
werden geschreven. Deze collectie groeit nog steeds, ook u kunt inleveren. Omdat openen 
niet helemaal lukte, kwam ik er op een andere manier, die ook lukt voor andere onderwerpen 
die Olivetree geeft: het woord olivetreegenealogy vervangen door het gevraagde. In dit geval 
wordt het voor de brieven dan: http://www.pastvoices.com. Dan volgt horizontaal bovenin 
onder andere Ancestor letters usA, Ancestor Letters Canada en Search (in letters). Ik nam USA 
en had keuze uit States of index op achternaam. Ik kwam bij honderden onderstreepte na
men, met jaartal, die verbinden met de (getypte) brief. Vindt u de gezochte niet, dan is het in 
ieder geval leuk om te lezen hoe het leven daar in die tijd was. 

Voor een deel van de gegevens van Olive Tree moet betaald worden, 1900 records zijn gratis 
in te zien. 

Brieven en foto's 
Vanuit Amerika en Nederland zijn naar schatting 889.000 brieven geschreven.'0 Het Cal vin 
College heeft op hun site een klein deel van deze brieven (Lostvoices) gezet. Hun collectie bevat 
4970 brieven, die geschreven zijn tussen 1838 en 1930. In Amerika werden er 2793 gepost, in 
Nederland iets minder. Omdat me niet helemaal duidelijk was hoe het systeem werkte, mail
de ik ze. Ik kreeg direct een mail terug uit Amerika. Hun antwoord is dat de originele brieven 
worden bewaard in Nederland. Het Calvin College heeft een kopie. Vindt u een naam, dan 
kunt u een mail sturen (adres op hun site). Als ze de brief in een elektronisch bestand in pdf 
hebben, wordt hij gratis gestuurd, anders moet u betalen voor kosten van scannen. Het adres 
van de website: www.calvin.edu/hh/letters/letters_main.htm. 

Heeft u geen zin om te mailen, dan zijn deze brieven ook te koop als boek: Herbert}. Brinks, 
DutchAmerican Voices: Letters from the UnitedStates, 1850-1930, Cornell University Press 1995, ISBN 
0801430631, 480 pagina's." 

Andere boeken zijn: Henry Stephen Lucas, Dutch Immigrant Memoires and Related Writi:ngs, 
Wm. B. Eerdmans Publishing Company 1996, Revised edition, ISBN 0802842240, 1225 bladzij
den, Nederlandse tekst met Engelse vertaling en Herbert J. Brinks, Write Back Soon - Letters from 
Immigrants in America, CRC Publications 1986, ISBN 093026522x. 

Op Olivetree is ook een afdeling Lost Photos. Ook over dat onderwerp verschenen boeken. 
Terug naar internet! 

All in one 
En coen vond ik http://www.worldvitalrecords.com! Hierop zijn eerder genoemde items 
zoals ssor en Ellisisland te vinden, maar ook een paar leuke toevoegingen. De naam Eekma 
zoeken leverde niet veel nieuws, dus maar weer eens Veldhuis geprobeerd. Er was het gerucht 
dat er één met die naam naar Amerika was gegaan. Voornaam was niet bekend, dus alleen 
Ancestor's Last Name (familienaam) ingevuld en Start Your Search geven. Dit geeft een lijst met 
zoekresultaten met symbooltjes ervoor. Een kaal tekentje betekent gratis in te zien, die met 
een rechthoekje of cirkel ervoor zijn betaalsites of koop co-roms. De ssDI's geven als extra 
See Neighbors ( onder More Details- wie waren de buren), een kaartje van de overlijdensplaats en 
historische gegevens over de geboorte- en overlijdensdatum. Daarna probeerde ikEllisisland 
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met zijn zoekresultaat, maar hierop kreeg ik geen aanvullingen. 
FindA Grave geeft zes namen Veldhuis met geboortedatum, overlij
densdatum en naam van het kerkhof. De eerste op de lijst is Antje 
Veldhuis, die in 1873 overleden is. Ze is begraven op het Vriesland 
Cemetery (Michigan) en er is een foto van haar grafsteen. Daarop 
staat dat ze geboren is in The Netherlands op 11 april 1795 en echt
genote is van Jan Trompen. De andere grafstenen zijn van jongere 
datum. Genoemde begraafsite, die Jim Tipton in 1995 startte en 
waaraan intussen heel veel vrijwilligers hun bijdrage leveren, is 
ook rechtstreeks te bereiken via http://www.findagrave,com/cgL 
bin/fg.cgi. 

Anton Kroeske maakte me attent op een andere homepage met be
graafplaatsen (met lijsten van kerkhoven op alfabet): http://otta
wa.migenweb.net/cemeteries/. 

Holland Township Index (elfde link van boven) leek me een goede 
keus. Dat kiezen geeft een tiental kerkhoven met elk de gegevens 
van honderden Nederlandse namen, alfabetisch. Ik kon geen zoek
mogelijkheid ontdekken. Dus gewoon proberen. 

Het adres intikken zonder het woord cemeteries geeft ook weer legio mogelijkheden. 

Amerikaanse kranten 
Thomas Blauvelt (nazaat van Gerrit Hendrickszoon de blau boer, die in 1638 vanuit Deventer 
in Amerika kwam) noemde als antwoord op mijn mail aan hem (vraag over de hierna ge
noemde krantensite nnyln) binnen een uur en gaf bovendien een gouden tip: http://www. 
fultonhistory.com. De site opent met een vis (?) die door een 'postcard' zwemt, op de knop 
Enter drukken geeft een scherm waarop bovenaan onder andere FAQ(frequently asked ques
tions, oftewel vaak gestelde vragen) en links met de tekst dat daar meer dan 10.258.000 blad
zijden uit oude kranten van de Old 
New York State Historica! Newspaper te 
doorzoeken zijn. De gegevens op de 
eerste pagina's dateren van begin 
1800, die van de laatste tot (bijna) nu. De naam Lyphart in het zoekscherm tikken geeft vier 
vermeldingen, waarvan drie in de New YorkNYEveningTelegram van 26, 28 en 31 maart 1894. De 
blauw onderstreepte tekst linkt door naar een document in pdf-file, waarin het gevraagde is 
gearceerd. Een advertentie gaat over F. B. Lyphart die zich als 'experienced graduate civil engi
neer' aanbiedt als 'draughtsman', hij woont op het adres 41 West 24th Street in New York City. 
De site opent (op mijn computer) niet snel, maar is prachtig! De andere vermelding is uit de 
Utica NY Observer van 1902 en is van mindere kwaliteit. Gezien het feit dat Lyphart in oktober 
1894 aankomt, zal hij na het plaatsen van zijn advertenties weer zijn vertrokken (mogelijk 
naar Frankrijk). Zoeken op de woorden Spaarndam 1892 levert onder andere een krantenstukje 
op waarin melding wordt gemaakt van het feit dat er die dag (30 juni 1892) 1100 immigranten 
zijn aangekomen. Het stoomschip Spaarndam bracht 659 en de Wiscousin 477 passagiers naar 
Ellis Island Landing Station. Rechts van het zoekscherm staat onderaan View Fulton historica[ 
photos. Openen hiervan geeft een scherm met 45 blokken verwijzingen met vele mogelijkhe
den. Een greep hieruit is : Postcards en Residents NY (beide twee items rechts, tweede rij van bo
ven - ansichten en honderden afbeeldingen van inwoners van New York), onderste rij, vierde 
van links, Census (soort volkstelling), rechts daarvan New Projects in Developments (nieuwsfilms 
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vanaf 1933, niet chronologische volgorde), daarnaast OldFultonHighSchool Yearbooks vanaf 1918 

en derde van rechts op die rij ChurchRecords. Een heleboel documenten in pdf's van kerkelijke 
inschrijvingen (systeem ontging me, een index ontbrak), maar mooi duidelijk leesbaar. Links 
bovenaan volgen diverse fotoalbums, waarvan sommige teruggaan tot het eind van de negen
tiende eeuw. Een site om uren zoet mee te zijn.12 

De website http://chroniclingamerica.loc.gov/search/pages geeft informatie over Ame
rikaanse kranten tussen 1880 en 1911 die digitaal te doorzoeken zijn van de volgende staten: 
California, District of Columbia, Florida, Kentucky, Minnesota, Nebraska, New York, Texas, 
Utah en Virginia. Ruim honderd kranten, waaronder de New York Tribune, Imperia[ pressen The 
San Francisco call. Enter search geeft keuze uit vijf zoekopties. Na intikken van de (achter)naam 
en of meerdere woorden en de knop Enter indrukken ziet u de treffers. Klikken erop geeft de 
krant( en). Vergroten e.d. via zoom+ - en draw zoom box. Andere mogelijkheden zijn: reset (terug 
naar vorig scherm), download image en print boven de afbeelding. Ook is het mogelijk een tekst 
te blokken en een bestand in pdf te zien. Zoeken op de naam Renske Hoeks tra geeft een stukje 
in de San Francisco Call over een S. Hoekstra die veroordeeld is voor 'practicing medicine wit
hout a license'. Renske is nergens te bekennen. Het is een database in opbouw die op dit mo
ment 310.000 pagina's bevat. Meer info treft u aan onder Why only this states en years? 

http://news.nnyln.net/index.html geeft een kaart met zeven verschillende county's, die 
per deel te doorzoeken zijn. Met de cursor erboven gaan staan, toont de kranten. Onder How to 
Search volgen zoektips (zie ookfrequently askes questions). Om resultaat te kunnen behalen dient 
u elke naam variant in te tikken. 

Analoog 
Ik heb ook even voor u 
gezocht naar analoge 
bronnen over N ederlan
ders die naar Amerika 
emigreerden. 

http://www.nationaal
archief.nl/ images/ 
3_2009.pdf geeft het do
cument in pdf'Op zoek 
naar emigranten (land
verhuizers)', een infoblad 
van 15 januari 2006. Het 
bevat een overzicht van de 
emigranten en transmi
granten vanaf het eerste 

kwart van de negentiende 
eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog, met hierin: 'De registratie van emigranten in de pe
riode 1938-1992'. Dit bevindt zich bij De Directie Burgerzaken (oBz) van de Gemeente Den 
Haag, Spui 70. Inzage is mogelijk, alleen dient men een overlijdensakte te overleggen. Verder 
volgt op dit infoblad informatie over gepubliceerde naamlijsten van Nederlandse emigran
ten, websites en wat er in de Nederlandse archieven over te vinden is. Dit betreft onder meer 
Staten van Landverhuizers 1848-1877 bij het Nationaal Archief in Den Haag'' en bij de HAL 

passagierslijsten 1900-1962. 
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Denk om 
Houd rekening met de schrijfwijze, vooral op de Engelstalige sites. Ik kwam Gerrit tegen als 
Garret, Cornelis stond als Cornielus te boek, Winschoten werd Winscholes en Wietske heet 
Mrietske. 

Verder staat de vrouw op Amerikaanse sites vaak onder de naam van haar echtgenoot. 
De verwijzingen naar andere websites (de links) generen weer andere links. Links geven 

links.Bijna alle in dit artikel genoemde homepages geven die verwijzingen. Verdwalen gaat 
snel, dus zodra u een aardige pagina vindt: vastzetten als 'favoriet' (Favorieten (vierde item 
van links, onder adres balk), Aan Favorieten toevoegen, Toevoegen). 

Ondanks controle kan het zijn dat op het moment dat u dit leest, een link niet meer werkt. 
Tik dan in het zoekscherm van www.google.nl een deel van het adres in, meestal lijkt een 
nieuwe url (uniform resource location) op de oude. 

Is de lay-out van een site veranderd, dan zult uzelf uw weg moeten vinden. 

Zelf zoeken 
En wilt uzelf zoeken naar meer sites? 

Op http://www.halpostcards.com/unofficial/passlink.html staan tientallen verwijzin
gen (links) voor verder onderzoek in Amerika. Op www.google.nl een zoektermen intikken 
met woorden zoals Amerika digitaal zoeken emigratie database levert mogelijk ook nog extra 
pagina's op. Dit is gewoon een kwestie van proberen. Denk er vooral aan om het woord FREE 
toe te voegen. Hoewel dat geen garantie is voor gratis informatie, want vaak wordt u weer 
doorgeschakeld. 

Of tik 'voornaam achternaam' (hier natuurlijk de namen van de door u gezochte persoon in
tikken) Amerika. Of America. 

Op http://www.geneaknowhow.net/digi/bronnen.html staat, bijna onderaan, in de 
blauwe balk links Wereldwijde meta-links. Na openen ervan vindt u bij na onderaan United States 
and Canada: een twintigtal sites om te proberen. 

Maar als u ziet hoeveel links er voor Nederlands genealogisch onderzoek zijn, dan kunt u 
zich voorstellen dat van een land dat vele malen zo groot is, '4 de bronnen ontelbaar zijn. 

http://www.obd.nl/genealogie geeft onder Amerika, in de kolom links, een tiental sites 
waar u mogelijk ook nog wel wat vindt. Tot slot kunt u ook nog op de verzamelsite http:// 
kranten-historisch.startpagina.nl/ zien met in de derde kolom Search in USA newspapers en 
( eronder) Search in State-newspapers die de weg wijzen naar vele Amerikaanse kranten die digi
taal te doorzoeken zijn. 

Tot slot 
Mijn persoonlijke top tien is: 1. Ellisisland - 2. Castlegarden - 3. Fultonhistory - 4. Finda
grave - 5. Geneaknowhow- 6. Pilotsearch- 7. Olivetree - 8. Worldvital - 9. Halpostcard-10. 
Verenigdelijn. 

Dit artikel is niet volledig, omdat er heel veel informatie is op erg veel n-ieer sites (meld ze 

me). Homepages zoals wij die kennen (www.genlias.nl, www.allegroningers.nl, www. 
graftombe.nl en niet te vergeten www.geneaknowhow.nl) kwam ik niet tegen. Gratis lek
ker doorzoeken lukte slechts een enkele keer. Toch ben ik eigenlijk best tevreden met het 
resultaat waarvan ik hoop dat het u inspireert om verder te zoeken. 

Ik wens u een goede (zoek)tocht. 
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Verantwoording 
De illustraties All ashore, Bleven Hundred Immigrants Today en Draughtsman komen van de site 
www.fultonhistory.com, evenals de onbekende zittende man. De advertentie White Star Line 
en het Vaarwel van Renske Hoekstra haalde ik van www.archiefleeuwardercourant.nl. De 
grafsteen van Antje Veldhuis komt van Find A Grave en het schip (de Spaarndam) van de site 
van Ellis Island, foto Peabody Essex Museum. Het Vrijheidsbeeld vond ik via zoeken op Goo
gle Afbeeldingen. 

Voor informatie en controle dank ik Henk Hartog te Groningen, Bert Kranen borg te Maars
sen (voor de controle of de links goed werkten) en Joke Sibrandi te Leeuwarden. 

Noten 
1. Gegevens van http://nl/wikipedia.org.wiki.Ellis_Island. Die geeft verder de volgende info: 

Gesticht in 1624 door de Nederlanders onder de naam Nieuw Amsterdam, ging het in 1664 over in 
Engelse handen en noemde men hetNewYork. 

2. Cijfers emigratie van de site van het Centraal Bureau Statistiek in Den Haag (CBS). 
3. Info van www.volkstelling.nl. Gezocht op emigranten gaf dit het pdf-rapport Paper Nicolaas en 

Sprangers. Hierbij wordt verwezen naar ramingen van de heer Oomen. Zie ook http://www.nidi. 
knaw.nl/en/output/2008/bt-56-01-vandalen.pdf/bt-56-01-vandalen.pdf. 

4. Ook in mijn familie was er emigratie. In 1951 vertrokken mijn oom en tante met hun kinderen 
naar Canada. In de 80-er jaren waren ze (weer) eens terug om remigratie te overwegen. Toen sprak 
mijn oom tegen mijn moeder: "We gingen weg om de kinderen meer kansen te geven. Die van jou 
hebben evenveel bereikt. En wij zitten nu met heimwee. Zijn we in Canada dan verlangen we naar 
Holland, zijn we hier dan willen we terug naar de kinderen". Mijn 99-jarige tante spreekt nog 
steeds Engels met heel veel Friese en Nederlandse woorden er in. 

5. De lezer die slechts datums zoekt en niet geïnteresseerd is in het hoe en waarom, kan dit hoofd
stuk overslaan. 

6. Enige salarissen in 1896- per week, in guldens: Kaasmaker 12, machinist en hoefsmid 10, vuurwer
ker 8. Dienstmeisjes 11/2 tot 2 en fabrieksarbeider 12. Bedragen gehaald van de site van de Leeuwar
der Courant. 

Van dezelfde site (29 maart 1880) haalde ik een advertentie van Prins & Zwanenburg voor de 
overtocht t.b.v. 50 en 51 gulden. Kosteloos vervoer van bagage. Ze vervoeren wekelijks en garande
ren de snelste, goedkoopste en veiligste overtocht. Hun argument om hun maatschappij te kiezen: 
Niet een ging door zeeramp verloren! 

7. Op de site van Ellis Island staan ook technische gegeven van de schepen. Op de Spaarndam konden 
75 mensen in de eerste klasse, in de derde 900. 

8. Soms is het handiger een naam op verschillende manieren in te geven, dan wildcards(*) te gebrui
ken. L*phar* op Castegarden intikken leverde tientallen niet relevante namen. 

9. Antonia Veldhuis, 'Aktes liegen niet, het kind van Mattheus Eekma', in: Gens Nostra 64 (2009), pag. 
455-457. 

10. Info van de site www.pastvoices.com. 
11. Over dit boek: 'Dutch American Voices is a wonderful scrapbook that should be apart of every 

library in the Midwest and every home of those Americans ofDutch ancestry' . 
12. Ik stuurde de link meteen naar mijn neefKeimpe in Canada, die ook aan genealogie doet. Zijn ant

woord na een paar uur: ik ben er al aan verslaafd. 
13. Van de website www.nationaalarchief.nl: In 2009 is het vierhonderd jaar geleden dat Henry 

Hudson naar de oostkust van Amerika voer. In het Rijksmuseum zijn authentieke documenten uit 
het Nationaal Archief te zien over de handelspost Nieuw-Amsterdam, de bakermat van New York. 

14. Volgens Wikipedia is de oppervlakte van Nederland 41.528 vierkante kilometer, van Amerika is dat 
9.629.091. 
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Agenda Najaarsvergadering 28 november 2009 

Algemene Vergadering van de NGV op 28 november 2009, 13.30 uur in het Beatrixgebouw van de Ko
ninklijke Jaarbeurs te Utrecht 

Vanaf 11.30 uur bestaat er gelegenheid tot onderling contact en omstreeks 12.45 uur is er een lunchbuf
fet. Aanvang van de vergadering om 13.30 uur. Pauze om 15.00 uur. 

1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Vaststelling verslag Algemene Vergadering van 25 april 2009 
4 . Begroting jaar 2010 
5. Bestuursverkiezing Hoofdbestuur 1. Dhr.J. Netel beek, 2. Dhr.J. Ren gers 

6. Pauze 

7. Verslag gebeurtenissen rond Functionele Afdeling CG 
8. Denktank 
9. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 

10. Sluiting 

De bij de diverse agendapunten behorende stukken worden aan de direct betrokkenen ter beschikking 
gesteld. 

Eindejaarssluiting Verenigingscentrum 
Het Verenigingscentrum te Weesp is van donderdag 24 december 2009 t/m woensdag 6 januari 2010 
voor bezoekers gesloten. Zaterdag 19 december is dus de laatste dag dit jaar datu in Weesp terecht kunt. 
In het nieuwe jaar is iedereen vanaf donderdag 7 januari weer van harte welkom. 
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Zilveren spelden voor heraldici 
Het is de afdeling Heraldiek een genoegen u te 
kunnen meedelen dat onlangs twee heraldici een 
onderscheiding van de vereniging hebben ont
vangen. 

Het NGV College Heraldiek voor registratie Fa
miliewapens vierde het 15-jarig bestaan met een 
jubileumvergadering en reüniebijeenkomst op 
23 september j.1. te De Lier. Bij die gelegenheid 
is door de voorzitter van het Hoofdbestuur, Roe
lof Vennik, de zilveren NGV-speld van verdienste 
uitgereikt aan de heren drs. W.M.T. van Zon (Wil
lem) en R.J.P.M. Vroomen (René). 

De heer Willem M. T. van Zon ... 
heeft gedurende in
middels twaalf jaar 
met kenmerkend en
thousiasme en met 
beleid invulling gege
ven aan vele functies 
in NGv-afdeling He
raldiek: public relati
ons, penningmeester, 

secretaris, eindredacteur van het Heraldisch Tijd
schrift en secretaris van het College Heraldiek. 
Vaak vervulde hij meer dan één functie tegelijk. 
Hij is een actief promotor van de heraldiek door 
het geven van lezingen, workshops en presenta
ties op genealogische evenementen. Daarnaast is 
hij ook als penningmeester van de NGv-afdeling 
Utrecht een stimulans voor een actieve vereni
ging. Als auteur en redacteur is hij medeverant
woordelijk voor menig succesvolle en gewaar
deerde (jubileum-)publicatie in beide afdelingen. 

De heer René]. P. M. Vroomen ... 
wordt hiermee ge
waardeerd voor zijn 
jarenlange werk 
voor de NGV in di
verse functies, maar 
in het bijzonder op 
het gebied van de 
heraldiek. Onder 
andere is hij mede
oprichter en oud

bestuurslid van de NGv-afdeling Heraldiek. 
Sinds vijftien jaar maakt hij deel uit van het NGV 
College Heraldiek voor de registratie van Familie
wapens. Daarnaast is hij als heraldicus ook buiten 
NGv-verband actief, vooral in Zuid-Nederland. 
Hij bepleit regelmatig een verantwoorde toepas
sing van de heraldiek door ondermeer het geven 
van lezingen, cursussen bij archieven en pre
sentaties op vele genealogische evenementen in 
zowel Zuid-Nederland als ook in België. Diverse 
Limburgse gemeenten begeleidde hij in het over
leg met de Hoge Raad van Adel om te komen 
tot een nieuw of vernieuwd gemeentewapen en 
-vlag. 

René Vroomen is, mede door zijn grote heraldi
sche kennis en als bestuurslid genealogie van de 
LG0G, betrokken bij het Internationaal Congres 
voor Heraldiek en Genealogie dat in september 
2012 in Maastricht zal worden gehouden. 

NGV College Heraldiek 

(Beide foto's zijn ter beschikking gesteld door 
mevrouw Cobie van Rijn-Visser) 

Heraldisch jaar voor Hollandse Vereniging voor Genealogie 
De Hollandse Vereniging voor Genealogie (ttvG) 
heeft heraldiek tot thema van het jaar 2010 uit
geroepen. Gedurende dat jaar zal door de vereni
ging meer dan gewoonlijk aandacht aan dit on
derwerp word en geschonke n . 

Het themajaar zal in januari 2010 geopend 
worden met een speciaal nummer van het vereni
gingsmaandblad Ons Voorgeslacht in full colour. In 
dit nummer zal een keur van artikelen worden 
opgenomen, alle met betrekking tot heraldiek 
waaronder de zogenaamde Wapenserie Kuinre 
uit 1396. In de loop van het jaar zal een compleet 
wapenboek van het Hoogheemraadschap van 
Delfland in kleur worden gepubliceerd. 

Het themajaar zal in ieder geval besloten wor-
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den met een sympo
sium over heraldiek. 
Het streven is om tij
dens dit symposium 
deel VI van Hollandse 

Bronnen te kunnen 
presenteren. Dit deel 
zal beschrijvingen 
en foto's van de losse 
zegelcollectie ( circa 
1.000 waszegels over 

de periode 1350-1800) bevatten die zich in het ar
chief van Gorinchem bevindt. De leden van de 
HVG zullen deze uitgave gratis ontvangen. 
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Tevens wordt in de feestvreugde meegenomen dat 
aan het eind van het jaar 2010 circa 7.000 wapens 
in de heraldische databank zullen staan en dat 
het eerste jaar van de wapenregistratie met succes 
is afgesloten. Door een overeenkomst tussen het 
Stadsarchief van Amsterdam en ons bestuurslid 

de heer H. K. N agtegaal, kan www.hogenda.nl be
schikken over duizenden Amsterdamse wapens, 
die momenteel ingevoerd worden. Dit zijn gro
tendeels de wapens van stadsbestuurders (1578-
1886) en hun families. 

Samenvatting van de informatiebijeenkomst voor de leden van de 
NGv-afdeling Computergenealogie, op zaterdag 26 september 2009 in 

zalencentrum 'ALLER ERF' te Veenendaal 
Met ongeveer 40 personen was het een grote op
komst voor deze informatiemiddag. 

Rond half twee opende voorzitter R. Vennik 
de bijeenkomst met een welkom en nam hij het 
woord. Hij verduidelijkte waarom het Hoofdbe
stuur (HB) het besluit had genomen het bestuur 
van de afdeling Computergenealogie (cG) uit de 
functie te zetten. De uiteindelijke bedoeling is de 
afdeling op te heffen en er een dienst van te ma
ken. 

1. Ten eerste was daar de druk van buiten. Door 
verschillende regionale afdelingen was er op 
aangedrongen de afdeling Computergenea
logie op te heffen; 

2. Een belangrijk element was ook het stem
recht, waarbij binnen de NGV voor elke afde
ling geldt zoveel stemmen als er leden zijn. 
Er was een scheefgroei ontstaan doordat de 
afdeling Computergenealogie enkele keren 
groter was geworden dan de navolgende af
deling in grootte; 

3. Een derde argument was de onderbezetting 
van het bestuur en gebrek aan medewerkers. 
De afdelingsvergaderingen waren slecht 
bezocht. Er waren nauwelijks nieuwe acti
viteiten, het blad Gens Data kwam niet meer 
regelmatig uit. Toegezegde activiteiten von
den in onvoldoende mate plaats. Wel func
tioneerde de landelijke werkgroep voortref
felijk. Het goede behouden was daarbij dus 
zaak, zeker wat betreft deze werkgroep, met 
zo veel deskundigheid onder leiding van 
werkgroepleider Jaap de Rooij; 

4. Het computergebruik is nu volledig geïnte

greerd in het genealogische handwerk. Vrij 
wel iedereen gebruikt tegenwoordig bij het 
genealogische speurwerk een computer. Is 
het dan nog wel zinvol een aparte afdeling te 
handhaven? 

5. Door het opheffen van de afdeling Compu
tergenealogie kunnen wellicht bezuinigin
gen worden gerealiseerd; 

6. De communicatie tussen het Hoofdbestuur 
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(= HB) en het bestuur van de afdeling Com
putergenealogie (cG) liep stroef, het was 
moeilijk met de afdeling contact te krijgen, 
afspraken werden niet nagekomen. Kortom 
er was een onwerkbare situatie ontstaan. 
Deze toestand kon niet blijven voortduren; 

7. Het HB heeft statutair het recht om het be
stuur van zijn taak te ontheffen en - even
tueel - een afdeling op te heffen. Van deze 
bevoegdheid werd gebruik gemaakt gezien 
de gegroeide onhoudbare situatie. 

Deze vaststellingen vormden het begin van een 
hevig debat waarbij de meningen soms scherp te
gen over elkaar stonden. Het lange en zeer uitge
sponnen debat waarbij de voors en tegens werden 
afgewogen, kan hier slechts in hoofdlijnen wor
den weergegeven. 

Allereerst stelden sommigen dat het HB niet 
elegant was geweest ten aanzien van het oude be
stuur van CG. Je kunt niet zo maar mensen weg
sturen, zeker niet als je de leden van CG niet van 
te voren hebt geraadpleegd. De voorzitter meldde 
dat het HB na een algemene ledenvergadering de 
volledige bevoegdheid heeft om een afdeling op 
te heffen. Zij betreurden de gang van zaken die 
hen tot dit besluit had gedwongen. Men besefte 
echter zeer wel dat de heren Damman, Honings 
en Zwanenburg zich zeer hadden ingezet om iets 
van de afdeling te maken. Het bestuur is hen daar 
dan ook zeer erkentelijk voor. Niettemin was er 
toch de noodzaak geweest, hoe onplezierig ook, 
het afgeleide mandaat van het oude bestuur in te 
trelcken. De s ituatie was onwerkbaar geworden. 

Een tweede klacht was, dat men de besluit
vorming van het HB ondemocratisch vond. Het 
HB, zo vond men, was dictatoriaal opgetreden. 
De heer Vennik bestreed dit. Hij stelde dat hij , 
voordat het besluit was genomen, uitvoerig rug
gespraak had gehad met de besturen van de regi
onale afdelingen. Het besluit werd bijna vereni
gingsbreed gedragen en het besluit van opheffen 
stond vast. Wellicht kon men dan met meer con-
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crete plannen voor de toekomst komen, met een 
nieuwe beleidsvisie, hoe het computergebeuren 
het beste binnen de landelijke vereniging vorm 
kon krijgen. Momenteel ontbreekt nog een goed 
uitgewerkte toekomstvisie. 

Een derde bezwaar was de integratie van het 
tijdschrift Gens Data binnen het maandblad Gens 
Nostra. Veel mensen zagen daar absoluut niets in, 
omdat ze het blad Gens Nostra minder aantrekke
lijk vonden, met uitzondering van de boekrecen
sies en tijdschriftverslagen. Hoe Gens Data daarin 
een plaats moest krijgen zag men nog niet zo zit
ten. Nadere afstemming is daarvoor nodig. 

Een vierde opmerking was dat er een duide
lijk cultuurverschil bestond tussen de afdeling 
Computergenealogie en de algemene vereniging. 
Zullen veel leden van CG wel in de cultuur van 
de NGV passen, stoot men daardoor geen mensen 
af? Men vreesde bovendien dat met het wegvallen 
van Gens Data er een ledenverlies zou optreden. 

Over het algemeen was men tevreden met het tijd
schrift Gens Data. Hoewel men zich zo breed mo
gelijk op de behoeften van de gebruikers richtte 
en daarbij een goed leesbare tekst presenteerde, 
was men minder tevreden over de gang van zaken 
in het laatste jaar. Het blad heeft niet gepresteerd 
wat wel zou moeten. Het laatste nummer was on
geveer een driekwart jaar te laat gekomen en men
sen die een abonnement hadden, waren de dupe 
van dit alles geworden. Dit alles was waar, maar 
een van de redacteuren (Nico van der Hammen) 
merkte op, dat men dit jaar wel met extreme pro
blemen te kampen had gehad. Zelfs bij de broche
ring waren er huizenhoge problemen geweest, 
omdat de machine uitviel en nieuwe onderdelen 
vanuit het buitenland moesten worden ingevlo
gen. Uiteindelijk blijft alles toch vrijwilligers
werk en men kan geen ijzer met handen breken. 

Wat de toekomst van Gens Data betreft, een en 
andermaal was er de laatste twee jaar op gewezen 
dat de redactionele situatie niet langer de uitgave 
van een blad goed ondersteunde. De redactionele 
basis was te smal en de deskundigheid steeds be
perkter. Men zou de leden ernstig te kort doen 
omdat men niet meer voor de kwaliteit kon in
staan. Dankzij Nico van der Hammen die zo kun
dig redigeerde, was men nog langer doorgegaan 
dan was voorzien. Dit was echter uitstel van exe
cutie. De problemen van het afgelopen jaar maak
ten duidelijk dat het blad in zijn huidige vorm 
niet meer levensvatbaar is. 

Tenslotte beloofde de zittende redactie van Gens 
Data nog een laatste zelfstandige uitgave van dit 
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blad te verzorgen. De heer Elenbaas zal assisten
tie bieden bij deze laatste uitgave. Verder bood de 
zittende redactie aan behulpzaam te zijn bij de 
mogelijke integratie van Gens Data met Gens No
s tra. Dat was het maximaal haalbare. De eventu
ele integratie van Gens Nostra en Gens Data werd 
door sommige aanwezigen toegejuicht, omdat 
genealogisch breed de computer een onmisbaar 
hulpmiddel is geworden bij de genealogiebeoe
fening. Ook in andere landen bestond de tendens 
om de computerbladen binnen reguliere genealo
gische bladen op te nemen, zoals penningmees
ter Menno de Lange opmerkte. Trouwens, bij de 
berichtgeving in Gens Nostra worden de laatste 
tijd ook computergenealogische verhalen opge
nomen die ook Gens Data zeer wel hadden gepast. 
In feite groeiden, wat de kopij betreft, beide bla
den deels al naar elkaar toe. In ieder geval hebben 
ook Antonia Veldhuis (bekend van de artikelen 
Gens Digit@@l), alsmede Jaap de Rooij (voor 
GensDataPro) aangegeven bereid te zijn om kopij 
te leveren bij de nieuwe opzet. Het blijft verder 
mogelijk om via nieuwsbrieven en eventueel be
richten op de N G v-website informatie betreffende 
computergenealogie te plaatsen die meer van spe
cialistische aard is. 

In de periode vlak voor de pauze hoorde men 
tenslotte ook andere geluiden. Hoewel de gang 
van zaken niet de schoonheidsprijs verdiende, 
was het nu toch wel zaak om vooruit te kijken Nu 
niet meer bij de vroegere zaken stil te staan maar 
met vernieuwd elan de nieuwe mogelijkheden op 
te pakken en verder te ontwikkelen. 

Na de pauze ontvouwde het bestuur een visie over 
de opname van de afdeling Computergenealogie 
binnen de algemene vereniging. 

Men had daartoe de diverse activiteiten van CG 

geanalyseerd. In hoofdtrekken waren dit de laat
ste jaren, de uitgave van Gens Data, de activiteiten 
van het ondersteuningsteam GensDataPro, zowel 
als helpdesk maar ook voor landelijke activiteiten 
zoals demonstraties, voordrachten, aanwezig
heid op genealogische markten, beurzen en bij
eenkomsten en last but not least de samenwer
king met de ontwikkelaar om eventuele fouten 
uit de software te halen. Momenteel loopt de sa
menwerking met Bas Wilschut (de ontwikkelaar 
van het genealogische programma GensDataPro) 
bevredigend. Voorts organiseert de afdeling bij 
jaarvergaderingen lezingen en geeft ook verdere 
ondersteuning door middel van een nieuwsbrief. 
Bovendien levert men ook inhoudelijke onder
steuning aan de diverse afdelingswebsites. 
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Het is de bedoeling dat er drie werkgroepen zul
len worden gevormd die zich met het computer
gebeuren gaan bezighouden, voorlopig direct 
aangestuurd door het hoofdbestuur, te weten: 

1. Er is een technisch gerichte groep (de IT

groep) die zich vooral richt op de technische 
aspecten om een website te ontwikkelen en 
in de lucht te houden. Deze groep functio
neert momenteel uitstekend; 

2. Dan is er een webredactie die zich vooral 
bezig houdt met de inhoudelijke kant van 
NGV-website. Ook deze is in feite al opera
tioneel maar wenst meer vrijwilligers als re
dacteur; 

3. Tenslotte komt er dan de werkgroep genea
logie en computer waarvan de taken door de 
huidige landelijke werkgroep van CG wor
den ingevuld. 

Zie verder op de website van de NGV onder Actu
eel » Landelijk nieuws, waar dit onderdeel via 
een powerpointpresentatie: 'Hoe verder?' nader 
is uitgewerkt. Deze presentatie werd aan de aan
wezigen getoond en is van de hand van de NGV
webmaster Jan Netel beek. 

Zoals eerder gemeld zal men verder streven naar 
integratie van Gens Data binnen Gens Nostra. 
Een optie is een apart katern, maar integratie in 
de overige redactionele tekst is ook een mogelijk
heid. Hoe men zal omgaan met de vele mensen 
die een abonnement op Gens Data hebben, bleef 
onduidelijk. Deze integratie zal nog heel wat voe
ten in de aarde hebben, maar lijkt toch kansrijk. 

Ook werd een beroep gedaan op vrijwilligers om 
zich te melden. Er is een groot tekort aan mensen 
om de kar te trekken. Op veel plaatsen is behoefte 
aan extra man/vrouwkracht. Waar zijn de mensen 
met bestuurlijke ervaring? Mensen die kunnen 

schrijven zijn van harte welkom bij de webredac
tie, mensen die iets van software ontwikkeling 
weten worden graag gezien bij de IT-groep. Ook 
personen die veel van software weten, worden 
verzocht zich aan te melden bij Jaap de Rooij. 
Verder werd er geopperd dat de ondersteunende 
landelijke werkgroep niet alleen GensDatapro 
adviezen kan geven, maar dat ook de oude ge
nealogische programmatuur door hen nog steeds 
ondersteund wordt. Er zijn nog steeds Gendawin 
en GensData/d90 gebruikers. De vraag of ook on
dersteuning en voorlichting over andere genealo
gische software (zoals Aldfaer en Pro-Gen, goed 
voor 27% respectievelijk 21% van alle softwarege
bruikers) niet tot het takenpakket van de vereni
ging behoorde en of er niet een subafdeling van 
de werkgroep moest zijn die adviezen over zulke 
programma's kon geven, bleek niet uitgewerkt. 
Moet er ook een nieuwe (aparte?) werkgroep ko
men voor andere programma's? In het verleden 
bestond zo'n situatie, zo had men eertijds een 
aparte (sub)werkgroep die zich met Apple-soft
ware advisering (denk aan het programma Gene
rations-Reunion) bezig hield. 

Rond vier uur werd de vergadering conform de 
planning afgesloten. Er werd nadien in de gangen 
nog druk nagepraat. Het was duidelijk dat heel 
wat mensen met een onbevredigend gevoel naar 
huis gingen. Er ligt dus nog een hele opgave voor 
het bestuur om de nieuwe structuur van CG bin
nen de NGV geaccepteerd te krijgen. 

Tenslotte, op verzoek van de vergadering, wordt 
dit verslag ook aan de redactie van Gens Nostra 
aangeboden, zodat men verenigingsbreed van 
deze nieuwe ontwikkelingen op de hoogte wordt 
gesteld. 

Marius Krooswijk, secretaris HB 

Landelijke Genealogische Dag te Nijmegen op zaterdag 15 mei 2010 

De afdeling Kwartier van Nijmegen van de NGV 

organiseert op zaterdag 15 mei 2010 de Landelijke 
Gene:,logische Dag. 

In de ochtend zal de bijeenkomst worden ge
houden in het Kolpinghuis, tien minuten van het 
centraal station, en 's middags zullen activiteiten 
plaatsvinden in het centrum van Nijmegen rond 
het Stadhuis en het Regionaal Archief Nijmegen. 
De dag zal in het teken staan van 'Familiegeschie
denis is overal' en 'Militaire historie'. 
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ALTIJD 
NIJMEGEN 

Met lezingen, 
presentaties, een 
genealogische markt 

en de mogelijkheid om 
nader kennis te maken 
met Nijmegen. Nadere 
info volgt op 
www.ngv.nl en in 
maart 2010 in Gens 
Nostra. 
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RCH Groninger archieven 
Nieuwe toegangen in de collectie, deze kunt 
u raadplegen in de studiezaal en op de website: 
www.groningerarchieven.nl 
177 Classis Appingedam, 1595-1939 (aanvulling) 
324 Hervormde gemeente te Westeremden, 

1630-1984 (aanvulling) 
406 Aankoopverenigingen van landbouwbe

nodigdheden in de provincie Groningen, 
1900-1977 ( aanvulling) 

1265 Familie Quintus (deel C), 1721-1969 (aanvul
ling) 

2066 J.P. Dijkhuis, het Landbouw- en Selectiebe
drijf Luidenburg en het Landbouwbedrijf 
Wiersum, 1924-1992 

2104 Tricotagefabriek Reinier Muller, met archi
valia van R.J.P. Muller, 1922-1957 

2132 Loge 'Pak aan' nr. 147 van de Internationale 
Orde van Goede Tempeliers, 1956-1972 

2173 Documentatie betreffende de Arbeiders 
Gymnastiekvereniging Voorwaarts, 1930-
1967 

2192 Familie Hefting te Appingedam en aan
verwante geslachten Dallinga, Tresling en 
Boerma, 1802-1971 

2284 Commissie van Bijstand voor Landbouwsta
tistiek te Veendam, 1923-1977 

2285 NV Handelsvennootschap J.B.T. Feldbrug
ge te Groningen, 1911-1958 

2286 Grenscommissariaat der provincie Gronin
gen te Veendam, 1944-1945 

2287 Bevrachtingskantoor Van der Borgh te 
Veendam, 1946-1975 

2298 Klompen-en borstelfabriekJ.H. Kuik, 1885-
1900 

2406 Familie van Imhoff, 1670-1970 
2417 Dienst d'Oosterpoort en de Stadsschouw

burg der stad Groningen, 1978-1987 
2477 Vereniging ter bevordering van het onder

wijs in de handenarbeid in de provincies 
Groningen, Friesland en Drenthe, sinds 
1986 Stichting Kunstzinnige Vorming Gro
ningen, 1979-1996 

2476 Familie Zuidema en de aanverwante familie 
Dijkhuis, 1720-1979 

2502 Stukken afkomstig van het Scheepsbouw
kundig Bureau Na val te Haren, 1954-1970 

2504 Vereniging van detailhandelaren in aardap
pelen, groenten en fruit "Door Eendracht 
Sterk" te Groningen, 1939-1954 

[( elektronische) emailservice 
RHC Groninger Archieven, oktober 2009] 

Collectie Pieter Nieuwland op www.tresoar.nl 
Vanaf vandaag is de Collectie Pieter Nieuwland 
op internet te raadplegen, het resultaat van meer 
dan 40 jaar archiefonderzoek. De website http:// 
wwwz.tresoar.nl/nieuwland bevat op dit mo
ment een collectie persoonskaarten (ruim 47.000 
personen), de Speciekohieren van de gemeente 
Tietjerksteradeel 1748-1805 en een genealogisch 
bestand met ongeveer 19.000 personen. Bij alle 
bestanden zijn uitgebreide toelichtingen. De 
website zal in de nabije toekomst nog worden 
uitgebreid met onder meer het Nedergerecht van 
Tietjerksteradeel. 

De nu gepubliceerde bestanden zijn van grote 
waarde voor de genealogie in Friesland. Op de 
studiezaal van Tresoar (te Leeuwarden) is met 
name GEN 900-902 een veel geraadpleegde bron 

in boekvorm, de nu gepubliceerde digitale vorm 
daarvan bevat veel meer gegevens en is bovendien 
veel gemakkelijker (thuis!) te doorzoeken. 

Meer dan dertig jaar was Pieter Nieuwland één 
van de vertrouwde gezichten op de studiezaal van 
het Rijksarchief Friesland en later van Tresoar. 
Als medewerker en de laatste jaren als hoofd van 
de studiezaal heeft hij een groot aantal mensen 
op weg geholpen met archiefonderzoek in het al
gemeen en met stamboomonderzoek in het bij
zonder. Bij zijn afscheid van Tresoar in november 
2005 verscheen de door hem samengestelde gids 
voor stamboomonderzoek 'Friezen gezocht'. 

[www.tresoar.nl, 9 oktober 2009] 

Sonttolregisters online 
Vandaag is de vernieuwde website voor het Sont
tolproject online gegaan, www.soundtoll.nl. · 
U kunt hier terecht voor achtergrondinformatie 

met betrekking tot dit ontsluitingsproject. Ook 
kunt u bijvoorbeeld de scans van de originele 
Sonttolregisters bekijken, via http://www.sound-

GensNostra64(2009) . 



toll.eu/scans/index2.php. Het gaat om de gege
vens van schepen, schippers en lading die de Sont 
zijn gepasseerd op weg naar of terugkomend van 
de Oostzee. 

Na een opleidingsfase wordt er op dit moment 
door circa 70 medewerkers van de sociale werk
plaats Breedgroep uit Nijmegen, hard gewerkt 
aan het invoeren van gegevens uit deze Deens
talige Sonttolregisters in een database. Voor de 
betreffende periode, 1497 tot 1857, gaat het hier-

bij naar schatting om 1,8 miljoen doorvaarten. 
Het ligt in de bedoeling om nog dit jaar de eerste 
resultaten van dit moderne monnikenwerk, via 
voornoemde site beschikbaar te stellen voor het 
publiek. 

Een nadere beschrijving is te zien op: 

http://www.soundtoll.nl/ database. ph p. 

[www.tresoar.nl, 12 oktober 2009 
( tekst is bewerkt)] 

Afscheid na 25jaar Limburgse families in de schijnwerper 

Vijf en twintig jaar geleden verscheen een proef
nummer, tevens eerste nummer, van het Hamers 
Bulletin waarvan wijlen Math Hamers uit Geleen 
de initiatiefnemer was. Het tweemaandelijkse 
tijdschrift was bedoeld als contactorgaan tussen 
onderzoekers naar de geslachten Hamers, Hae
mers en Haamers. Het tijdschrift zou de inhoud 
en het niveau van die der gebruikelijke familie
verenigingen moeten overstijgen. Het aantal on
derzoekers bleek na ruim een jaar dermate ge
groeid dat Nico Hamers uit Malden en Math op 
een bijeenkomst te Geleen besloten tot oprichting 
van de Vereniging Limbu1gse Hamers Genealogieën. 
Deze kwam in 1987 tot stand en werd een bloeien
de vereniging die vooral in Zuid-Limburg grote 
bekendheid kreeg onder genealogen. Tussen de 
leden werd het Hamers Bulletin de belangrijkste 
band en is dat nog. 

Naarmate de jaren verstreken werd het gehalte 
van het tijdschrift alsmaar beter, vooral toen ook 
aanverwante geslachten bij tijd en wijle naar vo
ren werden gebracht. Tot over de grenzen reikte 
de bekendheid, eerst in het Rheinland, later ook 
in België. De vermelding van de inhoud van el-
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ke aflevering in Gens Nostra leidde niet alleen tot 
dankbaarheid maar ook vooral tot bekendheid en 
tot contacten met anderen buiten de genealogi
sche wereld. Mede daardoor steeg het tijdschrift 
in aanzien hoewel de oplage steeds beperkt bleef, 
mede door vergrijzing van de leden. 

Helaas komt er nu op een hoogtepunt een 
einde aan het verschijnen. De oorzaken zijn van 
verschillende aard. Een daarvan is het ontbreken 
van een tweede redacteur, terwijl de huidige, 
bovengenoemde Nico Hamers (*1926), door zijn 
nog vele werkzaamheden op historisch en ge
nealogisch terrein, zich genoodzaakt voelt het 
wat kalmer aan te doen. Maar ook de techniek 
en het voortschrijden van het gebruik van com
puter met toepassing van digitale mogelijkheden 
en de zonodige toepassing van kleurendruk om 
met de tijd mee te gaan, zijn eveneens oorzaken. 
Het tijdschrift kon slechts ten dele met de tijd 
mee groeien. Eens moest het einde komen. Het 
bestuur besloot dit jaar tot opheffing van de ver
eniging, voornamelijk omdat het nagenoeg on
mogelijk was nieuwe (liefst jonge) bestuursleden 
aan te trekken. De opheffing van de vereniging 
zal dan ook eind 2010 op een ledenbijeenkomst 
plaats vinden. In dat laatste jaar zullen nog en
kele zaken hun beslag krijgen, onder andere het 
uitbrengen een of meer dvd's, waaronder één met 
een voltallige inhoudsopgave met één naamregis
ter op alle 25 jaargangen. Toch is de uitgave van 
het Hamers Bulletin met de laatste aflevering van 
november 2009 gestopt. 25 jaargangen zijn nu vol 
gemaakt en een zilveren jubileum in 2012 zit er 
voor de vereniging dus helaas niet in. Het zij zo. 

[email bericht 15 oktober 2009 
van Nico Hamers] 
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Nieuwe leden 
132709 dhr H. Kling, Andantestraat 78, 1312 TW Almere 
132710 dhr J. H. Loon, Kervelstraat 215, 1562 AJ Krommenie 
132711 mw A. Houtman-van den Brink, Oosterlengte 63, 3454 RH De Meern 
132712 dhr E. Visscher, Wolthaarsweg 1, 8152 DP Lemelerveld 
132713 dhr C.H.H.J. Nobel de Vaal, Beekridder 8, 3831 DN Leusden 
132714 mw K. van der Linden, Jacoba van Beierenlaan 23, 2353 os Leiderdorp 
132715 dhr H. Pinxten, Lindberghstraat 15, 6044 VL Roermond 
132716 dhr W. Bijkerk, Blekerstraat 36, 7513 DW Enschede 
132717 mw M.A.F. Donkers-Simons, Op de Knip 45, 6467 GS Kerkrade 
132718 dhr A.J.M.M. Donkers, Op de Knip 45, 6467 GS Kerkrade 
132719 mw A. Kruseman-Hofman, Galicië 26, 3831JD Leusden 

November 
Agenda 

23-nov 19.30 uur. Afdeling Zuid-Limburg 
Oranjehotel, Rijksweg Zuid 23, Sittard 
Lezing door de heer Chrit Klerken: Van hoofdgeld, beestenschat en andere lasten. Het gebruik van schat
lijsten voor genealogisch ondetzoek. 

28-nov 13.30 uur.Algemeen 
Jaarbeurs, Utrecht 
NGV Algemene Vergadering, zie agenda op pag. 41. 

December 
8-dec 20.00 uur. Afdeling Amersfoort e.o. 

Jongerencentrum De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden C. 
Lezing door de heer Jan Visser: Over het weer in voorgaande eeuwen. 

9-dec 20.00 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
Kerkzalencentrum 'tTrefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar-zuid 
Lezing door de heer W. Zondag: Naamrecht. 

9-dec 20.00 uur. Afdeling Kwartier van Nij'megen 
Wijkcentrum de Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen 
Uitwisselingsavond. 

9-dec 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Tuindorp kerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door de heer Bob Coret (van o.a. de Genliasmonitor): Laat nieuwe genealogische informatie 
naar u toekomen. 

12-dec 13.30 uur.Afdeling Drenthe 
Brasserie De Linde, Stationslaan 2, Beilen 
Lezing door Johan van Hassel: Internet als hulpmiddel bij genealogisch onderzoek. 

12-dec 13.30 uur.Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door de heer A. Koornstra, apotheker te Heerenveen: Een middagje collaterale successie. 

12-dec 20.00 uur. Afdeling Groningen 
cascade plein 4, Groningen 

Lezing door de heer Jos Kaldenbach: Een Europees geallieerd leger. 
12-dec 14.00 uur. Afdeling 's-Hertogenbosch en Tilburg 

Locatie: Tilburg of Rosmalen. Voor de exacte locatie, raadpleeg de website van de afdeling. 
Lezing door de heer Herman de Wit: Genealogische website 'Geneaknowhow.net'. 

12-dec 13.00 uur. Afdeling Twente 
Stefanshof, Grotestraat 207, hoek Stationsstraat, Borne 
Afdelingsleden vergadering. 

15-dec 19.30 uur. Afdeling West Noord-Brabant 
Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda 
Gezellige avond voor en door leden, kennismakingsavond voor nieuwe leden. 
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Het portret van ... 1 

[het gezin Paternotte-Loosekoot] 
DOOR WIM L.M. PATERNOTTE 

Jacobus Vincent Paternotte, geb. 's-Gravenhage 23-1-1831, koperslager, winkelier, overl. 's-Gra
venhage 1-12-1889, zn. van Vincent Paternotte enJosina Anna Outman; tr. 's-Gravenhage 8-2-

1860 Elisabeth Loosekoot, geb. Amsterdam 9-8-1831, winkelierster, overl. Amsterdam 4-8-1903, 

dr. van Geertruij Stephania Losekoot. 

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravenhage: 

1. Geertruida Anna Vincentia Paternotte ( rechtsachter op de foto), geb. 1-6-1860, over 1. Amster
dam 18-12-1936; 

2. Anna]osinaApollonia Paternotte (linksvoor), geb. 10-10-1868, religieuze in de orde van de H. 
Franciscus van Assisie (soeur Marie Susanne), over 1. Woerden 14-1-1936; 

3. Willem]acobus Vincent Paternotte (rechtsvoor), geb. 12-5-1874, bediende, sigarenwinkelier te 

Amsterdam, overl. Amsterdam 6-8-1925, tr. Arnhem 13-2-1901Johanna Bertha Visser, geb. 
Arnhem 28-9-1880, over 1. Amsterdam 18-6-1963, dr. van Lucas Marcellinus Visser en Elisa
beth IJkhout. 

De foto is rond 1879 te 's-Gravenhage door een onbekende fotograaf gemaakt. 

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

2. Meer info op mijn website over genealogie: http://genealogie.paternottes.net. 
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PIETER MARIAANNA HARMANUS/ WILHELMINA 
CRUIJFF STIKVOORT HERMANUS HENDRIKA 

SELTER KOELEMAN 

zn. van Rijk dr. van Herma- zn. van Jan Dirk dr. van Cornelis 
Cruijff en Auckie nus Stikvoort en Selter en Johanna Koeleman en 

Alberts Catharina Elisa- van Raam Christina 
beth Sijmens Roosehaan 

korenmolenaar. dienstbaar metselaar 
milicien 

geb. Amsterdam geb. Amsterdam geb. Amsterdam geb. Amsterdam 
22-9-1828 28-11-1826 3-10-1823 9-7-1822 

over!. Amster- overl. Amscer- over!. Amster- over!. Amster-
dam 2-5-1862 dam 4-12-1888 dam 6-3-1907 d a m 17-11-19 11 

tr. Amsterdam 6-8-1851 tr. Amsterdam 29-11-1854 

PIETER HERMANUS WILHELMINA 
CRUIJFF CHRISTINA 

SELTER 
werkman 

geb. Amsterdam geb. Amsterdam 
10-6-1856 4-6-1858 

over!. Amsterdam over!. Amsterdam 
23-10-1924 9-2-1930 

tr. Amsterdam 30-4-1879 

HERMANUSCORNELIS 
CRUIJFF 

veenarbeider, aardappelhandelaar 

geb. Amsterdam 22-12-1886 
overl. Amsterdam 12-1-1957 

,, ,, 
HENDRIK ELISABETH PETRUS DOROTHEA 
DAANSEN KOSTER (bij FRANCISCUS CATHARINA 

geboorte PELS) THEUNIS ELISABETH 
HARTMAN 

zn. van Jacob dr. van Hendrik zn. van Jan Fre- d r. van Hermanus 
Hendrik Nan- Kos ter en derik Theunis Harrman en Ca-

ning Daansen en Geertruij Pels (Fredericus thari na Elisabeth 
Adriana Maria Thenis) en Maria Fransen 
van den Ende Catharina Pees 

werkman, werk1nan, 
milicien sjouwerman 

geb. Amsterdam geb. Amsterdam 
geb. Sloterdijk 15-7-1831 13-1-1840 

geb. Amsterdam (gem. Sloten) [erkend bij huwe- [erkend bij huwe-
20-5-1831 18-11-1837 lijk ouders] lijk ouders] 

over!. Amster- overl. Amsrer- overl. Amster- overl. Amsrer-
dam 28-11-1879 dam 29-12-1893 dam 29-8-1902 dam 22-8- 1922 

er.Amsterdam 21-10-1857 t r. Amsterdam 9-10 -1861 

DIRK ELISABETH 
DAANSEN THEUNIS 

werkman 

geb. Amsterdam geb. Amsterdam 
16-3-1865 17-6-1866 

over!. Amsterdam over!. Amsterdam 
4-4-1922 2-3-1940 

tr. Amsterdam 25-5-1887 

DOROTHEA CATHARINA ELISABETH 
DAANSEN 

geb.Amsterdam 19-6-1888 
overl. Amsterdam 9-4-1954 

tr. Amsterdam 19-1-1910 

HERMANUS CORNELIS (MANUS) CRUIJFF 

aardappelhandelaar, groentewinkelier 

geb. Amsterdam 30-10-1913, over 1. Amsterdam 8-7-1959 
tr. Amsterdam 

HENDRIK JOHANNES 
geb. Amsterdam 25-4-1947, voetballer, 

tr. Amsterdam 2-12-1968 Diana Margaretha 
dr. van Cornelis Johannes ( Cor) Coster 

Literatuur:}. Luitzen en M. Schots, Wie is Johan Cruijff?,Amsrerdam 2007 
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HENDRIK GRIETJE SAMUEL HELENA GERRIT VAN GRIETJE DIRK CORNELIA 

DRAAIJER VANOORT ARNOLDUS WILHELMINA STELTEN BERGERS VAN RIJN ABELS 

LAROO TOSSIJN 

zn. van Andries dr. van Jan van zn . van Lourens dr. van Willem zn. van Gerrit dr. van Jan zn . van Pieter dr. van Gerardus 

Draaijeren 
Hendrik je 
Berkhoven 

werkman, 

stratenmaker 

geb. Leeuwarden 
9-11-1827 

overl. Amster

dam 8-9-1914 

Oort en Grietje 
van der Neut 

dienstbode 

geb. Breukelen
Nijenrode 
30-12-1826 

overl. Amster
dam 21-12-1857 

tr. Amsterdam 2-5-1855 

GERRIT 
DRAAIJER 

straatmaker 

geb. Amsterdam 
21-12-1856 

over!. Amsterdam 

Laroo en Catha-
rinaJosina van 
IJsselmuiden 

opperman 

geb. Amsterdam 
9-9-1815 

overl. Amste r

dam 25-9-1853 

Jacobus Tossijn 
en Marritje Rees 

visventster 

geb. Amsterdam 
27-5-1818 

overl. Amste r

dam 17-5-1876 

rr. Amsrerdan 3-10-1838 

GERRITJE 
LAROO 

dekens tikster 

geb. Amsterdam 
25-2-1855 

over!. Amsterdam 
15-2-1904 19-11-1924 

er. Amsterdam 12-8-1874 

HENDRIK JOHANNES 
DRAAIJER 

diamantbewerker, los werkman 

geb. Amsterdam 28-1-1879 
overl. Amsterdam 9-12-1943 

,, 

van Stelten 
en Wel met van 

Huizen 

melkslijter 

geb./ged. Broek 
in Waterland 
9/18-2-1810 

overl. Amster

dam 5-1-1884 

Bergers en 
Lijsebeth 
Schol ten 

geb. Ransdorp 
17-10-1841 

overl. Amster

dam 24-1-1929 

van Rijnen 
Johanna 

Groenendijk 

metselaar 

geb. Voorschoten 
25-2-1819 

overl. Amster
dam 26-10-1897 

Abels en Johanna 
Geertruy 
deBruijn 

ventste r 

geb. Huisseling 
&Neerloon 

9-11-1828 
over 1. Arnsrer
dam 8-2-1894 

er. Amsterdam 25-11-1868 er. Rotterdam 21-8-1861 

JAN 
VAN STELTEN 

CORNELIA 
GEERTRUIDA VAN RIJN 

smid, werkman 

geb. Amsterdam geb. Amsterdam 
6-4-1867 30-7-1866 

over!. Amsterdam over!. Amsterdam 
4-12-1943 13-12-1940 

tr. Amsterdam 19-2-1890 

CORNELIA HELENA 
VAN STELTEN 

geb. Amsterdam 6-6-1884 
over 1. Amsterdam z-3-1968 

tr. Amsterdam 8-11-1905 

PETRONELLA BERN ARDA (NEL) DRAAIJER 

tr. ( 2) Henk Angel 

geb. Amsterdam 21-8-1917, over 1. Amsterdam 21-12-2007 

{JOHAN} CRUIJFF 
voetbaltrainer, voetbalanalist, 
(Danny) Coster, geb. Amsterdam 19-4-1949, 
en Dina Margaretha (Dien) Stol te 

Samengesteld door F. P.H. M. Thorissen m.m. v. Arie Jan Stasse 
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Het portret van ... 1 

[het gezin De Sévaux] 
DOOR DR. R. DE SÉVAUX 

dr. Adrien Chrysostome de Sévaux, geb. Parijs (F) 2-6-1822, vanaf 1867 leraar Rijks HBS te Venlo en 
Amsterdam, over!. Venlo 12-12-1898, zn. van Jean Chrysostome de Sévaux en Louise Angelique 
Bulot, tr. Bonn (D) 10-6-1859 Mathilde Sophia ErnestinaAlexandrina Prawitz, geb. Minden (D) 30-

3-1829, over!. Amsterdam 3-4-1883, dr. van August Gottlieb Prawitz en Ernstine Vahlbruch. 
en hun kinderen: 
1. Paul Guillaume Alexandre Adrien de Sévaux, geb. Bonn (D) 5-9-1860, leraar aan de Rijks HBS te 
Venlo, over!. Roermond 6-10-1934, tr. Mettmann (D) 23-5-1883 FranziskaSchlitt, geb. Mettmann 
(D) 23-11-1861, over!. Roermond 28-11-1943, dr. van Heinrich Schl itt en Franziska Struclcsberg; 
2. Lucie Caroline Henriette Mathilde de Sévaux, geb. Bonn (D) 18-2-1862, over!. Bussum 19-11-1883 

(ongehuwd). 

Adrien de Sévaux en Mathilde Prawitz (rechts op de foto) zijn mijn betovergrootouders, hun 
zoon Paul is mijn overgrootvader. 
De foto is rond 1880 door een onbekende fotograaf gemaakt. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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archiefnieuws 
Stadsarchief Amsterdam, index Persoonskaarten 1991 

Toegevoegd aan onze Archiefbank: de Index 
op de Persoonskaarten. Deze index geeft een 
beeld van de bevolking van Amsterdam in 
1991. 

Op 1 oktober 1994 is in Nederland de Ge
meentelijke Basisadministratie Bevolkings
gegevens (GBA) ingevoerd. Voorafgaand aan 
dit geautomatiseerde systeem werkte men 
met handmatige systemen. Van 1850 tot 1893 

werden in alle Nederlandse gemeenten de 
gegevens van de bewoners van ieder huis op 
alfabetische volgorde van de straatnamen in
geschreven in registers. Bij verhuizing werd 
de registratie doorgestreept en op het nieuwe 
adres bijgeschreven. Omdat boeken snel vol 
kunnen raken bij veel verhuizingen is men 
in 1893 overgestapt op een kaartsysteem. Van 
1893 tot 1939 zijn de gegevens per gezin op 
één kaart geschreven. Dit kaartsysteem staat 
bekend als de 'gezinskaarten'. Van 1939 tot 
1994 werd voor iedere persoon één kaart ge
bruikt. Deze kaarten worden 'persoonskaar
ten' genoemd. In Amsterdam stapte men een 
paar jaar eerder over op een geautomatiseerd 
systeem. Op 21 februari 1991 al werd hier het 

Gemeentelijk Bevolkingsadministratie Sys
teem (GBS) in gebruik genomen. 

Bij de invoering van het geautomatiseerde 
systeem werden de Persoonskaarten opgeno
men in het archief van de dienst die de bevol
kingsadministratie uitvoerde. Deze kaarten 
zijn nu door de Dienst Persoons- en Geoin
formatie gedigitaliseerd en geïndexeerd en 
overgedragen aan het Stadsarchief. 

Deze index geeft een beeld van de bevol
king van Amsterdam in 1991. Van dit recente 
systeem zijn nog maar weinig kaarten voor 
het publiek online toegankelijk. Alleen kaar
ten van personen meer dan 100 jaar geleden 
geboren zijn via de index verkrijgbaar. Maar 
inzien van de eigen kaart wordt over het alge
meen toegestaan in het Informatiecentrum 
van het Stadsarchief, mits u zich kunt legiti
meren met uw paspoort. Een afspraak maken 
is niet nodig. U kunt terecht van dinsdag tot 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 en in het weekend 
van 11.00 tot 17.00 uur. 

[(elektronische) nieuwsbrief, 
Stadsarchief Amsterdam, 

aflevering 107, 2 oktober 2009] 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de N G v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Van Uitgeverij Barjesteh van Waalwijk van 
Doorn ontvingen we verschillende uitgaven 
die in recente tijd daar zijn gepubliceerd. 
Hoewel het niet gebruikelijk is om oudere 
boeken in Gens Nostra te bespreken, maken 
we voor deze bijzondere schenking een uit
zondering. Zie ook: www.barjesteh.nl. 

Genealogie 
H. van Giffen, Het geslacht Van Giffen, Rotter
dam en Gronsveld 2007, 160 pp., ill. + index; 
ISBN 90-5613-075-7 [A4 dwars]. 

Bij de naam van Giffen zou men in eerste 
instantie kunnen denken aan de bekende 
archeoloog Albert Egges van Giffen (1884-
1973). Op zich niet zo verwonderlijk, want 
hij is een van de vele toonaangevende per
sonen wetenschappers en predikanten in dit 
geslacht. Stamvader is Matthijs van Giffen, 
die zich aan het eind van de 16dc eeuw vanuit 
Oost-Friesl a nd in de stad Groningen vestig

de. Zijn zoon dr Thomas van Giffen (t 1666) 
was advocaat en notaris te Sneek, maar zijn 
tak stierf spoedig uit. Zijn andere zoon Lam
bertus werd de stamvader van een uitgebrei
de tak, aanvankelijk in Groningen en Noord
Drenthe. Onder zijn nakomelingen behoort 
ook de schilder Hendrik Willem Mesdag 
(1831-1915), wiens moeder een Van Giffen was. 

666 

C.E.G. tenHoutedeLange,DeGruijter. 's-Her
togenbosch Geschiedenis en genealogie van een oude 
Bossche familie, Rotterdam en Gronsveld 2005, 
134 pp., ill. + index; ISBN 90-5613-083-8. 

~ 
Petrus de Gruijter(1795-1867) is in 1818 de op
richter van de kruideniersfirma de Gruijter, 
dat later landelijke bekendheid kreeg. De fa
milie was toen al generaties lang in Den Bosch 
gevestigd. Stamvader is Cornelis Jans de 
Gruijter, die omstreeks 1545 trouwde met An
na Gielis Pijper. Zijn nageslacht is enerzijds 
de herkomstplaats trouw gebleven en an
derzijds het katholieke geloof. Maar ook het 
ondernemerschap is een rode draad in deze 
familie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
diverse leden van dit geslacht zijn gehuwd 
mee leden van andere (katholieke) onder
nemersfamilies, zoals de families Brennink
meijer(van C&A) en Vehmeijer(van V&D). 

Parenteel 
J. de Jong, De nakomelingen van Douwe Egberts. 
Parenteel van Douwe Egberts (1755-1806), Rotter
dam, Gronsveld en Joure 2007, 438 pp., ill. + 
index; ISBN 978 90 5613 093 o [A4+]. 
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DE NAKOMELINGEN 

De naam Douwe Egberts lijkt geen introduc
tie nodig: vrijwel iedereen zal het herkennen 
van de koffie. Maar wie die Douwe Egberts 
dan wel was, zullen velen niet weten. Nog 
minder, dat zijn nageslacht in mannelijke 
lijn zich De Jong is gaan noemen. De auteur 
is evenwel niet één van de talrijke nakome
lingen. Een parenteel, uitgaand van een 18dc 

eeuwer is, vergt veel doorzettingsvermogen, 
omdat het aantal familienamen dat onder
zocht moet worden steeds groter wordt, 
terwijl het onderzoeksgebied eveneens 
toeneemt. Centraal in deze parenteel staat 
Douwe Egberts. Hij is weliswaar de naamge
ver van het concern, maar zijn vader Egbert 
Douwes wordt gezien als de stichter ervan, 
nadat hij in 1753 een winkel begon in Joure. 
Voor hetzelfde geld hadden we dus nu Eg
bert Douwes-koffie gedronken. De familie 
was en is rooms-katholiek, wat her en der in 
de naamgeving terug te zien is. Douwe Eg
berts was tweemaal gehuwd, de eerste keer 
met YmkjeJacobs Visser (t 1787) en de tweede 
maal met Lysbeth Mintjes Pot (1767-1833). 

Uit het eerste huwelijk werden zeven kinde
ren geboren, uit het tweede huwelijk negen. 
Zes van hen kregen nakomelingen, waardoor 
de parenteel is verdeeld in zes takken, die de 
letters A t/m F hebben gekregen. Het resul
taat is een prachtig geïllus treerd boek met 
de grootte van een Statenbijbel, met duizen
den namen van nakomelingen. Aan het eind 
is ook een geannoteerde kwartierstaat van 
Douwe Egberts opgenomen met een zeker 
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Egbert Jeltes, timmerman te Harlingen en 
Wommels aan het begin van de 17dc eeuw als 
stamvader. 

Biografie 
B. van Erckelens, Dubbelbeeld, Rotterdam en 
Gronsveld 2005, 129 pp., ill.; ISBN 90-5613-

082-X [As]. 

Twee biografieën van twee totaal verschillen
de persoonlijkheden. De eerste is jonkheer 
Willem Clifford Kocq van Breugel (geb. 1914), 

zoon van een diplomaat die gevolgd wordt 
in zijn leven als student, verzetsstrijder en 
zijn werkzame leven. De wieg van de andere 
hoofdpersoon heeft op een heel andere plaats 
gestaan. Corrie Verheul (geb. 1933) stamt 
uit een arbeidersfamilie en is in haar leven 
dienstbaar: zij zorgt voor broertjes en zus
jes, is als dienstmeisje werkzaam, zorgt na 
haar huwelijk voor haar zieke schoonmoeder 
en uiteraard voor haar eigen gezin. Als haar 
man er vandoor gaat, staat ze er helemaal al
leen voor. 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
A. Nelemans, Over Bulscamp, Lorregat en Zon
zeelsepolder. Topografische namen in Hooge en Lage 
Zwaluwe, Rotterdam en Gronsveld 2006, 135 

pp., ill. + index; ISBN 90-5613-088-9 [A4]. 
De auteur is al jaren bezig met onderzoek 

naar Hooge en Lage Zwaluwe. De Zwaluwe 
wordt al genoemd aan het eind van de 13de 

eeuw. De heerlijkheid is later ontstaan en 
in 1376 gesplitst: Hooge Zwaluwe kwam 



via Margriet van der Lippe aan het huis van 
Oranje-Nassau, terwijl Lage Zwaluwe in be
zit van Beatrix van Duvenvoorde en haar na
komelingen bleef. In 1513 echter werd Lage 
Zwaluwe verbeurd verklaard en kwam het 
aan graaf Hendrik van Nassau, waarmee de 
beide heerlijkheden weer in een hand ver
enigd werden. Alfabetisch worden alle topo
niemen behandeld. In ieder geval wordt de 
locatie vermeld en in sommige gevallen ook 
de herkomst van de naam. De boerderij Adri
ana bijvoorbeeld is vernoemd naar Adriana 
Dubbelman, de echtgenote van de bouwer 
Adriaan Keller, maar wie wethouder Matthee 
en wethouder Marcus waren, komt de lezer 
niet via dit boek te weten. 

H. van der Molen, Ordentelyck, stil ende manier
lyck. Het Schoonhovense weeshuis 1581-1940, Rot
terdam 2000, 364 pp., ill. + index; ISBN 90-
5613-048-X [As]. 

De titel verraadt hoe de wezen in Schoonho
ven zich dienden te gedragen. En dat zal wel 
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niet altijd gelukt zijn. Het stichtingsjaar van 
het Schoonhovense weeshuis is exact bekend, 
omdat in 1581 met geld van Barend van Hoeff 
het weeshuis tot stand kwam. Het weeshuis 
was niet groot: op z'n hoogst bedroeg het 
aantal kinderen dat van een fors normaal ge
zin. In verschillende bijlagen zijn de namen 
van de weeskinderen vanaf 1581 genoteerd. 
De laatste gegevens dateren van 1927. 

Overig 
L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn 
(Khosrovani), M.M. Eskandari-Qajar en 
N. Farman Farma (red.), TheMontaboneAlbum, 
Rotterdam, Gronsveld, Santa Barbara en Te
heran, 2004, 103 pp., ill. + index; ISBN 90-
5613-077-3 [A4 dwars]. 

Luigi Montabone was een Italiaanse foto
graaf, die in 1862 een album in en over het 
toenmalige Perzië samenstelde. Mogelijk 
was het koningin Sophie (de eerste vrouw 
van koning Willem m) die het album ver
wierf, nadat zij op de Wereldtentoonstel
ling te Parijs in 1867 de foto's had gezien. 
Zij had in ieder geval belangstelling voor de 
cultuur en mensen van Perzië. Het album 
bevindt z ich nu d an ool< in h e t Koninklijk 
Huisarchief te Den Haag. In dit album zijn 
naast enkele interessante en lezenswaardige 
achtergrondartikelen over de fotograaf en 
band tussen het Koninklijk Huis en Perzië 
alle foto's uit het oorspronkelijke album ge
reproduceerd. Het resultaat is een bijzonder 
album met afbeeldingen van de toenmalige 
Shah Nassaer ed-Din Shah Qajar (1831-1896), 
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familieleden, hofhouding en gebouwen. 
S. Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khos
rovani, L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van 
Doorn, A.W.J.M. van Gestel en F.X. Plooij, 
Zonen van Adam in Nederland. Genetische genealo
gie: een zoektocht in ons DNA-archief, Rotterdam 
en Gronsveld 2008, 405 pp., ill.; ISBN 97890 
5613 9407. 

Zonen Yan :\dam 
!11 :\ l dl l l.111<.l 

Genetische genealogie is een nieuwe tak van 
wetenschap. Wellicht daardoor is het niet 
direct een eenvoudige bezigheid. In 2008 is 
van 410 personen het DNA geanalyseerd en 
ingedeeld naar haplotype. Bij de deelnemers 
konden uiteindelijk tien haplotypes wor
den onderscheiden. Ruim 50% behoorde tot 
hetzelfde haplotype R1b3, wat betekent, dat 
zij genetisch gezien verwant zijn en dat zij 
West-europese roots zullen hebben. Interes
santer is wellicht de ene deelnemer die tot de 
haplogroep N3 hoort en blijkt een voorvader 
uit het Baltische gebied te hebben. De twaalf 
deelnemers die blijken te behoren tot haplo
groep E, hebben Afrikaanse roots maar dra
gen puur-Nederlandse namen als Kolk, Zon
dervan, Lirb en de Bruijn. De stamreeksen 
van de deelnemers zijn ingedeeld naar haplo
groep. Aardig is ook, dat dankzij dit onder
zoek onder meer van sommige tot voor kort 
niet aantoonbaar verwante (soms gelijkna
mige) families aangetoond kon worden, dat 
zij tot dezelfde familie behoren. Een mooi 
voorbeeld vormt de familie Schelhaas (haplo
groep R1b3), waarvan de eerste stamreeks te-
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rugging op Caspar Schelhase te Züschen (ca. 
1610-1671) en de tweede op Claus Schellhase 
te Reichensachsen (1605-1693). Beide stam
vaders woonden op een afstand van zo'n 50 
kilometer van elkaar en blijken nu door deze 
DNA techniek van één stam afkomstig te zijn. 

Genealogie (nagekomen) 
C.E.G. ten Houte de Lange, Het geslacht Ka

kebeeke, Peman Kakebeeke, Kakebeke, Kakabeeke, 
Kakabaker uit Zeeland, Rotterdam en Grons
veld 2005; ISBN 90-5613-080-3 [A4 dwars] . 

De basis voor dit boek is gelegd door Kik 
(Christine) Hopperus Buma-Kakebeeke 
(1902-1937), die - geïnteresseerd door de ver
schijning van de genealogie van haar fami
lie in het Nederland's Patriciaat - opmerkte 
dat diverse takken daarin ontbraken. Haar 
wens om alle familieleden onder te brengen 
in een publicatie heeft indertijd niet tot een 
boek geleid, maar nu gelukkig wel. Aardig is, 
dat toendertijd twee Amerikaanse takken uit 
Kalamazoo, Michigan, afstammelingen van 
twee onafhankelijk van elkaar geëmigreerde 
takken ontbraken. Beide takken met de ver
basteringen Kakabeeke en Kakabaker heb
ben in dit werk een plek gevonden. Stamva
der van alle Kakebeeke's en naamsvarianten 
is Jan Jorisse Kakebeeke (ca. 1614-1658). Zijn 
nageslacht komt voornamelijk voor in Zee
land. Zijn voorouders daarentegen zouden 
wel eens van Vlaamse origine kunnen zijn, 
maar daarover is te weinig met zekerheid 
bekend. Het boek is zeer mooi vormgegeven 
en voorzien van talloze - veelal zeer oude -
afbeeldingen, waaronder een daguerreotype. 
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L.M.Th. van Bragt-Govaarts, F.C.J. Wierckx, 
A.J.J. van den Boom, Bergs kwartierstatenboek, 
Bergen op Zoom 2002, 111 pp., ill. + index; 
ISBN 90 73437 22 9 [A4]; L.M.Th. van Bragt
Govaarts, F.C.J. Wierckx, A.J.J. van den 
Boom, Bergs kwartierstatenboek II, Bergen op 
Zoom 2008, 139 pp., ill. + index; ISBN 978-90-
73437-24-1 [A4]. 

Bergs 
KWARTIERSTATEN ~e, 
... ~ ..... /l)i 

De geschiedkundige kring van stad en land 
van Bergen op Zoom heeft inmiddels twee 
kwartierstatenboeken het licht laten zien. 
Het eerste verscheen in 2002, het tweede in 
2008. Beide delen bevatten grafische kwar
tierstaten met maximaal 31 kwartiernum
mers. Het eerste deel bevat voornamelijk pro
bandi uit de late 19de en vroege 2ostc eeuw. Het 
tweede deel bevat ook wat oudere kwartier-

signalering 
staten die beginnen in de 17de en 18d' eeuw. 
In een inleiding wordt telkens aangegeven 
wie de probandus is en worden interessante 
wetenswaardigheden uit de betreffende 
kwartierstaat aangegeven, bijvoorbeeld een 
voor de familie typerend beroep. Opvallend 
is, dat in beide kwartierstatenboeken enorm 
veel hoveniers voorkomen. Uit de kwar
tierstaat van Johanna Klaassen (1903-1953, 
in deel 2) blijkt bijvoorbeeld dat zij en haar 
man, haar moeder, beide grootvaders en een 
grootmoeder, drie overgrootvaders en een 
overgrootmoeder en zes betovergrootouders 
het beroep van hovenier uitoefenden. Bij 
zoveel kwartierstaten als in deze twee delen 
zijn besproken, komen bepaalde familiena
men meer dan gemiddeld voor, zoals Van den 
Boom. In beide delen zijn de verwantschap
pen tussen verschillende familie schematisch 
weergegeven, zodat over en weer familierela
ties duidelijk worden. 

M.-Ch. Le Bailly, Procesgids. staatse Raad van 
Vlaanderen te Middelburg (1599-1795). De hoofd
lijnen van het procederen in civiele zaken voor 
de Staatse Raad van Vlaanderen zowel in eer
ste instantie als in hoger beroep, Hilversum 
2007, 96 pp., ill; ISBN 978-90-6550-968-0 
[As]; M.-Ch. Le Bailly, Procesgids. Hof van Hol
land, Zeeland en West-Friesland. De hoofdlij·nen 
van het procederen in civiele zaken voor het Hof van 
Holland, Zeeland en West-Friesland zowel in eerste 
instantie als in hoger beroep, Hilversum 2008, 
160 pp., ill; ISBN 978-90-8704-056-7 [As] . 

Uitgeverij Verloren te Hilversum. heeft 

wederom twee procesgidsen uitgebracht 
in samenwerking met de Stichting tot uit
gaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandse 
Recht. Beide zijn van de hand van historica 
Marie-Charlotte Ie Bailly, gepromoveerd op 
de geschiedenis van het Hof van Holland, 
Zeeland en West-Friesland. De Staatse Raad 
van Vlaanderen te Middelburg werd in 1599 
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opgericht en de jurisdictie omvat ongeveer 
het grondgebied van Zeeuws-Vlaanderen. 
Zoals ook in eerder verschenen delen, is na 
inleidende hoofdstukken over de samenstel
ling en de organisatie, de procesgang voor de 
Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg 
gevolgd aan de hand van praktijkvoorbeel
den. De eerste besproken zaak betreft die 
van de erfgenamen van mr Jacob Cats (op de 
achterflap foutief Jacob van Cats genoemd) 
contra mr Willem Canisius, rentmeester van 
de domeinen van de Zeeuwse graaflijkheid. 
De zaak speelt zich af over vele jaren aan het 
eind van de 18d' eeuw, terwijl de vermelde 
Jacob Cats, de raadspensionaris, overleed in 
1660. De besproken appelzaak is tussen Jean
ne Huget, weduwe van Paulus Croiset ener
zijds en Hendrik Orgent en Cornelis de Leij 
anderzijds. 

De gids voor onderzoek in het Hof van Hol
land, Zeeland en West-Friesland is dikker 
en uitgebreider dan het deel over de Staatse 
Raad van Vlaanderen. Dat zit voornamelijk 
in het feit, dat er meerdere soorten processen 
gevoerd konden worden voor het Hof van 
Holland. Hoewel het Hof van Holland ook 
criminele zaken behandelde, gaat het in deze 
procesgids om de civiele zaken. Behandeld 
wordt onder meer een mondelinge procedu
re in eerste aanleg aan de hand van een zaak 
tussen de Heilige Geestmeesters van Mole
naarsgraaf enerzijds en Tobias Helmigh an
derzijds (1698-1701), vier procedures rond de 
verkoop van het huis genaamd Zeezicht op 
Goedereede (te weten procedures in cas pe-
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nal, in cas van arrest, willige condemnatie en 
communicatoir proces over de periode 1697-

1701). 

Beide delen zijn soms door de vele jurische 
( deels Latijnse) terminologie niet altijd direct 
gemakkelijk te lezen. Gelukkig is in beide 
delen een glossarium ofwel korte verkla
rende woordenlijst toegevoegd. Zeer nuttige 
hulpmiddelen, die voor onderzoek in de ge
noemde archieven en het begrip van de een
maal gevonden gegevens onontbeerlijk zijn. 

M. Bul te, Emmenaren op Drift. Tragiek en achter
grond van de massale migratie uit Zuidoost-Dren
the (1924-1936), Groningen 2008, ill. + index; 
ISBN 978 90 330 06814 [A4]. 

Veel genealogen met familie in Zuid-Oost 
Drenthe weten dat veel arbeidersgezinnen 
met een grote regelmaat verhuisden. Vaak 
binnen Drenthe naar een naburig dorp, maar 
in het interbellum trokken velen van hen 
naar andere oorden. Vaak gedwongen door 

• '"C...,/ Emmenaren 
op drift 



de grote werkloosheid en armoede in Dren
the zelf. Aanvankelijk gingen veel arbeiders 
naar Duitsland te werken in het veen. Som
migen vestigden zich er tijdelijk, anderen 
liepen na vijf dagen werken naar huis (tien
tallen kilometers) om enkele dagen later de
zelfde route terug te nemen. In de jaren twin
tig van de vorige eeuw trokken vele veenar
beiders naar de fabrieken in Twente om daar 
in de textiel te werken: uit Emmen niet min
der dan 305 gezinnen! De Drenten bleven 
vaak samenkomen en groepeerden zich rond 
Drentse verenigingen of zoals in Enschede 
een 'Drentsch Buurtschap'. Ook de mijnen in 
Limburg hadden een aantrekkingskracht op 
de werkloze Drenten (en anderen). Philips in 
Eindhoven had evenzeer arbeiders nodig en 
'ronselde' die in Drenthe. De huisvesting van 
Drentse arbeiders in Drenthe was vaak er
barmelijk (plaggenhutten), maar bij Philips 
waren speciaal stenen huizen gebouwd voor 
de nieuwe arbeiders. In dat opzichte gingen 
de Drenten er zeker op vooruit. In Eindho
ven is nog steeds het Drents Dorp aanwe
zig, gebouwd voor de Drentse arbeiders bij 
Philips. Ten slotte beschrijft de auteur de 
trek van Drenten naar Wieringen, waar zij 
werkten onder meer aan de Wieringermeer
dijk rond Medemblik. Een apart hoofdstuk 
is gewijd aan de ontginning van het Zwin
derseveld, waar in 1926 het dorpje Witteveen 
ontstond. Men hoefde hiervoor niet zo ver 
te verhuizen, maar dat betekende niet dat 
iedereen zich daar helemaal prettig voelde. 
Menigeen trok na korte tijd weer verder. 
Mijn eigen familie is exemplarisch voor de 
families die Bul te in zijn boek noemt. In alle 
streken die in dit boek de revue passeren, zijn 
zij gekomen, gebleven en weer vertrokken. 
E én s treelc h e b ilc echter gcn1ist. E en wellicht 

relatief kleine groep is namelijk namelijk 
gaan werken in de Zaanstreek. Twee zonen 
van Steven de Graaf en Abeltje Soer (Pieter en 
Auke, geboren te Oranjedorp in respectieve
lijk 1894 en 1898) trokken eind jaren twintig 
van de vorige eeuw naar Westzaan, waar veel 
emplooi was in de fabrieken (Calvé) en in de 
timmerfabrieken. Weliswaar is de migratie 

niet beperkt tot Emmenaren, maar door te 
focussen op deze groep is wel duidelijk ge
worden wat de impact is geweest van de grote 
migratiegolf van arme Drentse arbeiders. 

J. Krijnen-van der Sterre, De Herenstraat. Een 
oude straat met haar bewoners, Utrecht 200 5, 12 7 

pp., ill. + index; ISBN 90 77030 22 o [As] . 

Het gebied rond de Utrechtse Herenstraat 
was in 1338 nog onbebouwd. In dat jaar 
verkregen de eigenaren - het kapittel van 
Oud-Munster - toestemming van de stad 
een steeg aan te leggen. Kort erna werden de 
gronden aan weerszijden van de steeg uit
gegeven voor bebouwing. Aanvankelijk werd 
de steeg Nijesteeg genoemd, wat gezien de 
leeftijd logisch lijkt. In de 15dc eeuw veran
derde de naam (overigens is het in Neder
landse steden niet ongebruikelijk in deze 
periode dat straten een andere naam kregen) 
in: Winssensteeg. Die naam is afgeleid van 
een belangrijke familie Van Winssen, die in 
deze steeg woonachtig was. In later tijd zijn 
aan de Herenstraat (genoemd naar de heren 
van het kapittel) vele mensen woonachtig 
geweest, waarvan een enkele een belangrijke 
rol in de Utrechtse of vaderlandse geschiede
nis heeft gespeeld. De auteur behandelt deze 

personen achtereenvolgens in dit boek. Ook 
de andere - slechts lokaal bekende bewoners 
- duiken op in dit boek. Ten slotte wordt van 
elk huis een korte geschiedenis geschetst. 
Een leuk boek voor enerzijds de bewoners 
van de straat, en anderzijds de liefhebbers 
van de Utrechtse geschiedenis. 
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Het portret van ... 1 

[Ernst Baede en Marie Burgers 
en hun twee oudste kinderen] 

DOOR A.P. M. BAEDE 

Ernst Hendrik Baede, geb. Amsterdam 8-9-1846, boekhouder, overl. Amsterdam 26-5-1910, zn. 
van Christiaan Frederik Baede jr. en Maria Gertruda Petraeus, tr. Amsterdam 12-1-1887 Maria 
Anna Margaretha Burgers, geb. Amsterdam 8-10-1867, overl. Amsterdam 29-10-1958, dr. van 
Adolf Henricus Burgers en Anna Maria Petronella Even. 

Hun op de foto getoonde kinderen zijn: Frits Baede, geb. Amsterdam 2-1-1888, overl. Amster
dam 23-3-1970, en AnnaBaede, geb. Amsterdam 10-3-1889, over 1. Badhoevedorp 23-6-1975. 

Ernst Hendrik was aanvankelijk tabaks- en sigarenhandelaar te Haarlem, later boekhouder 

bij de bekende zoutziederij Bouvy. Naast deze twee kinderen zijn er uit dit huwelijk nog tien 
kinderen geboren, allen te Amsterdam. Alle thans levende Baedes stammen af van dit echt
paar. 

De foto werd eind 1889 gemaakt door fotograaf W.G. Kuijer, Westermarkt 19, Amsterdam. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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r J l1 r 1' l periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

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

Nederland 
Archievenblad, jg. 113, nr. 7, sept. 2009. Thema
nummer: Tradities. G. Rooijakkers: De archiefer
varing [visitatierapporten als bron voor kennis 
van het dagelijks leven]; Tradities en het archief; 
Volkskundige toepassing van een unieke collec
tie [Openluchtmuseum Arnhem]; H. 't]ongJG. van 
Breugel: Traditie en vernieuwing in de burgerhe
raldiek; H. Dibbits: Het Meertens Instituut als on
derzoeks- en documentatie-instelling; De Neder
landse Liederenbank [www.liederenbank.nl]; 
Het Nieuwe Verhalenarchief van het Nationaal 
Archief; De archieven van de Noord-Brabantse 
schuttersgilden; Ch.Jeurgens: Archieven tussen ge
schiedenis, erfgoed en volkskunde; Alledaags ar
chief. Weblog met het dagelijkse nieuws in de Ne
derlandse archieven [www.alledaagsarchief.nl]; 
Van ve1werving naar verankering: tips uit de prak
tijk [www.erfgoednederland.nl/aandachtsge
bieden; www.vijfeeuwenmigratie.nl in najaar 
2009 online]; A. van der Zeijden: Beeldmateriaal 
als bron voor onderzoek naar tradities; Realia in 
archieven; Het Nederlandse archiefwezen heeft 
zich van zijn beste kant laten zien [verslag van de 
hulp aan Keulen]; Reacties op de visie 'Archiveren 
is vooruitzien'. 

Arneklanken (www.arnehistorie.com), jg. 14, 
nr. 2, juni 2009. L. van Belzen: De familie Baak 
in Arnemuiden [aflc van Tholen; eind 18e-2oe 
eeuw]; P.J. Feij: Arnemuiden in de Franse Tijd 
(1). 1795-1798; C. de Ridder: Terug in de tijd met 
... Leinrje van Waarde - Kwekkeboom; P.A. 
Baaijens: Geertje de vischvrouw [Geertje van Bel
zen (geb. 1851), tr. 1871 Marinus Schroevers]; J. 
Adriaanse: Arnemuiden in de jaren 1876, 1877 en 
1878. 

De Berse (Oost-, West- en Middelbeers), jg. 11 
(2001), nrs. 1 t/m 4: Kwakzalver in 1870 [Hendri
kus Cremers, geb. Weert] (1); Verv. Predikant Van 
Nimwegen (1); In Memoriam L.K.M. Verwiel 
(1928-2001) (2); Verv. Van Nimwegen (3); Een on
rustige Kerst [in 1826; Laurens van Antwerpen, 
80 jaar, bouwman te Middelbeers] (4). 

Idem, jg. 12 (2002), nrs. 1 t/m 4: De Raad van 
toen [uit de notulen van Beerse raadsvergaderin
gen 1815] (1); Verv. Raad van toen [1816] (2); Reecke
ning 1771 [diaconie] (2); Verv. Raad van toen [1816-
17] (3); Pastoor J.A. van der Meijden [1867-1941] 
(3); De weg naar het monument [voor T. Smul
ders-Beliën, 1902-1966, eerste vrouwelijke bur
gemeester 1946-1966] (4). 

Idem, jg. 13 (2003), nrs. 1 t/m 4: Een rechtszaak 
in 1808? [Van IJzer. Van Vliet] (1); Verv. Raad van 
toen [1821-22] (2); Verv. Rechtszaak(2); De Schuur
kerk van Oostelbeers (4). 

Blesewic (Oudheidkundige Vereniging en Mu
seum Bleiswijk; secr.: Dorpsstraat 5, 2665 BG 
Bleiswijk; ovmb.bleiswijk@planet.nl; www. 
ovmb.nl), nr. 60, juli 2009. Dienaren van justi
tie [functies; overzicht met korte schets personen 
en data, tijdsomstandigheden; 17e-2oe eeuw; o.a. 
Moraal. Leentvaar, Van der Voorn, Molenhauer, 
Harreveld. De Velder, Buchenschut, Tuitel, Kars, 
Udo, Schutter. Langendam, Ehrenhard]. 

By Clockgeluy (www.histkringnieuwpoort.nl), 
11e jg., nr. 2, sept. 2009. H. Keukelaar: Hoe in de 18e 
eeuw en later een brief in Nieuwpoort kwam; de 
Postroute Gouda - Gorinchem; Verv. Schippers en 
schepen van Streefkerk (3). De schippersfamilie 
Ouweneel [Evert Ouweneel (geb. Zevenhuizen 
1737); zoon Leendert (geb. Nieuwerkerk 1773), 
veenman in Reeuwijk rond 1800, en verdere fami-
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!ie]; M. Budding: Stamreeks van Sijgje de Vos [geb. 
Groot-Ammers 1912, over!. Ameide 2001, tr. 1932 
Teunis Kortleve; - > Geret Jacobsen Vos (begr. 
Gorinchem 1653)]; C.J. Schep: Boerderijen in en om 
Nieuwpoort in het begin van de twintigste eeuw. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge
schiedenis der Nederlanden, deel 124 (2009), 
nr. 2. J. den Hertog: Zelfstandigheidspolitiek. De 
achtergrond van een cruciale term in het buiten
lands beleid van Nederland 1900-1940; H. Kaal: 
Democratie onder druk. De reglementering van 
politieke manifestaties in Amsterdam tijdens het 
interbellum. 

De Croosduyker (Oudheidkundige Vereniging 
Landsmeer), nr. 21, jg. 11, voorjaar 2005. Honderd 
jaar geleden; Het verkeer in vroeger dagen; Boer
derij Cornelis Claesz. Meppelen. Heden eigen
dom van Willem van Schaik Zuideinde 43 [ei
genaren o.a. Hoongh (1683-92), Meppelen (rond 
1700), Valk (1755), Veen (1755), Tump (1778); Van 
Sijpveld (1924); pachter Pieter Jonker (ca. 1906-
1921)]; Vijftig jaar geleden in Landsmeer; De grote 
brand aan het Noordeinde van Landsmeer in 1934 
[de bebouwing van vijf percelen ging in vlammen 
op]. 

Idem, nr. 22, najaar 2005. Honderd jaar gele
den; Bakker op de Dorpsstraat 65 [Ent (1660), 
Pickpot (1670), Ruijter (1685), Marck (1695), Prins 
(1701), Hesseling (1701), Tomelius, Van Ooijen 
(1726), Heijmerichs (1729), Bruijningh, Noorda 
(1741), Verdwaal (1778), Van Sneek (1808), Dreun 
(1812), Compaan 91816), De Jongh (1827), Ales 
( 1840 ), Brand ( 1842 ), Bakker ( 1868), Dobber ( 18 77 ), 
Van de Stadt (1912), Fleur (1937), Mazereeuw, 
enz.]; Padvinderij in Landsmeer; Dorpsstraat 46-
48 te Landsmeer; Vijftig jaar geleden. 

Devotionalia (www.devotionalia.info), nr. 163, 
28e jg., febr. 2009. Uitgevers van bidprentjes (35): 
Eugène Beyaert [uit Kortrijk]. Idem, nr. 164, april 
2009. Uitgevers (36-37): Van Gemen - Van Ge
mei [te Brussel]; De heilige Arnold Janssen (1837-
1909) [geb. Goch/D.; exm. Wellesen]; J. Gerits: 
caesarius van Heisterbach en Jacobus de Voragine 
auteurs en verzamelaars van wonderverhalen en 
legenden in de 13de eeuw; Ter nagedachtenis aan 
René Drijvers (1922-2009) [geb. Zelem/B.]. Idem, 
nr. 165,juni 2009. 

Geestgronden (Egmond), jg. 10, nr. 1, april 2003. 
Verv. Begraven in de Slotkapel (5) [chirurgijns: 
Stam, Schiffer, Van Lienen, Pan]; Piet Schilder 
en zijn huisje aan de Doelen [geb. ' t Veld 1903, 
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tr. 1929 Johanna Sentveld; eerste bewoner Lou
rens Stoop (geb. Sint Maarten 1862), tr. 1888 Maria 
Liefting]. 

Idem, nr. 2/3, aug. 2003. W. Schmelzer: De 35 He
ren van Egmond en hun afbeeldingen in de kro
nieken. 

Idem, nr. 4, dec. 2003. Verv. Slotkapel (6) [belde
ders van openbare ambten, o.a. Hanedoes, Van 
Herlaer]; De Egmondse visserij na de bomschuit; 
In Memoriam Jan Lute (1931-2003). 

Idem, jg. 11, nr. 1, april 2004. R. Leijen: De Sam
merhoeve [Sammer, Leek, Ligthart]; De Oude 
Pastorie [ eigenaren o.a. Jonge borst (1680 ), Wage
naar (1728), Planteijt (1752), Pluymgraaff (1784), 
De Dieu (1789); bewoners 19e-20e eeuw de pre
dikanten Blaauw, Visser, Bremer, Van Wijngaar
den, Roobol]. 

Idem, nr. 2/3, aug. 2004. Opgroeien en werken 
in Egmond [herinneringen van Jeanne Lute (geb. 
1930)]; H. Out-de Waard: Het rouwproces (1) [ge
schiedenis; gebruiken als lijkdeuren, doodskleed, 
aanzeggen, rouwkleding]; 100 Jaar muziekver
eniging Lamoraal van Egmond (1); In Memoriam 
Kees Blaauboer (1927-2004). 

Idem, nr. 4, dec. 2004. Foto's als historische 
bron; Het rouwproces (2). 

Gens Data (afd. Computergenealogie), jg. 25, nr. 
4, dec. 2008. Redactioneel: 25 jaar Gensdata - is 
er reden voor feest?; JW. Koten: 25 jaar Gens Data. 
Een persoonlijke vis ie [schets van de geschiedenis 
van blad, programma en redactie; nieuwe ontwik
kelingen]; A. Veldhuis: Gens digit@@ I (19); Gens
DataPro versie 2.8. 

Heemkundevereniging Roerstreek, jaarboek 16 
(1984). F. van Geyn: Een joodse gemeenschap te 
Linne in de negentiende eeuw; Belastingheffing 
in 1547 in het Drostampt Montfort; P.J.A. Nissen: 
Universiteitsstudenten uit de Roerstreek vóór 



1800; Mgr. Antonius Konings S.M.A., Posterholt 
-Afrika v.v. [geb.1910]; Het 'Schetske' uit 1875 van 
Pastoor Martinus Verkuilen van Montfort; De 
'Societeijt Jesu' in Posterholt [schenking van een 
boerderij door Anna van Baerle, 1637]; Meister 
H.J. Bronneberg [geb.Jabeek 1885] . 

roerstreek '85 

Idem, jaarboek 17 (1985). J. van der Steen: 40 Jaar 
geleden. Bevrijding van de Roerstreek; Idem: Het 
Duitse bruggehoofd bij Herten 25 januari - 26 
februari 1945;]. Schreurs: Spiegel van het menselijk 
leven in diverse aktes [in schepenbankarchief, o.a. 
Geerlinghs (1772), Pachtlant en Van Bree (1778), 
Van Vlodrop en Carewijck (1764), Pluymen (1761), 
Hoeben (1747-62)]; Gebruiken vroeger en nu bij 
vrijen en trouwen (II);J. Ruiten: Het 'Scutte Camp
ken' teAsenray [Francis Cox kocht in 1749 huis en 
hof aldaar, tr. 1746 Catharina Thomassen (doch
ter van Daniël); families Cox en Thomassen]; De 
missiereis van Emile Indemans [1866-1912; le
vensverhaal]; P. Geuskens: Groot- en Klein Paarlo 
[(Van) Hillen (16e eeuw), Van Merwijk, Van Baer
le, Van Velraedt, (Van) Spee, Van Zoutelande]. 

Heemschild (Heemkundige Kring De Oude Vrij
heid te Sint-Oedenrode), jg. 34, nr. 4, dec. 2000. 
B. van Lieshout: Nogmaals de Rooise synagoge [ge
bouwd 1866; o.a. de joodse kolonie in Veghel e.o.; 
1842 zelfstandige gemeente met families De Wit, 
Van Sanen, Wolf en Van de Waal]; Een herinne
ring aan missionaris Arnoldus van der Meijden 
[Olland 1898- Manado 1945; exm. Ha braken]. 

Idem, jg. 35, nr. 1, maart 2001. De commissa
ris vertelt ... [1898-1922]. Idem, nr. 2, juni 2001. B. 
van Lieshout: De Batterij; In Memoriam Jo van der 
Kaay [1914-2001]. 

Idem, nr. 3, sept. 2001. Het Smitsorgel van 
klooster Mariëndaal [gebouwd door de orgel
makers Smits te Reek; geschonken in 1864 door 
Anna Bogaerts]; B. van Lieshout: Rooise handels
zaken opgenomen in het handelsregister (1928) 

[met lijst van bedrijven]. Bijlage: Café 'Den Ros
kam' van C. Lathouwers [Cornelis Lathouwers 
(1919-1943), tr. Francina van Bakel wed. Van der 
Sanden]. Vrachtbedrijf Chr. Raaijmakers [1865-
1939, tr.JosinaFranken] . 

Idem, nr. 4, dec. 2001. B. van Lieshout: 'Boerderij 
bij de Eerschtse toren' in 1933 geschilderd door 
Antoon van Domburg [geb. Schijndel 1882 (exm. 
Voets); in 1933 woonde er de familie Moeskops]; 
Dat liep met een sisser af ... [ doodslag op Fran
ciscus Wilh. van Dijk (1807-1827); verdachte was 
Cornelis Moeskops (geb. 1805; exm. Van de Groe
nendaal)]. 

Heraldisch Tijdschrift (afd. Heraldiek), jg. 15, nr. 
3, juli-sept. 2009. N.J.M. Biezen: Het lakstempel 
van de 'Baanderheerlijkheid Haamstede'; A.C. 
Zeven: Cachets of zegelstempels van pinsbeck of 
prinsmetaal [pinsbeck = metaallegering]; T. Met
selaars: Stadswapens in de Russische provincie 
Primorja (deel 2); Hedendaagse heraldische ont
werpers/tekenaars (2). B. Grothues: Hans Nagte
gaal, heraldicus en genealoog; A.C. Zeven: Wapen 
Schimmelpenninck van der Oije op een hon
denhalsband; Verv. Identificatie van onbekende 
wapenzegels in de zegelcollectie van de NGV (12); 
Kruis met armen én voeten. 

Historische Kring Diemen (www.historische
kringdiemen.nl; secr.: Rode Kruislaan 145, 1111 

NH Diemen; henkteiwes@scarlet.nl), jg. 19, 
1-2009. Th e m a : Kun s t in Diemen. Hierin o.a.: 

E. Schmitz: Met Rembrandt naar Diemen; E. van 
Meurs: Diemen in 'the picture'. Kunst uit de pe
riode 1600-1860; ]. Haag: Aan impressionisme en 
expressionisme verwante kunst in Diemen; T. ten 
Dam: Grafische kunstenares Fré Cohen (1903-
1943) en Diemen; De vreemde geschiedenis van 
een bevrijdingsbeeld; Glasmozaïek Roeland Ko
ning; Wandschildering Pierre van Soest; Voorts 
o.a. Jaap Gerritsen, Hans Goedhart, Gina Mil
tenburg, Liedje de Rooij. 

Gens Nostra 64(2009) 



Historische Kring Loosdrecht (www.hkloos
drecht.nl), nr. 164, 36e jg., zomer 2009. F. Brand: 
Een orgel in de Sijpekerk; B. de Ligt: Een bijna 
vergeten Loosdrechter: Johannes Bodecheer Ben
ningh [dichter, geb. 1606, zoon van ds. Nicolaas 
Bodecherus en Elisabeth Benning; o.a. zijn ver
blijf in Brazilië]; Gerrit Kroon [geb. 1924; inter
view]; Vertrouwde zeilschepen (19). 

Historisch geografisch tijdschrift (uitgeverij @ 
matrijs.com), 27e jg. (2009), nr.1.J.E.Abrahamse/H. 
Baas: Cultuurlandschap en stedenbouw in ba
lans?; H. Renes: Landschap in het nieuws. De 
Hedwigepolder binnenkort ontpolderd?; N. 
Jurgens: Molens op de Aa. Een studie naar water
molens in oostelijk Noord-Brabant. 

Historisch Taarboek Vlaardingen (www.vlaar
dingen.nl/stadarchief), 3oe jg. (2006). H.J. Luth/ 
H.C. Verloop: M.C. Sigal jr., gemeentearchivaris 
van Vlaardingen (1919-1953) [1888-1953; belang
rijk man voor de Vlaardingse geschiedschrijving, 
die bovendien aan de wieg stond van veel activi
teiten op cultuurhistorisch terrein. Zijn familie
archief ( ondergebracht bij het CBG), dat een schat 
aan gegevens bleek te bevatten, werd geïnventari
seerd door de auteurs. Uitvoerige levensbeschrij
ving met o.a. zijn betekenis voor de genealogie
beoefening (o.m. redacteur Nederland's Patrici
aat sinds 1931); Stamreeks Sigal (16e-2oe eeuw); 
Bibliografie]; I. van der Vlis: De 'soberen staat' van 
een vissersgemeente. Armoede en armenzorg in 
Vlaardingen [ca. 1500-1900; o.a. Heilige Geest
meesters, Diaconie - bedeling, Bedelarij, Fonds 
voor Visserijarmen, Weeshuis (binnenvader Fre
derik Leenhouwer bezwangerde Annetje Reijers 
van der Valk (1718), erfenis van Dirk van Senne
waart), Conflicten en Oplossingen, enz.]; Kroniek 
van Vlaardingen 1955, idem 2005; Jaarverslagen. 

Historisch Overijssel. jg. 5, nr. 1, april 2009. Mo
numentale bomen in Salland; De IJssel in beeld. 
Samenwerkingsproject van Overijsselse en Gel
derse musea; Bij de opening van de Eerste Ne
derlandse Taalkamer [in Museum TwentseWelle]; 
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]. Venema: Het archief van familiebedrijf Bureau 
Meijerink [ Mannes Meijerink (1873-1943), archi
tect]; H. Hes: :roelatingsexamen. Gered van depor
tatie. 

Idem, nr. 2, juni 2009. W.H. Nijhof: Jan Herman 
van Heek (1873-1957). Een Twentse natuurlief
hebber en een beetgenomen baron in Salland 
[Van Voorst tot Voorst]; Archeologie in Twente; 
Frits de Zwerver prijs 2009 [winnaars: Jaap Bos
man (17, uit Genemuiden) en Hélène de With (17, 
uit Rutten)]; B. Klappe: De ontvolking van het ei
land Schokland in 1859; W. Huijsmans: Begrafenis
stoet [penseeltekening in 1801 gemaakt door Ger
rit Albert Gomarus (1773-1834), tr. Meppel 1797 
AleidaJ. Engelenberg]; Volksweerkunde. Zinnig 
of onzinnig? 

De Indische Navorscher, jg. 20 (2007), nr. 3. R.G. 
de Neve: De particuliere landen op Java en hun 
(Europese) eigenaren omstreeks het midden van 
de negentiende eeuw; R. Dumas: Genealogie van 
de familie Deighton in Nederlands-Indië en Ne
derland [19e-2oe eeuw]; R.G. de Neve: Genealogie 
Happé [Johann Friedrich Happé (geb. Sudock/ 
Waldeck 1766; exm. Bangert), tr. Harderwijk 1802 
Cecilia Tijhof~; P.A. Christiaans/Y. Prins: De Indi
sche familie Bingel. 
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Idem, 2007, nr. 4. P.A. Christiaans: De famil ie Van 
Bloemen Waanders [Henri Louis van Bloemen 
Waanders (ged. Amsterdam 1796, zoon van Hen
dricus van Bloemen en Maria C.Th. Cramer; zij 
hertr. ca. 1801 Nicolaas Waanders), tr. Elisabeth 
Antoinette Reyntjes; kinderen geboren re Ant
werpen, Willemstad en Semarang]; A.A. Lutter: 
Door her Koninkrijk Portugal gedecoreerden in 
Nederlandsch-Indië; R.G. de Neve: Jan Toorop. 
Zijn naaste familie en zijn nakomelingen [19e-2oe 
eeuw; met Fernhout]; Idem: De matrilineaire af
stamming van Hermine Françoise Voûte, echt
genote van kunstschilder, graficus en illustrator 
Herman Berserik [geb. Den Haag 1922; Voûre 
(2), De Dieu, Stierling, Varkevisser, Von Winckel
mann, Samlant, Francken (uit Zwolle)]; - idem
van schrijver Rob Nieuwenhuis (E. Breton de 
Nijs) [geb. Semarang 1908; Palm, Abell, De Leeu, 
Chinese vrouw]; - idem - van Frank, Louis Ma
rius, Max Arthur en Margaretha Jacqueline Prick 
van Wely[ geb. Meester Cornelis en Den Haag 
1901-1916; Van Wely, Van Hoêvell, Lenting, Van 
Haersolte, Van der Capellen, Van de Velde, Coop 
à Groen, Cru!, De Wit]; Idem: De matrilineaire 
afstammelingen van de inheemse vrouw Famula 
van Mandaro [De Roth, Dieterich, Koek, Cou
perus, Timmerman Thijssen, Steyn Parvé, Monod 
de Froideville, Van Hoevell, Servarius, Van Bul
deren, Ter Maten, Ten Sijthoff, Van Cattenburch, 
Bertsch, Zoetelief, Jacobson]; R. Dumas: Genea
logie van een geslacht Smits gevestigd te Buiten
zorg (nu Bogor) [oudst bekende: Martinus Smits 
tr. Maria Schouten; zoon Laurens, ged. Makassar 
1731; zoon Johannes (geb. ca. 1735/40, tr. Johan
na Margaritta Glazemaker) heeft nageslacht]; 
Aanv./verb. [o.a. Balneavis, Hunt, Doeve] . 

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 
(http://www.cbg.nl), deel 63 (2009). Genealogie 
en de Canon, deel Il. De patriotten 1280-1295. J. 
Streng: 'Capellen's naam zal eeuwig leeven'. De 
patriotten Joan Derk van der Capellen tot den 
Pol en Robert Jasper van der Capellen van de 
Marsch; Napoleon Bonaparte 1269-1821. J. Welten: 
Napoleon Bonaparte en Peter Aengevaeren . Op 
het snijvlak van de grote en de kleine geschiede
nis [geb. bij Stamproy 1785 (exm. Haeldermans); 
de lotgevallen van dienstplichtige soldaten le
veren materiaal voor de kleine geschiedenis; o.a. 
Wet op de dienstplicht, lichting jaar XIV, ontdui
king, stamboeken, het leven van een gendarme]; 
Koning Willem I 1772-1843. R.G. de Neve: Onder 
vorsten. De Oranjes in Europees genealogisch 
perspectief [o.a. rondgang langs koninklijk Eu
ropa: Bourbon, Habsburg en Oldenburg; met ver-

wantschapsschema's]; Verzet tegen kinderarbeid 
19e eeuw. De werkplaats uit. de school in. Th. van 
Vugt: Leren, rondlopen of werken? De fabrieken 
van Regout en her Boschstraar-kwartier-Oost in 
Maastricht tussen 1829 en 1904 en kinderarbeid 
rond 1880 [o.a. concretisering naar enkele fami
lies: Schors, Van Drongelen, Courrens, Vincken, 
Vriezelaar]; Aletta Tacobs 1854-1929. Vrouwen
emancipatie. Y. Prins/D. Groffen: Van moeders en 
dochters [zeven matrilineaire reeksen: 1. Anna 
L.G. Toussaint [1812-1886; Roquette, Bucaille, 
Tilburgh, Graafland, Smitt (uit Letland)] . 2. Jo
hanna P. Reynvaan [1844-1920; Van de Poll, Van 
Vollenhoven, Van der Poorten, Van Eik, Terwe(n), 
Van Hoorn]. 3. Wilhelmina E. Drucker [1847-
1925; Lensing, Schoo, Klijsen]. 4. Aletta H.Jacobs 
[1854-1929; De Jongh (te Bolsward), Van der Hak, 
Davids (te Amsterdam)]. 5. Johanna W.A. Naber 
[1859-1941; L' Honoré, Oorthuys, Rijfsnyder, Ha
gedoorn, De Wit (uit Edam)]. 6. Mathilde Berde
nis van Berlekom [1862-1932; Van den Broecke 
(te Middelburg), Loeff, Rietveld, Joosten (te Vlis
singen), Schoor] . 7. Rosetta S. Manus [1881-1943; 
Israel, E2echiels, Machielse, Rees, (Moses)]; De 
Tweede Wereldoorlog 1940-1945, Bezetting en be
vrijding. J. van den Borne: Wie en wat waren onze 
voorouders. Een genealogische tentoonstelling 
in oorlogstijd [1942]; Indonesië 1945-1949. Een 
kolonie vecht zich vrij. R.G. de Neve: Indische Ne
derlanders en hun genealogie [o.a. her Indische 
concubinaat, de njai, adoptie, erkenning en wet
tiging, afstammingslijnen, clans. Bijlage: gene
alogie Caspersz]; Willem Drees 1886-1988. De 
verzorgingsstaat.]. Kroes: Dr. Willem Drees (1886-
1988). De drie Willems, Nederland's Patriciaat en de 
Nederlandse identiteit [Willem van Oranje, Wil
lem (Pim) Fortuyn, Willem Drees]; De Waters
nood 1 februari 1953. De dreiging van het water. 
P. Harthoorn: Verdronken archieven tijdens de Wa
tersnoodramp van 1953 [o.a. indeling in catego
rieën]; Jaarverslag 2008; Wapenregister. 
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KB.nl, jg. 8, nr. 3, sept. 2009. Watermerken project 
Bernstein afgerond [www.memoryofpaper.eu; 
www.kb.nl/watermark]; KB-collectie alba ami
corum online! [www.europeanatravel.eu]. 

Kroniek. Tijdschrift Historisch Amersfoort (www. 
historisch-amersfoort.nl; www.archiefeemland. 
nl), jg. 11, nr. 2, mei 2009. Themanummer Mu
seum Flehite heropend. De gebouwen, De inrich
ting, Favoriete voorwerpen, Stadsmaquette van 
1671. 

Idem, nr. 3, sept. 2009. Nieuw standaard
werk Amersfoortse geschiedenis; Monumentaal 
Amersfoort [wandelroute]. 

Nationaal Archief Magazine, 2009/3. W. van Gulik: 
Twee eeuwen exclusieve Nederlands-Japanse be
trekkingen;J.H. Kompagnie: De Schrik van Gouda. 
Het bijgestelde verhaal over SD'er Han Balvert; 
S. Kruizinga: In onderzoek [C.J.K. van Aalst (1866-
1939)]; A. Veld: De moeizame start van de Neder
landsche Bank. 

ZÓir 
arc hief 

Old Ni-js (www.heemkunde.nl; Heemkunde
kring Bergh), nr. 72, jg. 27, juli 2009.J. B. Smit: A.G. 
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van Dalen (1902-1987), onderwijzer en heem
kundige [Antonius Gerardus (geb. Arnhem; exm. 
Nienhaus)];H.Limbeek: Rond de Klok van Sint Os
waldus [maandblad voor de soldaten in Ned.-In
dië van het katholiek thuisfront Zeddam]; Ruim 
2000 jaar maten en gewichten, deel 2; T. van Dalen 
(t): Over de Paddevoort; J. Thoben: Eekschillen in 
de Meibosch, een verdwenen beroep [met namen 
van werklieden]; Archiefvaria [o.a. Spronk 1932; 
Zeddamse begraafplaatsen]; Geestelijk Erfgoed 
(25). Zuster Desideria van den Boom [geb. Kil
der 1913; exm. Ten Holte] . Zuster Maria Benitia 
Dijkman [geb. 's-Heerenberg 1923; exm. Hoffs] . 
Zuster Gabriël Ketelaar [Hendrika A.J., 1905-
1977; exm. Van Gaaien]. Zuster Sylveria Varwijk 
[Wilhelmina E., 1882-1964; exm. Saais]. 

't Olde Guet (Marum), nr. 5, nov. 2006. Brand
stoffenhandel Sjoerd de Vries [geb. Zevenhui
zen 1904; tr. 1931 Anne Boringa]; G. Braam: Jan 
Randel en Anke Oost en de Zevenhuister dans 
[1797-1876 resp. 1800-1868; muzikantenechtpaar]; 
Corpus de Linde [boerderij]. 

Idem, nr. 6, juni 2007.J. de Boer-Jager: Wat voor
afging aan de zuivelcoöperaties; Idem: 1900: 
'Eensgezindheid' te Marum; 1901 'De Goede 
Hulp' te De Wilp; 1902: 'De Goede Verwachting' te 
Noordwijk; G. Braam: De naam Randel; Idem: Het 
leven van Hal be Braam, kaasmaker [1891-1982, tr. 
Drachten 1915 Pietje Ratsma]. 

Idem, nr. 7, dec. 2007. Grensgevallen [grenspa
len];]. de Boer-Jager: ESA, de beginjaren in De Kop
pel Paarden [Elema - Stollenga's Autobusdien
sten, opgericht in 1927 door twee zwagers]; Ver
loren erfgoed in Nuis [herinneringen van Hinke 
Dijkhuizen]; Jongensjaren bij de zuivelfabriek 
[herinneringen van Anne Zwart (geb. 1940 ), zoon 
van Gjalt Zwart]. 

De Omroeper (Naarden), jg. 22, nr. 3, sept. 2009. 
H. Schaftenaar: Theehuis De Wijde Blik [eerste ver
gunninghouder Oscar H. F. Schirmann (geb. Am
sterdam 1873); Wilhelm Ochse (1931; geb. Hoorn 
1893); Fokke Stulp (geb. Leeuwarden 1898)]; A. 
Ve1weij': Zuster Appels (1891-1964), boegbeeld van 
de Wijkverpleging in Naarden [Maria Jacoba Ap
pels, geb. Nieuwer-Amstel, gepensioneerd in 
1951]; Gewelfschildering Grote Kerk Naarden; De 
Abri als los- en laadplaats aan de Huizer tol; Pi
onieren op de Abri. Herinneringen van de eerste 
arkbewoner [Bart van Duiken]. 

Ons Charlois (www.historisch-charlois.nl), 16e 
jg. (2009), no. 3. Een kasteel te Katendrecht [op
graving; ambacht Kathendrecht onderdeel hoge 



heerlijkheid Putten; Willem Zonderlandt (ver
meld 1286, 1328) bouwde zonder toestemming 
een sterkte]; Veertig jaar AHOY; J. Kleinjan: Char
lois tijdens de grote crisis van 1932-1940. 

Ons Genealogisch Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Pro
metheus (www.onserfgoed.com), 17e jg., nr. 4, 
juli-aug. 2009. Verv. Nonnen, paters en andere 
heilige zaken (3); Verv. Adressen - Omgaan met 
veranderingen (4); ]. Alleblas: Het handschrift 
van Wouter van Gouthoeven; P. vanAardt/H. Ma
rien: Stamreeks Van Aardt. Het voor- en nage
slacht van Gerrit Jansz van Aart [tr. Rotterdam 
1697 Levijntie Theunis van Gent; 1701 vrijburger 
Kaap de Goede Hoop]; H.M. Lups: Zoeken naar 
'onvindbare' voorouders; JW: Koten: Oom als ver
wantschapsterm; A. D. A. Hartman van Rijnenburg: 
Het geheim van Lips [zoektocht naar een erfelijke 
ziekte in de familie Lips]; N. Feikema: Genetische 
genealogie en het historische model [verkeerd 
beeld van het verleden leidt tot verkeerde inter
pretaties];J.J. Arissen: Glossarium van waterstaats
termen; JW: Koten: GEDCOM is stervende; Idem: 
DNA blijft topic. 

011.a getteulugi.a.c~ 

Ifiltgoed 

.1:· 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boer
derijonderzoek, jg. 26, nr. 3, 3e kw. 2009. F. Reits
ma: Het Luidboek van Jan Gerritsen, kerkmeester 
in Lochem tussen 1691 en 1696 [transcriptie]; Th.J. 
Keultjes: De 'Tol' Didam [ de wegen vroeger, tolgel
den, tolgaarders]; Verv. Kwst. Robert Tiessink;J. 
Velámaat: Betreft: Ingezonden brief ter rectificatie 
van boekrecensie Veldmaat; Verv. Erve Kössink 
[Kossinck; 17e eeuw]; G. Karssenberg: Parenteel 
Werner ten Boomkamp (vernieuwde versie) [tr. 
1588 Geertruydt to Segenhagen; Boomkamp, 
Meijer]; K. Broens: Zoektocht naar de genealogie 
Bonekamp [te Vorden; Lendrink]; Aanv. Kwst. 
H.A. Schol ten [o.a. Rensink, te(r) Beest, te(n) Bar
ge]; Antw. Ten Nuijl; Aanv. Kwstn. Tiessink en 
Kolkman. 
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Oud Bathmen (okb@planet.nl), 29e jg., nr. 2,ju
ni 2009. A.P. de Goede: De Weerslag van een financi
ele crisis op de filatelie [ 1929-1936]; R. Nicasie: Een 
held in de slag om de Grebbeberg [Herman van 
Zee, geb. Bathmen 1909, over!. Deventer 1985; 
exm.Hagens]. 

Oud-Dordrecht, jaarboek 2008. C.].P. Grol/]. Zon
dervan-van Heek: Draaiende wieken, stappende 
paarden. Molens op het Eiland van Dordrecht [in 
vijf hoofdstukken worden behandeld: 1. molenty
pen; 2. molenfuncties (bijv. blauwselmolen, grut
molen, mosterdmolen); 3. molens op het Eiland 
van Dordrecht (o.a. aantal, ligging, bouw, naam
geving, eigendomsverhoudingen); 4. poldermo
lens op het Eiland van Dordrecht; 5. beschrijving 
van de molens (met lijsten van eigenaren); rijk 
geïllustreerd]. 

Oud Nijkerk (www.oudnijkerk.nl), jg. 28, nr. 2, 
juni 2009. S. den Herder: Ook te vinden in Nijkerk: 
baggerindustrie [familiebedrijf De Groot]; Ope
ning dubbeltentoonstelling W.G. van de Hulst 
en Callenbach;Joods Nijkerk in beeld (7) [De Lie
ver]. 

Oud Utrecht, 82e jg., nr. 2, april 2009. J. Spaans: 
Opmerkelijke Utrechtse vrouwen (2). Cornelia 
Spaens: aanstichtster van verboden preken en 
beelden breken [Nele, vrouw van Jelis Spaens, 
messenmaker; 1566-68]. 

Póllepraet (Ameland), nr. 33, febr. 2001. Naar aan
leiding van een grafschrift op het kerkhof van 
Hollum [van Janke W. de Boer (1851-1873), doch
ter van Willem Hendriks de Boer en Elisabeth 
Douwes Ney; tr. 1871 Botte Hendriks Sparrius]; 
]. Bergsma: Meester Keimpe Sikkema [1893-95 te 
Nes]. 

Idem, nr. 34, juni 2001. D.Hz de Boer: Een zee
vaartschool in Nes [onderwijzer Folkert Eltjens 
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Dijkstra, benoemd 1835, tot zijn vertrek in 1856 
had hij ruim honderd zeelieden opgeleid voor 
het stuurmansdiploma]; Omgeving en bewoning 
Torenshoogte Nes-Ameland [o.a. veldwachter Sije 
Scheltema]. 

Idem, nr. 35, nov. 2001. In Memoriam Bernar
dus Petrus Edes (Badhoevedorp 1931- Nes 2001]; 
Acte [Lissabon 1858; Arie Ouwehand kapitein 
van de 'Herwijnen', verklaring over opgelopen 
schade]; Verv. Ordonnantieboek van Ameland III 
en IV. 

Schoutambt en Heerlijkheid (Renkum), jg. 8, nr. 
1, april 1994. Leven en werk van Wilhelmina Ge
ziene (Mien) Labberton (1883-1966). Idem, nr. 2, 
juli 1994. H.J. Leloux: Berendsen. Vier generaties 
schilderspatroons [Hendrik Jan Berendsen (geb. 
Deventer a/b 1860), tr. (1) Kampen 1881 Hendrik
je Pleket; zij verhuisden in 1885 naar Renkum]. 
Idem, nr. 3, okt. 1994. Door het oog van de schil
der. De gemeente Renkum in beeld; Schilders 
van de Veluwezoom. Idem, nr. 4, dec. 1994. Waar 
woonden de Renkumers (4) [met oude foto's]. 

Idem, jg. 9, nr. 1, maart 1995. A. Hoogmoed: Veld, 
Veldheim, Veldheimweg [Antonij Lodewijk van 
der Moolen (geb. Amsterdam, over!. 1882) kocht 
in 1862 huis en grond; geh. met Wilh. Chr. van 
der Niepoort; in 1890 werd eigenaar fabrikant 
Jan Marie Bernhard Beuker; eigenaar in 1908 
Hendrik Jacob Blokhuis uit Nijkerk; 1918 Gerrit 
Lensvelt; 1922 familie Boom; 1935 G.S. Donker 
uit Den Haag; Mesker]. Idem, nr. 2,juli 1995. Verv. 
Huis 'De Hemelsche Berg'. Idem, nr. 3, okt. 1995. 
Schilderessen in de gemeente Renkum, geboren 
voor 1900; Herinneringen aan Tilly Münning
hoff-van Vliet [geb. Hilversum 1879]. Idem, nr. 4, 
dec.1995. Het raadhuis van de gemeente Renkum. 

De Spuije (www.hkdebevelanden.nl), afl. 77, zo
mer 2009. F.A. Dees: Noordbevelanders gestraft: 
'De inundatie van Noord-Beveland' [1944]; Cana
dezen kijken in 1944; Donald's tape [herinnerin
gen van Donald John Geeves (1923-2002), verbin
dingsofficier 1944]; W.P. den Toom: Achttiende of 
eenentwintigste eeuw? [1733: ruzie tussen Willem 
van Hecke en Marcus Bregt; 1748: hofsteden 

van Van Leuwe en Hannewijk verbrand; 1752: 
vluchteling Fr. Cardeaux overleden]; J. de Jonge: 
Arbeidsonrust in Wissenkerke na de Eerste we
reldoorlog. 

Terebinth,jg. xx1n, nr. 3, sept. 2009. Themanum
mer Funeraire wandelingen [o.a. in Enschede, 
Zwolle, Jorwert, Kennemerland, Wenen; www. 
terebinth.nl/Links/Wandelen op begraaf-
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plaatsen.htm]; Familiekelder in Scherpenzeel 
gerenoveerd [Van Naamen]. 

D'n Tesnuzzik (Beek en Donk), jg. 11 (1991), nr. 
1. Verv. Werkstaking; Verv. Eijndhouts [o.a. Van 
Veghel, Van Kuijk]. Idem, nr. 2-1991. Verv. Werk
staking; Verv. Eijndhouts [o.a. Otten, Van den 
Berg(h), Van de Graft]. Idem, nr. 3-1991. Verv. 
Werkstaking [lijst van stakers bij de firma Van 
Thiel te Beek en Donk]; Verv. Eijndhouts [o.a. 
Gruijters]; Kwartierstaat van Rogier Monicx 
[over!. rond 1620, tr. Maria van Os;-, Berwout, 
Van Deerne, Van Vladeracken]. Idem, nr. 4-1991. 
Werkstaking (slot); B. van Kaathoven: Het geslacht 
Van Eijck [afstammingsreeks 16e-17e eeuw 
Van Gerwen, Verbakel]; Clazina Rooijakkers
Verheijen 100 jaar. 

Idem, jg. 12 (1992), nr. 1. M. Philipsen: Hoe een 
dorp steeds armer werd. Oorlogsinspanningen 
van Beek en Donk ten behoeve van de Spaanse 
Successieoorlog 1702-1713; B. van Kaathoven: Kwar
tierstaat Engels [Wilh. Jos. Engels tr. Beek en 
Donk 1952 Johanna Cath. Vermeulen;-, Teunis, 
-, Verhoeven]. Idem, nr. 2-1992. Beek en Donk 
gedurende de Eerste Wereldoorlog; B. van Kaat
hoven: Kwartierstaat Vereijken [Petrus Vereijken 
(1896-1969) tr. Wilhelmina Fr. Langens; -, Van 
den Akker,-, Van Santvoort]. Idem, nr. 3-1992. 
Verv. Eerste Wereldoorlog; Kwartierstaat Huij
bers [Johannes Huijbers tr. Beek en Donk 1902 
Antonia H. Rooijakkers;-, Hendriks, -, Peters]. 
Idem, nr. 4-1992. Nellie van Zutven [Nellie Ster
ken (geb. 1914), tr. 1944 Janus van Zutven]; Verv. 
Eerste Wereldoorlog [o.a. Belgische vluchtelin
gen; familie Duchateau]; Verv. Kwst. Huijbers. 

Urker Volksleven, 36e jg., nr. 3, juli 2009. In Me
moriam Elbert Christiaan van Millingen [geb. 
Heino]; Berichten uit vroeger dagen [1903-06]; 
Johannes Hendrik van Doorn [geb. Hoofddorp 
(exm. Grootendorst), onderwijzer, overl.1962, tr. 
Dirkje Kapitein]; Urker scheepswerven [gebroe
ders Roos, familie Hakvoort, Koopmans, Metz]; 
Verslag van een dominee die twee jaar als hulp
prediker op Urk, van 1860 tot 1861, werkzaam was 
[S.F.W. Roorda van Eijsinga]. 

Van ' t Erf van Ermel (www.ov-ermeloo.nl), nr. 
50, juni 2009. In gesprek met de heren Adri en 
Wim Griffioen; P. Yska: Onderduikers in de Nieu
we Hervormde kerk in 1944-' 45 [o.a. Kruishoop, 
Gielen en Westeneng]; Verv. Herinneringen [van 
Jan Poolen];]. Artz/T. Elbertsen-Hoekstra: Momber
schappen: een bijzondere zoekbron bij genealo
gisch onderzoek [Kuijt, Van Bentum] . 
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Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslachten. 
nl; Postbus 95, 8120 AB Olst), jg. 34 (2009), nr. 
4. Het portret van ... Hendrik Kwakkel en Trijn
tje Jonker [geb. Epe 1886 resp. 1890]; A. Garritsen: 
Kwartierstaat van Alice Garritsen [geb. Apel
doorn 1953; Garritsen (o.a. te Bronkhorst, Tol
dijk), Hartrnan, Ten Broek, Langenberg, Busser, 
Kok(teApeldoorn, Voorst), Wil tink, Lankwerden/ 
Langwerden]; N.R.C. de Jong: De Gelderse Acade
mie [samenvatting van een lezing]; P. Bouw: Cor
respondentie van het gemeentebestuur als bron 
voor genealogisch onderzoek. Gijsbert Bouw 
en zijn avontuur op het spoor in de zomer van 
1862 [geb. Wekerom 1827 (exrn. Broekhuizen)]; 
Herinneringen van lang geleden (4) [familierela
tie in beeld: Den Herder, Van der Zande, Vrij
ho~; A. Veldllltis: Kwartierstaat van Everdina 
Hendrika Steinvoort [geb. Rheden 1921, tr. (1) 
Brummen 1940 Cornelis Bot; N.N.,-, Gerritsen 
(te Spankeren), Hazelaar, Jonker (te Apeldoorn), 
Lebbink, Bloemink]; Egbert van Hoeckelom 
te Elburg (deel 3) [16e-i7e eeuw]; Schouten van 
Hoeckel(lorn) [Hoeckell; Schoutambt Doorn
spijk 1393-1679 (namen en jaren); Schoutambt 
Epe 1391-1667 (idem)]. 

Vittepraetje (www.herderewich.nl), 13e jg., nr. 
2, juni 2009. J. van Sonnen: Dini Schaftenaar-ter 
Weer [Berendina C.J. ter Weer, over!. 2006, tr. 
1937 Gijs Albertus Schaftenaar (geb. Harderwijk 
1909); onderduiker Gerrit Jan Schutten (geb. En
schede 1919, over!. 1945; exrn. Assink)]; R. Uittien
Jacobs: Harderwiekers en/of Hierders (37) [kwst. 
van Gijsbertje Prins (1886-1964), tr.1910 Abraham 
ten Hove; 6 gen.: Prins (te Ermelo), Rakhorst, 
Klaassen (te Harderwijk), Natte];J.C. Vrielink: Het 
karakter van de Plooierijen en de geschiedschrij
ving van Harderwijk ( 1702-1717). 

Waver ' t Vjenne (www.oudvriezenveen.nl; 
Westeinde 54, 7671 CD Vriezenveen), nr. 27 ( 2009 ). 
H. Boonstra: De Vereniging Oud Vriezenveen (1); 
G. Tij'hof: Rehobothschool bestaat 125 jaar [Wil
lem Gerrit Aldershoff, 1884 hoofd der school tot 
1915, geb. Groningen 1856: Schüngel (1915-21), 

Harrnsrna (1921-23), Dijkstra (1923-30), Van Gor
lmrn (1930-39), Andringa (1939-49), enz.]; Juf 
Gaillard: 33 jaar Rehobothschool [Paula Lufting 
(geb. 1956) tr. 1980 John Gaillard]; Hennie Bij
ker: 'Hospik op patrouille' [geb. Almelo 1927]; 
B. Companjen: Een genealogisch DNA test [twee 
stammen Companje(n); verwantschap tussen 
Vriezenveense en Veluwse families]; Historische 
Kring Ommen. 
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Westfriese families (http://www. westfriese
families.nl), 5oe jg., no. 3, sept. 2009. G. Bakker
Bruijn: Schellinkhout 1905-1910. Familie Vorst 
[foto; het gezin van Heertje Vorst tr. 1873 Dieu
wertje Bakker]; P. Doets: Aanvulling Nobel [17e-
18e eeuw; Het begin van de Schager Nobels]; J. 
Mulder: Fragrnentparenteel van Sijvert Mulder, 
per tak [Jacob Syvertsz Mulder tr (1) Hoorn 1632 
Anna Nannincxs]. 

Zeeuwse Kwartierstaten, nr. 65, sept. 2002.J.C.M. 
Hoornick: Kwartierstaat van Adriaan Cornelis van 
Hese [geb. Goes 1946; Van Hese (afk. van Grember
gen), Den Herder, De Jonge (te Ellewoutsdijk), 
Feleus/Feelius, Menheere, Brouwer (te Hein
kenszand), Moreauw, Bal (te Hontenisse)]; Verv. 
Kwst. Van Tatenhove; G. C. Bek: Kwartierstaat van 
Cornelis Bek [geb. Hoedekenskerke 1913; Beek (te 
Baarland, Kloetinge), (De) Vos (te St Lambrechts 
Herk), Verzeeuw, Klein putte, Westdorp, Bosdijk, 
Pantus, Krarner/Cremers (te Halsteren)] . 

Idem, nr. 66, nov. 2002. Verv. Kwst. Bek; G.J. 
van der Meer Mohr: Kwartierstaat Van der Meer 
Mohr- Breedveldt Boer [6 gen.:-, Schaasberg, 
Kakebeeke, Verschoor,-, Clement ( te Den Haag), 
Ned.-Indiërs]; G.C. Bek: Kwartierstaat Maria Tim
merman [geb. Ovezande 1891, tr. Borselen 1920 
Jac. Corn. Adriaenssens; -, Van de Pas, Knuijt, 
Oliviers, Arts, Van 't Westeinde, De Roos (te Os
senisse), Van Gijsel]. 

Uit onze afdelingsbladen 
Amersfoort e.o., jg. 18, nr. 3, sept. 2009. 1000 jaar 
familie Grapperhaus [verslag van een lezing]; 
Uit de Werkgroep Notariële Aktes [o.a. Hooft 
(van Huijsduynen) 1635; Schalker 1635; Ingenn
yenland 1640]; Uit de Werkgroep Transportaktes 
[priesters 1541-44, o.a. Van Westrenen, Van Lo(e)
nen, Somer]. 
Bulletin voor de afdeling Achterhoek en Lierners, 
17e jg., nr. 3, sept. 2009. H.B. Bel: Uit de DTB boe
ken van Zelhem [Bel - Van Til (1775), Wisselink 
(1735, 1772)]; F. Rijckaert: Starnreeks Smeenk uit
gebreid tot genealogie [oudst bekende: Wander 
Naberin.lc, te Lichtenvoorde eind 17c eeuw]; I-I. 

Koskamp: Wat is het mysterie van hetHelgenhuus? 
11 en 30 (Friesland), afl. 56, jg. 14, nr. 4, okt. 2009. 
G. Mast: De eendenkooi van Langezwaag [17e 
eeuw]; F. Heinsius: Kaartenmakers Blaeu afkom
stig van Leeuwarden?; J.F. van der Wal: Foeke En
nes van der Wal en zijn kinderen [geb. Nijega 
1793 (exrn. Groenhof), tr. Hern. Oldepaert 1816 
Eelkje Hendriks Mulder (exrn. Groenhof)];J. van 
der Molen: Harmen Forck van Dorsten was geen 
Fries! [over!. (Leeuwarden) vóór 1626]; G. Boeijinga: 
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Een leedbrief uit 1653 [van Janneke van Donia, 
over!. 1653; met namen van genodigden voor de 
begrafenis];]. Smink: Wie waren de ouders van Jan 
Jurjens Grasman? [over!. Heeg 1813, tr. ald. 1796 
Eike Sijmens Zijlstra (1774-1844)]; K. Beintema
Meijer: Matriarchale stamreeks Katharina Hilda 
Meijer [geb. Groningen 1931, tr. ald. 1959 Douwe 
K. Beintema; Westerdijk, Noordhof, Eenkema, 
Doornbos, Ritsema, patr. (2x)]; N. van der Woude: 
Matriarchale stamreeks van Wytske Jelles [geb. 
Oosterbierum 1767, tr. ald. 1788 Jochum Harmens 
Donia; Van Asperen, Swijnstra, Fopma, Adema 
(2x), patr.]; Idem: -idem- van Sierckjen Tjidsgers 
[te Beets, tr. voor 1690 Jan Tjerks; Bothe/Bothe
nius, Boelens, patr. (3x)]. 
Genealogica (Flevoland), 25e jg., nr. 3, sept. 2009. 
L. Kutschruiter-Loman: Kutschruiter [familie aflc 
uit Silezië; mogelijke naamsverklaringen]. 
GenePub III, bijzondere uitgave van GeneVer(Zuid 
Limburg), jg. 12, nr. 3, aug. 2009. r. van Reeken: 
Mijn favoriete voorouder is Jan Saris den Ouden 
(Tongelre geb. ca. 1580 - over!. ca. 1662) [gedetail
leerde beschrijving van onderzoek naar (groot) 
ouders en verdere verwanten tegen de achter
grond van tijdsomstandigheden]; C. Claessen: 
Vierde graad bloedverwantschap tussen Thomas 
Aussems en Petronella Swelsen [dispensatie ver
leend Roermond/tr. Meerssen 1732; onderzoek 
naar en reconstructie van de bloedverwantschap]; 
Bidprentjesverzameling Arthur Cransveld [op 
7-9-2009 overgedragen aan de Pastoor Jozef Pen
ders Stichting te Dieteren-Susteren; samenge
voegd zo'n 200.000 stuks]. 
Gens Propria (Kennemerland), nr. 57, sept. 2009-3. 
Verv. Ebbing [te Haarlem; 19e-begin zoe eeuw]; 
Kwartierstaat dr. Johan Peter Kuijlman [geb. 
IJmuiden 1937; 5 gen.: Kuijlman (te Kampen, Har
derwijk), Van der Wind, Plankeel, Visser (te Gro
ningen)]; Kwartierstaat van Willem Wijnands 
[1907 Haarlem 1988; Wijnands (te Leeuwarden), 
Bouman (afä. van Harlingen, te Haarlem), Wes
selius (uit Oostfriesland), Van der Putten (te 
Heemstede)]. 
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch - Tilburg), nr. 
43, jg. 11, sept. 2009.J. Cuperus: Column [Militaire 
Willemsorde]; A. Duijf Op zoel< naar Brabantse 

families [aanknopingspunten]; Th. van Herwijnen: 
Vrouwen in de genealogie(1). Naamgeving bij pos
tuum geboren kinderen, vondelingen en kinde
ren van ongehuwde moeders [eerste deel van een 
lezing]; P. van de Sanden: Leden op internet: Frans 
Visser [http://home.planet.nl/~visarend/ ]; 
Verv. Veldtocht naar Leipzig; Verv. Fragment uit 
de Bommelerwaard (slot) [Van Alderwegen; 17e-
18e eeuw; te Zaltbommel, Rotterdam, Den Haag]. 
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Hollands Noorderkwartier, afl . 79, jg. 23, nr. 3, 
sept. 2009. J. W. ]oosten: Baan en Bierdrager, hour
handelaren in Alkmaar [fragmenten Baan (o.a. 
te Purmerend; 19e eeuw), Bierdrager (afä. van 
Elburg; te Broek in Waterland; 19e-2oe eeuw) en 
Joosten (te Zaandam en Alkmaar; 2oe eeuw)];]. 
Schenk: Uit Waterlandse bron ... [uit notarieel ar
chief Oosthuizen; gegevens van personen van el
ders; 1662-1830]; Adresboekjes van Alkmaar [1876-
1969 op www.archiefalkmaar.nl onder Biblio
theek]; A. Wijnker: Herinneringen aan Heeroom 
Cornelis (Cees) Wijnker [1878 Heerhugowaard 
1959; exm. Zuurbier]. 
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 53, 16e jg., 
no. 3, sept. 2009. P. Davids: Inleiding lezing [over 
Surinaamse genealogie]; Afäomstig uit Suriname 
of is het toch Afrika? [Meynaar]. 
Kempen- en Peelland, jg. 17, nr. 3, sept. 2009. 
A.C.M. Neggers: Lange Willem, of toch niet? [Wil
lem Noën/Noijen en zijn inschrijving in het re
gister van de Nationale Militie, Oirschot 1817; ge
nealogie Noijen te Deurne en Oirschot, 18e-2oe 
eeuw; vijf generaties]; Verv. Het Limburgse voor
geslacht van Anrony Geraets. 
Kwartier van Nijmegen, jg. 18, nr. 3, sept. 2009. 
E. Jagtenborg!H. Fransen: Willemien Wannet [in
terview; torenwachter Sint Steven]; E. van Hout: 
Een bijzondere vondst [in 1926 van in 1886 gesto
len kerkzilver; inscriptie op een kelk: Ludovicus 
Oppers 1752 (pastoor te Neerbosch 1746-61)]; Th. 
Nagtegaal: Kwartierstaat van Petrus Bernardus 
Hermans [1912 Nijmegen 1990; 6 gen.:-, Copier 
(o.a. te Nieuwer Amstel), Muller (te Bocholt, Bem
mel), Reinst (te Zeddam)]; H. Fransen/E. Kam: Nij
meegse torenwachters bliezen vroeger hoog van 
de toren; H. van Lieshout: Dr. Mr. Tannhäuser, een 
zoektocht. Naschrift. 
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 52, sept. 2009. 
W. Jaegers: Emigranten in 1848; Brieven aan de 
gouverneur (7). 
NoordKOPstukken, jg. 23, nr. 4, sept. 2009. P. 
Zeeman: Van wijkcode naar straatnamen van Den 
Helder [inleiding met 'overzicht van de wijken 
met hoofdbenaming en verdere gegevens uit de 
gemeentebrief van 1859 aangevuld met de gege
vens uit het adressenboek van 1887-1888,); J. Bie

mond: Samen stelling nemen [over spellingsre
gels]; Verv. Walvisvaarders. 
Roots @Groningen, jg. 16, nr. 3, sept. 2009. A. 

Veldhuis: Hobby uit hobby ... Harry Timmer [geb. 
Utrecht 1944]; W.G. Doornbos: Naamlijsten. XXI. 
Gildebroeders van de timmerlieden en steenmet
selaarsgilde, 1732; J. en H. Kiewiet: Onderzoek in 
Duitsland. Was het Stoffer Jans Mulder of Jan 
Stoffers Mulder? [Möller in Heiligenkirchen, 
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midden 18e eeuw]; P.J.C. Elema: Meerlingen in de 
gemeente Oldehove, 1871 (Dijkstra) [fragment 
Dijkstra - Lemstra]; H. Hartog: De teerlinck is 
geworpen ... of toch niet [Helmholt 1680]; A. Veld
huis: Aanzet tot moord [criminele sententies 1683-
1724; register op homepage www.ngvgronin
gen.nl; voorbeelden];J.P. de Groot: Stamreeks van 
de Westerwoldse familie Thools [17e-2oe eeuw]; 
Allem @@l digit@@ l (28). 
Twente Genealogisch. 25e jg. ( 2009 ), nr. 3. P. Schuil: 
Holländische Krankheit [opmerkingen over het 
ziektebeeld]; P.J. Rouing: DNA-onderzoek [eigen 
ervaring o.a. met moeders familie Olde Hengel]; 
H.G.M. Kok: Cuius regio, eius religio (1550-1700) 
['van wie het land is, is ook de godsdienst'; situ
atie in Münster, Bentheim, Lingen en Twente]; 
Verv. Het Weemsel(o) te Albergen [Weemselinck, 
Blokhuis ( 1812), Hofmeijer, Lenferink]; R. Strijker: 
Kleding van onze voorouders; G. van Lexmond: 
Gerrit Jan Benneker [kwst. op http://twente. 
ngv.nl]. 
West Noord-Brabant. jg. 19, nr. 3, sept. 2009. H. 
Colligno11: De Hugenoten; A. van Meer: Moerdijk 
[' ondanks alle hektiek een rustig dorp gebleven']; 
H. Collig11on: Fragment parenteel van Antony 
Collignon uit Breda [Joannes Baptist Collignon 
(geb./ged. Tertoolen/Halsteren 1730, zoon van An
tony C. en Isabella Hosten), tr. Hulst 1762 Anna 
Maria Panis]; G. M. W. Goverde-Leeuw: Kwartierstaat 
Cornelis Johannes Heijnen, deel 1 [geb. Klundert 
1895, tr. Zevenbergen 1928 Petronella H. Jaspers; 
-, Bartelen,Kokke (te Klundert), Kuijstermans]. 
ITsseldelta, 23e jg., nr. 3, sept. 2009. Verv. Rou
wenhorst [erven, land, personen met de naam 
Rouwenhorst]; R. de Boer m.m.v. P. Datema/N. 
Edelenbosch: Edelenbosch: nazaten van een 'bos' 
edelen? [stamreeks De Suyre, 15e-17e eeuw; het 
gezin van Jochem Hendriks Edelenbosch (1677 
Vollenhove 1761), tr. Beulake 1702 Grietje Gerrits; 
zijn (groot)ouders]. 

Zaanstreek-Waterland, nr. 78, sept. 2009. Verv. 
Kwst. Blok (10) [o.a. Blokker (te Westzaan), 
Hoorn (te Volendam), Dral, C(o)nijn, Boij, Mase
reeuw, Groening, Klaver, Van Hesseling(te Mep
pel)]; ].W. Kluë11: Gezocht [de onbekende vrouw, 
gefotografeerd door fotograaf Adriaan Timmers, 
is mogelijk Guurtje van Rigteren vrouw van 
Gerrit Roos]; R. Bont: Ter aanvulling. Genealogie 
van Gerrit Roos [1827 Wormerveer 1869, tr. 1850]; 
Verv. Kwst. van Hans de Vries [o.a. De Vries (te 
Warffum), Lanting (te Rottum), Van der Zee (te 
Joure), Doornbos, Dobbema]; R. Boom: De per
sonele quotisatie van Assendelft in 1742; F. Seven
huijsen: Van Sevenhuijsen naar Havik [fragmenten 
uit de genealogieën Hos, Boet (met Grootsant 
en Vader; te Assendelft), Havik en Sevenhuijsen 
(te Schoorldam)]; J.G. Voortman: Uit Duitse bron. 
Evangelisch-Lutherse dopen Bippen. 

België 
Cercle Historique de Fléron, juin 2007. Docu
ments nouveau sur Ie séminaire épiscopale de Liè
ge durant !' Ancien Régime; Families [Corman, 
De Bosse, Delcour, J ennotte/Genotte ( dit Goffin), 
Labhaye, Penay, (De) Rogister]; Testaments; No
tes sur les aisemences de Beaufays; Compléments 
sur la chapelle, la seigneurie et la communauté d' 
Embourg; Compléments sur des families [o.a. Ba
lowe, De Chession, d' Andoumant, de Mehagne, 
De Louveigné, Gavray, Gilmar, Grisard, Malher
be, Préalle, De Lonhienne, Wansoul]. 

Idem, sept. 2007. Notes et compléments sur 
des families [o.a. Ansilhon, Aymond/Aimond, 
De Retinne, Bodecheneal, Bolsée, (Le) Char
lier, d' Elheur, de Magnee, Delhez, Demolin, De 
Romsée, Ghertea, De Chaumont, Gilmar, Hanet, 
Henrotea(l), Tison, Morlet, Polis, Renchon, Vil
lain, Wilheame; voornamelijk 15e-16e eeuw; in 
deze tijd was de naamgeving nog volop in bewe
ging. Wat we nu als familienaam beschouwen kan 
terugvoeren op een voornaam; blijkt dan dus een 
'versteend patroniem'. Een plaatsnaam als ' toe
naam' kan een verwijzing zijn naar de woonplaats 
en dan per generatie wisselen. Belangstellenden 
in deze streek dienen dan ook deze en soortge
lijke bijdragen geheel door te nemen]; bijdragen 
betr. o.a. De Sironval, Dortu, Grondal, De Saint
Hubert; Comptes du mambour de !' église de 
Fléron Nicolas Leclercq de 1721 à 1755; Bijdragen 
betr. Mélane en Deby; Elections dans la commu
nauté de Charneux en 1737 et 1741 [met fragment 
Moreau); Bijdragen betr. Mo(n)champ, Cajot, De 
Battice, Deboeur, Decroupet, Dumont, Labeye, 
Lamarche, Monseur, Moyse Ransier; Emancipa
tions [1467-1677]. 
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Gentse Cadenas (http://www.vvfgent.be), jg. 
XXVIII, nr. 3, aug. 2009. Verv. Oudste staten van 
goed van Eke [1685-1690; o.a. Deckens, Mest (d) 
ach, Van Houcke, Colpaert, De Meester, Thieu
pont]. 

Het Land van Nevele (www.landvannevele. 
com), jg. XL, afl. 1, maart 2009. Alice Buysse (Ne
vele 1868 - Drongen 1963). Een leven vol enga
gement [exm. Loveling; o.a. eerste vrouwelijke 
liberale gemeenteraadslid in Gent (vanaf 1927)]. 

Idem, afl. 2, juni 2009. Rosalie Loveling [geb. 
Nevele 1834]; De familie Goedertier uit Lande
gem; Henri Blomme [geb. Lotenhulle 1904]; P. 
Huys: De parlementaire schoolenquête van 1880 
betreffende het kanton Nevele met het proces
verbaal van de getuigenissen over het eerste jaar 
van de schoolstrijd [met gegevens van de getui
gen]. 

Idem, afl. 3, sept. 2009. Onderzoek in de bevol
kingsdossiers van 1871-1880 naar emigratie en be
roepen in de gemeente Landegem [zie ook: www. 
landvannevele.com; met alfabetische lijst van 
de inwoners van Landegem in 1871 (pag. 69-180)]. 

Limburg/Het Oude Land van Loon (www.lim
burgloon.be), jg. 87 (2008), nr. 4. H. Deleu: Het 
rooms-katholiek burgerlijk weeshuis van Maas
eik (1729-1794); Het haarspit [klein aambeeld om 
zeisen te haren]; P. Van Hauwermeiren: Het Bar
goens van de Teuten. Een bronnenstudie; Verv. 
Cijnsregisters van de heerlijkheid Pietersheim 
1499-1781. 

De Mechelse Genealoog (http://www. vvfmeche
len.be), jg. xxxm, sept.-okt. 2009. DNA project 
[ stand van zaken]; In de Marge van de Oorlog. Het 
Mechelse ten prooi aan vrijbuiters en contributie 
(eind 16de eeuw); L. Vervloet: Moord op de Beffers
hoeve [1691; verklaring van Niclaes (60) en zoon 
Adriaen (32) Vervloet]. 

Duitsland 
Archivar, 62. Jg., Heft 3, Juli 2009. Archive in Re
gens burg [o.a. staats- en stadsarchief, Bisschop
pelijk Centraal:.i.rchief, Thurn und Taxis Zcn.tra

larchiv, universiteitsarchief]; Das Metadatenkon
zept des 'digitalen archivs' des Bundesarchivs; 
Spread of the electronic records management sys
tem of Korea; Der Deutsche Bundestag hat eine 
neue Archivordnung; Die Lagerung von Karten 
im Archiv; www.kirchenbuchportal.de goes to 
Icarus [oecumenische pilot]; Neuordnung der Sie
gelsammlung in der Abteilung Rheinland. 
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Deutsches Familienarchiv, Band 152/153 ( 2008). M. 
Bijleveld van Lexmond: Parallel Roads. Parallele We
ge. Portrait of a Westphalian - Dutch Family. Por
trät einer Westfälisch- Niederländischen Familie 
[de Nederlandse familie Bijleveld stamt af van 
Johann Bijleveld/Bilefeldt, (geb. Lünen 1647, tr. 
(1) Leiden Catharina Heinricsdr.; tr. (2) 1679 Eise 
Budde), achterkleinzoon van Wilhelm von Mün
ster gen. Bilefeldt; de familie Bilefeldt woonde 
in de 16e-18e eeuw te Lünen. Zowel in het Duits 
als in het Engels wordt zeer uitvoerig de geschie
denis van de familie uiteengezet]. 

Donauschwäbische Familienkundliche For
schungsblätter, Nr. 130, 34. Jg., Dez. 2008, Band 
9, Folge 4. Karisdorfer Ansiedlerfamilien; Zufalls
funde [o.a. Rörich, Noll, Sensenstein, Schantz, 
Islaub, Memmesheimer; Die Wiederbesiedlung 
von Kirwa; PC und Internet [adressen]. 

Idem, Nr.131, 34. [=35.] Jg., März 2009. Das Kir
chenbuch als Forschungsquelle; Herkunft der 
Ansiedler von Gajdobra und Palanka; Die Fami
liengschichte von Adam Reimholz Lehrer in Lu
gosch [tr. 1800 Regina Sehorzin]; Guttenbrunner 
Heiraten in der Temeschburger Festung; Fragen 
zur Brauerei-Dynastie Dreher; Listen von Neu
siedlern in den Dörfern des Familie Eszterházy; 
Auswanderer aus Oberschwaben und Oberer Nec
kar. 

Idem (akdff@t-online.de), Nr. 132, 34. Jg. , 
Juni 2009. A. Seifert: Kisdorog im Komitat Tol
nau [met belastinglijsten 18e eeuw]; Zur Fami
lienforschung der Gerber von Durstel; Banater 
Kolonistenwerber im frühen 18. Jahrhundert; 
Betrachtung über die Entwicklung der Hofstelle 
Nr. 1 in Belutz von 1725 bis 1945; Das Kirchen
buch als Forschungsquelle - Teil 2; Die Familien 
von Nagykovácsi im Ofener Bergland im Jahr 
1728 [met Visitationsliste 1745; families in 1760]; 
Sterbefälle bayerischer Einwanderer in Lugosch 
im Temescher Banat in den J ahren 1840 bis 1858; 
Konvertiten zum katholischen Glauben in Gra
batz/Temescher Banat. 

Der Eisenbahner-Genealoge, Band 6, Folge 11, Jg. 
36, A pril aooo9. E . Wilck, Conow (Mecklenburg), 

Heimat der Familie Wilck (Wikke) [ 16e-2oe eeuw]; 
A. Diedrich: Die Calenberger Kirchenordnung von 
1569 und die heutigen Ehehindernisse; R. Klöpfer: 
Die Nebenbahn Schwäbisch Gmünd - Göppin
gen; Verv. Ehestiftungen des Kirchspiels Ilten 
[Konerding t/m Kreyenberg; met o.a. Kothe(n), 
Kracke(n)].Informatiekatem: Familienforschung in 
Hessen-Archive, Verein, Institutionen. 

Idem, Tagungsschrift, März 2009. Darmstadt, 
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36. Jahrestagung. P. Engels: Beitrag zur Darmstäd
ter Stadtgeschichte; Die Hessische familienge
schichtliche Vereinigung (HFV) und die Hessi
sche Wappenrolle {HWR); Das Hessische Staatsar
chiv Darmstadt [bestanden] . 

Emsland-Tahrbuch. Jahrbuch des Emsländischen 
Heimatbundes, Band 55 (2009). Hierin o.a.: Dr. 
Josef Stecker (1916-2008) - ein Lebensbild; Zum 
demografischen Wandel im Gebiet der Emslän
dischen Landschaft für die Landkreise Emsland 
und Grafschaft Bentheim; Aus dem Emsland 
nach Bosnien - Die Geschichte einer ungewöhn
lichen Auswanderung und ihre Folgen; Zur Ge
schichte der (Fluss-)Badeanstalten in Meppen; 
H.-J. Fritz: Eier und Butter für das Ruhrgebiet -
Bestellungen heim Kaufmann Sleumer in Freren 
(1874-1896) [Hendrik/Heinrich Sleumer (1848-
1909); een verwant, Walter Sleumer (Wouter Sluy
mer) was koopman te Amsterdam (1784)]; Die 
Viertelgemeinde in Vrees; Erich Maria Remarque 
als Lehrer in Emsland [Remark, geb. Osnabrück 
1898]; St. Bonifatius in Lingen [bouwgeschiedenis 
van de kerk]; Lingener Tafelsilber - Silbergefä8e 
für Speise und Trank im Emslandmuseum [sme
den: Jan Hindrick Thiel (1695-1753), Garbrand 
van Lingen (ca. 1690-ca. 1750), Gerhard Anton 
Haakmann (1731-1807), F.W. May (1750-1824), 
J.C.D. Schmidt (1818-1900)]; Der Wandel des 
Landschaftsbildes im 19. und 20.Jahrhundert am 
Beispiel der ehemaligen Bauerschaft Darme bei 
Lingen anhand historischer Karten. 

Familienkundliches Tahrbuch Schleswig-Hol
stein, Jg. 47 (2008). W.G. C. Smidt: Die Stoltenberg
Chronik von Fernwisch ah 1625; D. Pust: Jüdische 
Akademiker in Schleswig-Holstein im 18. und 
19. Jahrhundert [o.a. rabbi's: Berlin(er), Coh(e) 
n, Friedburg, Hirsch, Levi, Löb, Mende!, Silfer
berg; artsen o.a.: Levestamm, Levy, Marcus, 
Salomon(sen), Trier; juristen en andere academi
ci]; B. Zeitzschel: Die Hufenpächter der achtHufen
stellen in Rosenfeld ah 1731 [per hoeve bewoners, 
o.a. Dittmann, Bauer, Pioen, Kahl(e), Berend]; 
Idem: Volkszahl-Register des Dorfes Rosenfeld 
Kirchspiels Preetz, zum adlichen Gure Rastorf ge
hörig, vom 13. Febr. 1803; Mannzahlregister von 
das königl. Arne Rein bek. 

Königsberger Bürgerbrief, Nr. 64 [2005] . Son
derausgabe: 750 Jahre Königsberg. Geschichte 
und Kultur einer europäischen Metropole; Kor
te bijdragen betr. Die Gründung von Burg und 
Stade Königsberg; Die Gründung der Universität; 
Preu8ens Könige und Kaiser; Vertreibung der 
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protestantischen Salzburger 1731/1732. 
Idem, Nr. 70, Winter 2007. Hierin o.a. Stifte 

und Wohltätigkeitsanstalten in Königsberg; Das 
Königliche Waisenhaus am Sackheimer Tor [ge
sticht 1701]. 

Idem (www.museumkoenigsberg.de), Nr. 
71, Sommer 2008. Ch. Gottschalk: Das Postwesen in 
Königsberg (Pr.). Von der Ordenszeit bis 1945; Die 
alten Fachwerkspeicher; Königsberger Speicher
marken: 675 Jahre Königsberger Dom; Die Preufü
schen Reformen; Vor 150 Jahren geboren: Lovis Co
rinth [teTapiau 1858 ( exm. Opitz), schilder]. 

Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte 
des Rheinlandes, 58.Jg. (2009). Hierin o.a.: Poli tik 
und Religion in Jülich-Berg im 16. Jahrhundert; 
Konrad Heresbach [humanist; 16e eeuw]; Die 
Reformierte Kirche in Frechen; Ein Augenblick 
auf dem Weg zur protestantischen Konfessiona
lisierung - Ein Brief von Wittenberg nach Wesel 
aus dem Jahre 1557 [van Wernher von Bert aan 
Thomas Plateanus]; Der Mystiker Gerhard Ter
steegen als Prediger und Seelsorger [18e eeuw]; 
Die evangelische Kirchengemeinde Enkirch in 
der Frühen Neuzeit [eerste predikant Nikolaus 
Malburg, tweede Heinrich Gallus (1566-75)]; Die 
Brüder Bernhard Heinrich und Wilhelm Georg 
Vogt Prediger zu Burscheid und Radevormwald 
[geb. Lennep 1711 resp. 1713, zoons van ds. Jo
hann Franz Vogt (1661-1736) en Elisabeth Ursula 
Scheibler (1676-1750), tr. Lennep 1703; met frag
mentgenealogie Vogt]; Die älteste Darstellung 
eines Pfarrers an der Saar [Balthasar Pistorius 
(ca. 1599-1689, tr. (2) Maria Elizabetha Götz]; 
Bibliographie 2008 zur Rheinischen Kirchenge
schichte (mit Nachträgen). 

Pfälzisch-Rheinische Familienkunde, 58. Jg. 
(2009), Band XVI, Heft 11. A. Schwarz: Kurpfälzi
sche Leibeigenen in Ausdörfern des Oberamts 
Germersheim in Hochstift Speyer 1619/20 (Teil 1) 
[inleiding en transcriptie]; Hornhacher Bürger, 
Hintersassen und Witwen aus der Zinsschreiberei 
- Rechnung des Jahres 1785; Auswärtige Neubür
ger in Neustadt 1701-1761. 

Groot-Brittannië 
Coat of Arms, No. 217, Third Series Vol. V, part 1, 
Spring 2009. S. Ashley: Lions charged with a cross 
potent. Centra! Asian 'shoulder ornament' on a 
twelfth-century buckle place from Norfolk; A. Ai
les: The development of the heralds' visitations in 
England and Wales 1450-1600; C.S. T. Mackie: The 
laws of arms of the provinces of Canada; Heralds 
in the new DNB, Part III. 
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Genealogists' Magazine. Vol. 29, Nr. 9, Mar 2009. 
P.A. Fox: The Ancestors of Neil Gwyn [actrice, 
1650-1687, maîtresse van Karel II]; UK Immigrati
on to Canada; E.J. Davies: The Ancestry of Sir John 
Major [geb.1943; kwst. ('Ancestor Table'), s gen.: 
Ball alias Major, Marrah, Coates, Moore]; Gari
son Church Registers. 

Idem. Nr. 10, June 2009. S.B. Southerden: Arda
seer Cursetjee (1808-1877) [in de familie van de 
auteur ging het verhaal van een Parsee-afstam
ming uit India; Gustasp Ardaseer (geb. Bombay 
ca. 1857), zoon van Ardaseer Cursetjee uit een fa
milie Wadia van scheepsbouwers; schema 18e-2oe 
eeuw]; M. Synge: Sir William Poole & his son Ben
jamin; M.L. Bierbrier: New developments in me
dieval genealogy [signaleert publicaties over o.a. 
de graven van Champagne en de afstamming van 
Tony Blair van de Schotse koning James Vj. 

Huguenot Families, Number Twenty, March 
2009. FA~ for family historians [veel gestelde 
vragen over Hugenoten, zoals mogelijke afstam
ming, namen; www.huguenotsociety.org.uk; 
www.nationalarchives.gov.uk]; Guidance no
tes for family historians; Lists of interest to family 
historians in 'Proceedings'; The Royal Bounty 
Archive: a guide for family historians; Huguenot 
Settlements outside London; Huguenot doek and 
watchmakers in London, 1544-1800; Care of the 
sick and the <lead in unpublished French Hos
pita! manuscripts; Typical examples of Hugue
not Register entries, with translations; Glossary 
of French terms used in Huguenot records; Fin
ding named refugees and their descendants in 
unpublished and published material; Searching 
in France for Huguenot ancestors who arrived in 
England after 1710. 

Huguenot Families 

NUM8ER TWENTY 

M.,.-l,1009 

♦ 
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Quarto Series of the Huguenot Society of Great 
Britain and Ireland. Vol. LX, Part 2 (2008). Hu
guenot Wills and Administrations in England 
and Ireland 1617-1849. Part 2. Complete Index of 
Names, compiled by Dorothy North. 

Heraldiek 
Kleeblatt (Heraldischer Verein, Hannover), 
1/2000. Die Darstellung der Helmzier im Voll
wappen; Heraldik am Wegesrand; Wappen und 
Flaggen im Königreich der Niederlande [ op basis 
van de pocketboekjes van Kl. Sierksma]. 

Idem, 2/2000. Der Ausschlie8lichkeits
grundsatz; Die Siegel der Vereinigten Staaten von 
Amerika; Wappenrolle: Wiekenberg, Reinhardt, 
Koj,Greis. 

Idem, 3/2000. Aus der Geschichte der Burg 
Hanstein; Verv. Siegel ... Amerika; B. Kaukai: Ri
charda. Eine Spurensuche von Braunschweig bis 
zu den Babenbergern [Richarda, landgravin van 
Walterstorf(geb. 1143), dochter van Gertrud von 
Braunschweig]; Wappenrolle: Karaschewski, 
Hennemann, Fritzen, Remme. 

Idem. 4/2000. Wappenrolle: Sperber, Hirsch
feld, Freichel, Gröger, Streicher, Blankenburg, 
Fischer (Bad Bevensen); Bürgerliche Wappen. 

Idem, 1/2001. In Memoriam Hans Mahren
holtz (1909-2000); Der Mohr als Wappenfigur; 
Verv. Siegel ... Amerika, Teil 4; Burg Hanstein im 
Werratal; Die grosse Lubinsche Karte von Pom
mem aus dem Jahre 1618. Kurzbeschreibung mit 
fachliche Anregungen für interessierte Heraldi
ker; Heraldikertafel: Heinz Mühlenbein; Neue 
Wappen Niedersächsische Wappenrolle: Kohrs 
aus Hermannsburg, Henheik aus St. Andreas
berg im Harz; Hofmann aus Ehringshausen, 
Fritzen aus Gro8burgwedel; Vorgestellt: Heinz 
Ritt [geb. 1919; wapenschilder]. 

Idem. 2/2001. Die bayerischen Regierungs
bezirke und ihre Wappen; Das Hannoversche 
Kurfürstenwappen von 1692; Die Landesfarben 
und Landeswappen der sächsischen Kleinstaaten; 
Das amtliche Musterbuch. Deutsche Flaggen, die 
es nicht gibt; Phaleristik oder Ordenskunde; Nie
dersächsische Wappenrolle: Cammenga aus Au
rich, Steinhäuser aus dem Vogtland, heute Ham
burg, Cornelius aus Forlitz/Kr. Aurich, Relouw 
aus Nörvenich; Vorgestellt: Karlheinz Gerhold 
[geb.1958]. 

Idem. 1/2002. Eine heraldische Wanderung 
durchSüdmähren;Heraldischgesehen:DieBedeu
tung des Halskleinods; Niedersächsische Wap
penrolle: Eulig aus Nienburg a.d. Weser, Feuring 



aus Krefeld, Vogt aus Hedemünden, Hunsinger 
aus Hasselroth; Vorgestellt: Gerd Paul von Piw
kowski [geb. Danzig 1940]. 

Numaga. jaarboek jg. LI (2004). P. Begheyn (red.): 
Nijmeegse Biografieën, deel 1. 

Verder ontvingen wij 
Deelgenoot (Blaricum), nr. 38, voorjaar 2002. Ju
bileumnummer 20 jaar Historische Kring. Idem, 
nr. 40, najaar 2002. Verdwenen huizen. Idem, 
nr. 42, zomer 2003. Idem, nr. 51, zomer 2006. 
De Postbestelling in Blaricum [Cornelis de Boer 
in 1851 aangesteld, over!. 1861, opgevolgd door 
zoon Lambertus]; P. Bos: Van Gooische Stoom
tram tot Connexxion. Idem, nr. 53, voorjaar 
2007. 
De Kleine Meijerij. 6oe jg. (2009), nr. 2. Corr. pag. 
577: Trappistinnenklooster. 
Kondschap (info@chcvollenhove.nl), 26e jg., nr. 
2, juni 2009.J. Spitse: Katoenweverij in Vollenhove 
en omgeving, deel 1; Verv. Slag in het Land van 
Vollenhove. 
De Miedbringer, nr. 176, jg. 48, juli 2009. Land
bouwontwikkeling op Terschelling [discussie
stuk]. 
Molens, nr. 95, sept. 2009. In Memoriam Frans en 
Jan Gunnewick [88 resp. 90 jaar]. 
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 23, nr. 
2, juni 2009. Het Mastboomhuis anno 2009; Het 
wielergezicht van Woensdrecht; In de voetsporen 
van Lodewijk Napoleon; In gesprek met Frans 
van Gaal. 

Rijnland, afl. 42, 14e jg., nr. 3, sept. 2009. Ervaring 
met de genealogische inloopspreekuren. 
Seijst (www.zeist-historie.nl), 2009 - m. The
manummer Open Monumentendag: Op de kaart 
gezet. 
Stad & Ambt (Almelo), 17e jg., nr. 3, juli 2009. In 
Memoriam Nico van Dijk (1922-2009); Langs de 
Vriesen Aa (1); Boerderijen en bijgeloof. 
Stad en Lande (secretariaat@stad-en-lande.nl; 
Postbus 70, 4300 AB Zierikzee), nr. 125, 46e jg., 
aug. 2009. De Schouwse burgerdracht in 1854. 
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