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Zestiende-eeuws Antwerpen mag zonder schroom een typische migrantenstad 
genoemd worden. De Scheldemetropool kende een enorme bevolkingsexplosie 
tijdens haar zogenaamde 'Gouden Eeuw', waarbij het inwonerraantal steeg van 
40.000 inwoners in 1496 naar een absoluut hoogtepunt van 104.000 inwoners 
in 1568. 1 Historisch-demografische analyses van Europese vroegmoderne ste
den hebben echter duidelijk gemaakt dat deze centra doorlopend af te rekenen 
hadden met een abnormale oversterfte. Het zogenaamde urban graveyard-effect, 
waarbij er sprake is van hogere mortaliteit dan nataliteit, maakte elke natuur
lijke bevolkingraangroei in vroegmoderne steden onmogelijk. Ook Antwerpen 
ontsnapte uiteraard niet aan dit fenomeen. Een vergelijking van de gerecon-
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strueerde Antwerpse geboorte- en sterftecijfers bewijst inderdaad dat ook in Antwerpen een 
natuurlijke bevolkingraangroei onmogelijk was.' Het logische gevolg is dat het vooral mi
granten waren die gezorgd hebben voor de bevolkingsgroei in de zestiende-eeuwse Schelde
stad. Brontechnisch is het echter zeer moeilijk om het juiste aantal migranten dat Antwerpen 
als nieuwe thuishaven koos te bepalen. Volgens voorzichtige schattingen kwamen bijvoor
beeld tussen 1526 en 1542 jaarlijks meer dan 2.000 immigranten aan in Antwerpen, waarmee 
de stad sterk de immigratiegraad van bijvoorbeeld Londen oversteeg.3 Wat we via analyse van 
de poortersboeken wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat tussen 1533 tot 1600 er in Ant
werpen niet minder dan 15.735 ingeweken poorters werden geregistreerd en dat tot de Val van 
Antwerpen in 1585, ondanks een sterke daling van de Antwerpse bevolking na 1568, een hoog 
inschrijvingsniveau van nieuwe poorters werd gehandhaafd van gemiddeld ongeveer 300 

inschrijvingen per jaar. 

Voor migratiehistorici of sociaal-economische historici is de aantrekkingskracht van vroeg
moderne steden zoals Antwerpen op allerhande types migranten een droom. Via uiteenlopen
de methodes trachten zij een verklaring te zoeken voor dit fenomeen, waarbij ze vaak het zo
genaamde push-pul/model hanteren. Als push-factoren worden in migratiestudies naar vroeg
moderne steden vaak (politiek-) religieuze redenen aangehaald of een te hoge bevolkings
dichtheid op het platteland met een fragmentering van het landbouwareaal tot gevolg. Veel 
geciteerde pull-factoren zijn de betere arbeidsomstandigheden en hogere lonen in steden, 
kansen op scholing, de uitbouw van sociale vangnetten, de aanwezigheid van politieke en cul
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turele organisaties (centraleinstellingen, scholen en 
universiteiten) tot zelfs de relatieve sfeer van veilig
heid in steden temidden van blind oorlogsgeweld. 4 

Voor genealogen en familiehistorici zijn migratiebe
wegingen van voorouders, dorps-, stads- of streekge
noten echter vaak een heuse nachtmerrie. Het is voor 
de genealoog in feite onmogelijk om het vertrek van 
emigranten in lokale zestiende-eeuwse bronnen te 
achterhalen. Maar ook als men zou weten waar een 
emigrant naartoe trok, is het nog zeer moeilijk om 
in het bronnenmateriaal van de plaats van bestem
ming sporen terug te vinden van de uitwijkeling. 
Poortersboeken of burgerboeken bieden op dit vlak 
maar sporadisch een oplossing. Slechts een minder
heid van de nieuwkomers in een stad koos ervoor 
om het poorterschap te kopen. Schepenregisters, 
certificatieboeken, notarisbrieven en dergelijke 
zouden een oplossing kunnen bieden, maar onder
zoek van deze bronnen is arbeidsintensief en levert 
bovendien vaak nauwelijks resultaat op. Enkel als 
een emigrant in zijn nieuwe woonplaats (zakelijke) 
transacties heeft afgesloten, is de kans reëel dat men 
over deze persoon informatie in deze bronnen vindt. 
Parochieregisters zijn in een stad als Antwerpen in 
de zestiende eeuw evenmin een alternatief.s Geluk
kig zitten er nog voor genealogen onschatbare bron
nen verscholen in allerhande archieven. Een mooi 
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voorbeeld hiervan zijn de inschrijvingslijsten van leerling-droogscheerders voor de periode 
1536-1564 die bewaard worden in het Rijksarchief te Antwerpen. 6 De lijsten zijn genoteerd 
in een ongefolieerd boek en vangen aan op Kerstmis 1536. De laatste inschrijving van een leer
ling gebeurde op 5 mei 1562. Deze persoon legde overigens met succes zijn proef af op 31 mei 
1564. De inschrijvingslijsten worden vaak over het hoofd gezien door genealogen (en acade
mische historici), omdat men ze niet zou verwachten in dit archief.6 Het is immers genoeg
zaam bekend dat de meeste Antwerpse ambachtsarchieven verzameld zijn in het Antwerpse 
Stadsarchief (Felixarchief). Onderzoek van het archieffonds van het droogscheerdersambacht in 
het Felixarchieflevert echter alleen het inschrijvingsregister van de leerling-droogscheerders 
uit de jaren 1539-1540 op.7 

Droogscheerdersambachten waren in de moderne tijd een typische migrantenambacht.8 

Meester-droogscheerders kwamen van heinde en verre naar de Scheldemetropool afgezakt 
om mee te surfen op het economisch succes van de textielindustrie. Leerling-droogscheerders 
verkozen om het vak in Antwerpen te komen leren omdat de Antwerpse laken bereidingstech
niek als superieur beschouwd werd tegenover die van andere textielcentra. Wegens het grote 
aantal zelfstandige droogscheerders dat in Antwerpen aan het werk was, was het daarenboven 
gemakkelijker hier een meester te vinden die bereid was - tegen een niet al te hoge prijs - een 
leerling in zijn atelier op te nemen. 9 Werk was er overigens genoeg voorhanden en de droog
scheerders vormden een onmisbare link in het geheel van de wolindustrie. Het droogscheren 
of bereiden van wollen lakens was immers één van de stappen die moesten ondernomen wor
den om van ruwe wol een afgewerkt laken te maken. De bedoeling van het droogscheren was 
om de ongelijke haren van het laken op gelijke lengte af te snijden. Normaal gezien verliet het 
wollen laken ongeschoren het atelier van de lakenwever en werd het zo in het handelsverkeer 
opgenomen. Het was de lakenhandelaar die het laken liet scheren door de lakenbereider of 
droogscheerder. De Antwerpse droogscheerders waren verenigd in een ambacht dat pas op 
7 oktober 1536, na verlening van haar stichtingsordonnantie, juridisch onafhankelijk werd 
van de Lakengilde.10 Het is dan ook niet toevallig dat de inschrijvingslijsten van de leerling
droogscheerders aanvangen op het einde van 1536. Het ambacht van de droogscheerders be
stond uit meesters, gezellen of knechten en leerlingen. De leerlingen moesten ingeschreven 
worden in een inschrijvingsboek. Zij mochten geen loon ontvangen en moesten een leertijd 
van tenminste twee jaar ondergaan. Na de leertijd schoor de leerling een proef en kon hij , 
indien hij in zijn proef geslaagd was én het zich financieel kon veroorloven, meester-droog
scheerder worden. Vele leerlingen bleven na het einde van hun leertijd echter in loondienst 
van een meester werken als vrije arbeider of gezel. Ongetwijfeld zijn ook vreemde leerlingen 
huiswaarts gekeerd om aldaar hun in Antwerpen opgedane kennis te gelde te maken. 

Tijdens de zestiende eeuw bereikte het laken bereiden hoge toppen in Antwerpen en dit dank
zij de import van massa's onafgewerkte Engels lakens. Samen met de meerseniers, de bakkers, 
d e bontwerl<er s e n de v ervers vonnden d e d r oogscheerde rs d e k wantitatief b e l a n g rijks te 

ambachten in zestiende-eeuws Antwerpen. Maar het feit dat de activiteiten van de lakenver
edelingssector zo afhankelijk waren geworden van de import van dit Engels laken, maakte 
deze industrietak tevens bijzonder kwetsbaar. In 1565 beslisten de Engelsen om hun lakens in 
eigen land te laten verven en bereiden." Enkele cijfers tonen dan ook aan dat het ambacht naar 
het einde van de zestiende eeuw aan belang inboette en geleidelijk aan zelfs bijna verdween. 
In 1539 was er sprake van 450 meesters en ruim 900 gezellen bij de droogscheerders. Bronnen 
gewagen zelfs van samen 1.600 meesters en gezellen in 1564. De totale crisis in de Antwerpse 
lakenindustrie bereikte haar hoogtepunt met de Val van Antwerpen. De overgave van Ant-
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werpen aan Farnese (17 augustus 1585) luidde trouwens voor de 
gehele Antwerpse economie een diepgaande recessie in. De grote 
uittocht van Antwerpenaars, en dus ook droogscheerders, nam 
enorme proporties aan. Vele meester-droogscheerders verlieten de 
stad en namen zoveel mogelijk hun bedrijfsinstallaties mee. Zij 
lieten zich zelfs vergezellen door hun personeel, zodat zij, een
maal aangekomen in hun nieuwe woonplaats, meteen weer een 
bedrijf konden opstarten. 12 In 1584 noteerde men nog 150 mees
ters en 300 gezellen, maar in 1592 waren er nog maar 80 meesters 
overgebleven. In 1600 was er nog sprake van 60 meesters (sommige 
bronnen beweren slechts 40) en 200 gezellen.13 

Uit zowel de Antwerpse poortersboeken als uit de leerlingenlijs
ten blijkt dat vele migrant-droogscheerders aangetrokken werden 
door de drukke activiteiten in de lakenindustrie. De poortersboe-
ken voor de periode 1533-1600 tonen aan dat het droogscheerders

ambacht in totaal 696 meesters aantrok die zich als poorter lieten registreren.14 Als ambacht 
moesten de droogscheerders op dit vlak enkel de kleermakers (923) en de schippers (887) 

laten voorgaan. In de textielsector zelf was het droogscheerdersambacht met voorsprong 
het grootste migrantenambacht, op verre afstand gevolgd door de passementwerkers (253), 

de linnenwevers (243) en de satijnwerkers (238). De leerlingenlijsten op hun beurt laten 
zien dat Antwerpen zeer attractief was voor personen die het droogscheren wilden leren. 
Het totaal aantal ingeschreven leerlingen over de periode 1536-1564 bedraagt 2.184 stuks. 
Van ruim 50% van deze leerlingen weten we met zekerheid dat ze afäomstig waren van 
buiten Antwerpen omdat dit in de lijsten daadwerkelijk expliciet vermeld staat. De meeste 
meesters waren in hoofdzaak afkomstig uit het oude hertogdom Brabant (38%).15 De grote 
steden Mechelen, 's-Hertogenbosch, Brussel en Leuven waren de grootste leveranciers van 
meesters. Maar ook kleine Brabantse steden zoals Geel, Turnhout, Bergeijk, Diest en Lier 
scoorden goed. Verder waren veel meester-droogscheerders afkomstig uit de diverse Duitse 
vorstendommen (24%) met steden als Keulen, Aken, Münster, Wesel, Keulen, Mörs, Emme
rich of Rez als belangrijke leveranciers. Van het platteland rond deze Duitse steden zochten 
eveneens veel droogscheerders hun geluk in de metropool. Een geringere aantrekkingskracht 
ging uit naar de oude vorstendommen Vlaanderen (8,5 %), Luik (7%) en Gelre (6%). De sterke 
ontwikkeling van de overlandse routes tussen Antwerpen, het Rijnland in Duitsland en de 
Noordelijke Nederlanden hebben een belangrijke rol gespeeld in de migratiebewegingen van 
immigrant-droogscheerders. Het waren vooral de Keulsebaan, de landweg Aken-Antwerpen, 
de handelsweg Keulen-Roermond-Turnhout-Antwerpen, de weg Keulen-Xanten-Grave-'s
Hertogenbosch-Bergen-op-Zoom-Antwerpen en de weg vanuit Kampen via Zwolle, Deven
ter, Zutphen, Arnhem en Nijmegen naar Grave die talrijke immigranten naar de Scheldestad 
voe rd e n. D e h erl<o m s tgebie d e n van d e leerlinge n e n 1n ccstcrs verto nen gro re overe enkon1-

Sten. Ook de meeste leerling-droogscheerders waren afkomstig uit het oude hertogdom 
Brabant, waarbij Mechelen eveneens de grootste leverancier van leerlingen was gevolgd door 
's-Hertogenbosch, Brussel, Leuven en Lier. Ook kleine plaatsen in de Antwerpse Kempen 
leverden leerlingen af zoals Geel, Turnhout, Herentals en zelfs het dorp Arendonk. Een 
opvallend verschil met de meesters is dat niet alleen 's-Hertogenbosch veel leerlingen afle
verde uit het hedendaagse Noord-Brabant, maar ook Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal en 
Heusden. Maar ook hedendaagse Nederlandse steden of dorpen uit andere vorstendommen 
waren belangrijke herkomstplaatsen van leerlingen, zoals Sittard, Maastricht, Roermond, 
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Plattegrond Antwerpen in vogelvlucht, 1557, Wim Strecker, naar een gravure vanHieronymus Cock 

Deventer, Nijmegen, Arnhem, Kampen, Buren en Zutphen. Zelfs het oude graafschap Hol
land en het sticht Utrecht waren, in vergelijking tot bij de meester-droogscheerders, redelijk 
grote leveranciers van leerling-droogscheerders. Amsterdam leverde de meeste leerlingen, 
gevolgd door Haarlem, Den Haag, Delft, Utrecht en Oldenzaal. Nog meer dan bij de meesters 
waren ook veel leerlingen afkomstig uit de Duitse vorstendommen. Aken spande hierbij de 
kroon, gevolgd door Wesel, Emmerich, Rez, Dorsten, Duisburg, Neuss, Münster, Hamme en 
Erkelenz. Ook van het platteland rondom deze Duitse steden zakten vele nieuwe leerling
droogscheerders naar Antwerpen af. 

In de tabel op de volgende pagina's worden de leerling-droogscheerders weergegeven die 
afkomstig waren uit plaatsen die vandaag in Nederland gesitueerd kunnen worden en die 
zich in de periode 1532-1564 lieten registreren in het Antwerpse droogscheerdersambacht. De 
bedoeling is in eerste instantie om genealogen eventueel terug op het spoor te brengen van 
'verloren' gewaande familieleden of stads-, dorps- of streekgenoten. We hebben hierbij bij 
elke leerling nagegaan of zij later ook in de Antwerpse poortersboeken terug te vinden zijn. 
Het is immers zo dat als leerling-droogscheerders ook in deze bron terug te vinden zijn, de 
kans zeer reëel is dat zij voor een langere tijd geresideerd hebben in Antwerpen als meester
droogscheerder. Op deze manier kunnen genealogen er quasi zeker van zijn dat er in de an
dere Antwerpse bronnen sporen zullen terug te vinden zijn van de desbetreffende persoon. 
Wc vcrn~cldcn achtereenvolgens in alfabetische volgorde de fanüliena1nen van de leerlingen, 

gevolgd door hun voornaam, plaats van herkomst, datum van inschrijving en de dag waarop 
zij hun proef geschoren hebben. Alle data zijn op integrale wijze overgenomen uit de in
schrijvingslijsten, inclusief de Brabantse jaarstijl. Plaatsnamen waarover twijfel zou kunnen 
bestaan of die in de loop van de geschiedenis een (kleine) naamsverandering hebben gekend, 
worden in een voetnoot toegelicht. Eveneens wordt, indien de leerlingen later Antwerps 
poorter werden, de datum van de registratie als poorter in een voetnoot vermeld. 
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achternaam voornaam herkomstplaats inschrijvingsdatum meesterproef 

Achelen, va n Reyn Reusel 6juni 1554 12juni 1557 

Ackele, van Hans 's-Hertogenbosch 7 augustus 1544 meesterproef" 

Adderiaenssen Melseoer Heusden 11mei 1544 meesterproef" 

Adel ree, van Wielrant Leeuwarden 9 juli 1556 8 augustus 1558 

Adriaenssen Roelant Maastricht 27 mei 1560 1juni1562 

Adryanss. Jacop Bühl " 30 april 1553 11 mei 1556 

Aecke, van Herman Deventer 8 juni 1554 12juni 1556 

Aerensen Pauwels Zwolle 27 juli 1551 meesterproef" 

Aerssen Wyellem Roosendaal 13 juni 1550 meesterproef" 

Aerssoen Cornelis Sint-Mertens-Dijck" 7 mei 1544 meesterproef" 

Alarts Hendrick Haarlem 18juli1544 meesterproef" 

Alberse Jan Deventer 17mei 1558 24 juni 1560 

Albrechs Jan Delft 27 juni 1551 meesterproef" 

Allart Symon Melkert Holland 7 juli 1561 12juli 1563 

Allartss. Karijn Amsterdam 15 februari 1549 meesterproef" 

Almans Carijn Middelburg 9 augustus 1544 meesterproef" 

Andrie ss. David Den Haag 31 mei 1546 meesterproef" 

Arckelens, van Jos 's-Hertogenbosch 29 juli 1561 11 augustus 1563 

Arens Christiaen Delft 27 juni 1561 1 juli 1563 

Ariaenss. Huybrecht Brouwershaven 12 maart 1544 meesterproef" 

Ariaenss. Adriaen Empel 21 augustus 1553 29 augustus 1555 

Auspierghe Wyndel Spier 10 juni 1540 meesterproef" 

Back Hans Bergeijk" 10 februari 1555 geen meesterproef 

Backer Joos Janss. Nieuwlande 12 maart 1541 21 maart 1542 

uit Zuid Beveland" 

Backx21 Jaccop Maastricht 9 februari 1543 meesterproef" 

Bamboerch, van Cornelis Nijmegen 21 augustus 1548 meesterproef" 

Baren, de Gyelyom Zeeland 21 april 1560 geen meesterproef 

Baseel Hans Utrecht 7 mei 1547 6 juni 1550 

Bastart Jason Haamstede 27 maart 1538 9april 1540 

Beecman Hendrik Eersel" 5 juni 1544 meesterproef" 

Berge, van Andrys 's-Hertogenbosch 8 maart 1542 geen meesterproef 

Berge, van Aert 's-Hertogenbosch 26 februari 1543 geen meesterproef 

Berge, vande" Heyman Asten 3 februari 1546 meesterproef" 

Bergen, van Herman Deventer 1 september 1557 geen meesterproef 

Berghen, van" Hanneken Bergen op Zoom 5 oktober 1538 15 februari 1540 

Bernaertsen Hans Haarlem 5 september 1560 12 september 1562 

Bernarts Willem Harderwijk 17 juni 1541 23 juni 25 

Bernarts Jochem Arnhem 4 augustus 1561 5 augustus 1563 

in land van Gelder 

Besel, van Hendrick Rymmerde" 24 september 1555 7 oktober 1558 

Biets Servaes Breda 31 oktober 1550 geen meesterproef 

Boe Jan Grave" 16 oktober 1539 21 oktober 1541 

Boeckmaker Heyndric Deventer 25 mei 1540 27 mei 1542 

Boegaert, vanden Jacop Budel 5juli 1553 geen meesterproef 
Boey, de Joest Asten 30 juni 1545 meesterproef" 

Bol Peeter Bergen op Zoom 26 november 1547 geen meesterproef 

Bosmans Bartelmeus 's-Hertogenbosch 5 maart 1540 geen meesterproef 

Brake, van Machyel Holland 4 oktober 1560 5 oktober 1562 

Brans Alart 's-Hertogenbosch 1 mei 1540 geen meesterproef 

Broeck, ter Peter Zutphen" 21 januari 1554 22 januari 1556 

Broecke, van den Melchior 's-Hertogenbosch 24 oktober 1544 15 mei" 

Broeckhoerst, vander Hans Blerick 9 augustus 1543 13 augustus 1545 

Bronckhorst Wijellem Holland 11 februari 1560 7 april 1562 

Brouhese, van Rutgeert 's- Hertogenbosch19 31 mei 1554 2 juni 1557 

Brouwer Hans Huigen Oldenzeel 24 februari 1558 24 december 1561 
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achternaam voornaam herkomstplaats inschrijvingsdatum meesterproef 

Brugghen Dierick Sittard 5 januari 1559 13 januari 1561 

in land van Gu ll ik30 

Buijssen Jan Roermond 30juni 1553 6 juli 1555 

Burcht, vander Hendrick Bergen op Zoom 3 september 1561 10 september 1563 

Bussenam Jasper Va lkenburg 6 maart 1559 geen meesterproef 

Buys Hans Va lkenisse" 16 november 1541 24 november" 
Buys Corne lis Heusden 31 mei 1544 geen meesterproef 
Byddens Bernaert Bergen op Zoom 8 april 1560 9 april 1562 
Cannenborch Harman Alten" 18 april 1554 ju li 155733 

Claessen Roe lof Ja n 's-Hertogenbosch 15 maart 1551 28 mei 1554 
Claessone Aderyaen Heusden 15juni 1543 24 juni 1545 

Clasen Peeter Roosendaa l 4 april 1555 18 apri l 1558 

Glimpen Bernaert Oldenzeel 13 maart 1560 19 maart 1562 

in sticht van Utrecht 
Clocks Jackop Va lkenburg l Ojun i 1550 meesterproef" 

Clomp Geryt Nijmegen 30 mei 1539 3 juni 1541 

Coe lmondt Peeter Tric ht'' 26apri l 1544 meesterproef" 
Coenraets Corne lis Reimerswaal 24 ju li 1556 11 mei 1559 
Colem, van Ghomaert 's-Hertogenbosch 24 november 1550 meesterproef" 
Coppens Heynd rick Ven lo 21 april 1553 geen meesterproef 
Coppoens Symon Westenhoven35 19 mei 1542 21 mei 1544 
Corne liss. Dierick Gorkum 18juli 1544 meesterproef" 
Corne liss. Joest Wauwer" 25februari 1548 meesterproef" 
Corne liss. Jan Haa rlem 19februari 1558 geen meesterproef 

Corne lissen Gerart Horn" 28februari 1552 geen meesterproef 

Corne lissen Jacop Amsterdam 30juni 1554 8ju li1 556 

Crabbe Ad ria en Helmond 2 oktober 1548 meesterproef" 

Cremer, de Cornelis Woensdrecht'' 28 maart 1544 10 apri l 1547 

Cryset Jochem Kampen 9 september 1561 20 september 1563 

Cuyper, de Ariaen Nispen 21 juni 1544 meesterproef" 
Cuysters Hans Leende" 3 september 1543 14 september 1545 

Cuyx Gheryt Heusden 12juni 1539 14 juni 1541 

Dams Ghysbrecht Grave 17 november 1556 23 september 1558 

Danie ls Guebel Ravenstein 10 juni 1544 meesterproef" 

Dermels Dirck Ravenstein 21 november 1552 geen meesterproef 

Dieden Jan Deventer 13 apri l 1540 13 apri l 1542 

Diericks Peeter Drunen 12 november 1555 16 november 1557 

Dierickssoen Jan Soelen 5 november 1543 meesterproef" 

in land van Gelder40 

Dierickxen Dierick Noordeloos 5 mei 1557 7 mei 1560 
Diericxen Fernando Zierikzee 22 november geen meesterproef 

Dierrxsoen Lambrecht Eindhoven 30 april 1544 meesterproef" 
Dierycxs Wouter Hemert 15 maart 1540 meesterproef" 

Dietholt, van Hendrick Kampen 7 september 1559 geen meesterproef 
Dominicq Hevndrick Roosendaa l 4 maart 1552 6iu li 1555 
Dreut Anthonis Kampen 10 juni 1559 17 juni 1561 
Drissen Reynolt Maastricht ll juni1537 18juni 1539 

Duerne, van Dierick 's-Hertogenbosch 14april 1540 25apri l 1542 
Duren, van Peter Eindhoven" 5 oktober 1558 10 oktober 1560 
Duyck Ghijsbrecht. Den Haag 16ju li 1544 meesterproef" 

Adriaenss 
Eayts Andries Sittard 15 maart 1556 17 maart 1558 
Eethem Jacop 's-Hertogenbosch" 30 januari 1550 meesterproef" 
Elbert Frederick Friesland 23 juni 1561 25 juni 1563 

Ell emt Jan Roermond 9 maart 1555 2 maart 1557 

Elmpt, van Hugo Roermond 26 oktober 1541 10 november" 

Gens N os era 64 ( 2009) 695 



achternaam voornaam herkomstplaats inschrijvingsdatum meesterproef 

Emons Ph ilips Someren 10februari 1555 10 december 1558 
Emvuyst Peeter Leiden 22juni 1554 27 juni 1556 
Enghels Heyndrick Nootberghen" 15 oktober 1560 17 oktober 1562 

Epelen, van Dirk Aalst bij Grave" 14 april 1544 meeste rproef" 
Etterss. Th omas Ootmarsum 19 april 1560 22april 1563 
Eyck, va n Claes Den Haag" 8 oktober 1549 geen meesterproef 

Eyck, van Jan Oerle 11 augustus 1554 13 augustus 1556 
Eynde, vanden Mercelis Asten 2 mei 1544 meesterproef" 

Faber Wyellem Sitta rd 5 november 1550 meesterproef" 
Flo rys Jan Montfort 29apri l 1549 geen meesterproef 

Foppen Willem Gouwen in Holland" 21 augustus 1561 23 augustus 1563 
Frans Bastiaan Oudewater 17 september 1548 23 september" 
Frans Jan Den Haag 12juni 1550 meesterproef" 
Franss. Willem Amsterdam 17 december 1540 geen meesterproef 
Freedrixen Daneel Baarle 18 september 1546 geen meesterproef 

Geeraerts. Peeter Tessel 2 juni 1556 10 juni 1558 

Geeritss. Geert Waspik 20februari 1554 8maart1556 

Ge lande Nyclaes Kampen 20 september 1555 5 juli 1558 

Ge lichs Jan Bemmel" 26 november 1549 meesterproef" 

Germen Dyryeck Zwolle 1 juli 1550 meesterproef" 

Gerss. Gij sb recht Oud ewater 18 november 1542 28 november 1544 

Gerts Basten Hendrick TIiburg 23 juni 1562 6 augustus 1563 

Gerts Tielma n Delft 1 mei 1562 geen meesterproef 

Gertss. Adryaen Roosendaal 31 oktober 1549 geen meesterproef 

Gertss. Joris Groningen 14 oktober 1561 19 oktober 1563 

Gertzen Seeger Deventer 29 april 1552 meesterproef" 

Gerytss. Bastiaan Schijndel 5 juli 1538 geen meesterproef 

Gheertchen Jan 's- Hertogenbosch48 7 mei 1538 2 december 1540 

Ghijsbrechsen Willem Vessem 13 januari 1540 15 januari 1542 

Ghijsbrecht Ariaen Baaswijc 1 februari 1541 5 februari 1543 

in de Langstraat'' 

Ghoerl, van Hans bij Tilburg" 18 januari 1543 meesterproef" 

Gillysoen Jan Hoeven 24 juli 1543 5 augustus 1545 

Godssone, van Carel Sittard 14 augustus 1559 geen meesterproef 

Goer, de Heyndric Zutphen 21 april 1539 21 april 1541 

Goerts" Jan Erp 18april 1553 geen meesterproef 

Goevartsoen Will em Bergen op Zoom 10 november 1543 meesterproef" 

Gooi" Claes Leiden 9 mei 1554 10mei 1557 

Gessen Rijn ier 's-Hertogenbosch 30 juni 1545 meesterproef" 

Gouryss. Heyndrick Remunde 3 november 1542 geen meesterproef 

Goyvaerts Jan Gorkum 5februari 1551 geen meesterproef 

Graten, van Gerrit Goebel Oldenzaal 9 maart 1552 geen meesterproef 

Groenevelt Herman Deventer 25 mei 1560 29 mei 1562 

Groeters Jan 's-Hertogenbosch 1 augustus 1539 17 september" 
Guebels Hans 's-Hertooenbo sc h 23 juni 1559 goon m e e ste rpro e f 

Gulcke, van Pieter Amsterdam 19februari 1561 8maart1563 

Ha eg hen, vande Macharijn Maastricht 6 september 1561 18september1563 

Halen, van Dierick Delft 28 mei 1559 geen meesterproef 

Hammiet, van Lenaert bij Weert 25 september 1543 geen meesterproef 

Ha neg reef Gerard! Eersel 24 maart 1547 meesterproef" 

Hanneborch, van Wal raven 's-Hertogenbosch 4 februari 1541 29 mei" 
Hanssens53 Hans Reusel 12 maart 1544 geen meesterproef 

Hasse" Hans Bergen op Zoom 3 januari 1542 10 januari 1544 

Hast, van Ghoeyvaert Hattem 31 maart1560 geen meesterproef 

Hatgens Herman Deventer" 27 september 1557 7 oktober 1559 

Heek, van Hans Heusden 11juni1546 geen meesterproef 
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Hedemael Tyaert Groningen 21 augustus 1560 geen meesterproef 

Heethuy Herman Veere 2 september 1555 11 oktober 1557 

Heijden, vander Hans Veere 3 maart 1557 12 maart 1559 

Heindrickssoen Frans Zuid -Beveland 15 september 1543 meesterproef" 

Heldemants Jasper Horst bij Venlo" 6 juni 1554 lOjuni 1557 

Hendrickx Hans Bergen op Zoom 20 juli 1548 meesterproef" 

Henricx Adriaan Bergen op Zoom 5februari 1554 geen meesterproef 

Hensberch Heynrick Reusel 31 mei 1554 5juni 1557 

Herrinck Ghert Haarlem in Holland 30 augustus 1543 11 oktober 1545 

Heyde, van de Ariaenss. Hans op Langstraat 13februari 1541 16februari 1543 

van Baaswijc" 

Heyen, vander Wouter bi j Deventer 20 juli 1543 28 juli 1545 

Heyman Bernart Geervliet 27 oktober 1544 meesterproef" 
Heyndricks Pieter Bergeijk 11 september 1560 18 september 1562 
Heyndricksone Marthen Onnen 16juli 1545 meesterproef" 
Heyst, van Cornelis Lang straat" 16januari 1550 meesterproef" 
Hezel, van Hans land van Valkenburg 18 maart 1555 21 maart 1557 

Hoeymaker" Peter 's-Hertogenbosch 30juni 1551 meesterproef" 

Hoghenhout, van Jochem Bronkhorst 5 augustus 1544 meesterproef" 

Holesloot lsebrant Amsterdam 19 november 1561 20 november 1563 

Honswijck, vander Aria en Buren 25 mei 1559 geen meesterproef 

Hooters Anthonis Bergen op Zoom 8 juli 1544 meesterproef" 

Hartens Hans Zwolle 29 november 1560 2 december 1562 

Hueldrick Hans Venlo" 8 september 1554 geen meesterproef 

Huisken Bernrdt Oldenzeel 24 februari 1558 28 februari 1560 

Huysken Reynijr Oldenzeel 22 augustus 1561 30 september 1563 

in sticht van Utrecht 

Huyskens Hans Ootmarsum 20 augustus 1545 meesterproef" 

lmpen Dirck Hemert 4 oktober 1553 13 november 1555 

lnttens Bertel Duren in de Peel" 3 juli 1561 9maart1563 

Jacobsen Jacop Friesland 7 ju li 1546 meesterproef" 

Jacops Heyndrick Riel bij Deventer" 24 juni 1553 1 juli 1555 

Jacopsen Jacop Den Briel 23 oktober 1551 geen meesterproef 

Jacopsen Cornelis Delft 6 juli 1552 9 juli 1554 

Jacopss. Cornelis Bath in Zeeland 2januari 1540 februari" 

Jacopss. Frans Amsterdam 1 december 1547 meesterproef" 

Jacopss. Gijsbrecht Oudewater 7 mei 1549 meesterproef" 

Jacopss.63 Dieric Amsterdam 17 september 1539 19 september 1539 

Jacopssen Egbert Riemen 2 augustus 1559 6 augustus 1561 

uit sticht van Utrecht 

Jacopssoen Wouter Grave 23 maart 1543 meesterproef" 

Jansen Cornelis Bergen op Zoom 17 september 1546 meesterproef" 

Jansen Jacob Dordrecht 9 december 1546 meesterproef" 

Jansen Nyclaes Breda 10 september 1555 17 april 1558 

Jansen Hendrick Utrecht 9 maart 1559 11 maart1561 
Jansen Arenout Leiden 12 november 1561 14 november 1563 

Janss. Willem Culemborg 6 februari 1539 22 februari 1540 

Janss. Cornelis Maastricht 7 maart 1539 3 maart 1540 

Janss. Joes Hemert 26 april 1539 27 april 1541 

Janss. Willebrort Oudewater 24 september 1539 28 september" 

Janss. Dieric Oudewater 29 oktober 1539 3 oktober 1541 

Janss. Symon Asperen 14juni 1540 19 juni 1542 

Janss. Mathijs 's-Hertogenbosch 24 november 1540 meesterproef" 

Janss. Hendric Aa lst in land van Gelder 30januari 1541 19 februari 1543 

Janss. Everart Leeuwarden uit Friesland 1 april 1541 4 maart 1543 

Janss. Aryaen Oudhoorne" 18juni 1545 geen meesterproef 
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Janss. Symon Bergen op Zoom 29 juni 1547 meesterproef" 

Janss. Willem Roosendaal 17 oktober 1547 meesterproef" 

Janss. Hubert Arnhem" 25 mei 1549 meesterproef" 

Janss. Steven Maastricht 19 april 1549 meesterproef" 

Janss. Jacop Amsterdam 17 mei 1554 18mei 1556 

Janss. Willem Amsterdam 22 juli 1556 26 juli 1558 

Janss. Gerard Amsterdam 16 april 1559 16? 1561 66 

Janss. Hans Utrecht 20 juli 1559 23 juli 1561 

Janss.67 Peter Bergen op Zoom 31 mei 1549 geen meesterproef 

Janssen Adrijan Dorp uit Hage'6 30 december 1551 meesterproef" 

Janssen Jacop Amsterdam 29 juli 1552 31 juli 1554 

Janssen Adryaen Sint-Geertruid en berg 4 oktober 1555 2 februari 1557 

Janssen Seberecht Heusden 4 mei 1560 9 mei 1562 

Janssen Lauwereys Weert 18 januari 1560 20 januari 1562 

Janssens Hans Hemert 5 maart 1557 7 maart 1559 

Jansyensen Wyellem St.-Geertruidenberg 25 juni 1546 meesterproef" 

Joes Jan 's-Hertogenbosch 31 december 1537 geen meesterproef 

Joessone Jasper Scherpenisse 28 mei 1558 17 september 1560 

Joestss. Joest Hapert 23 december 1545 meesterproef" 

Joossoen Heinderick 's-Hertogenbosch 6 september 1543 geen meesterproef 

Jo rissen Jorijes Amsterdam 10 juni 1553 14 augustus 1555 

Kalf Verich Maastricht 15 december 1551 geen meesterproef 

Kammenberch Bernaert Alten 8januari 1556 geen meesterproef 

Kebbijn H~nrick Arnhem 8februari 1553 geen meesterproef 

Kenis Pieter Maris bij Weert" 30juni 1539 19 augustus 1541 

Kersten Michiel Arnhem 13 augustus 1547 meesterproef" 

Kocx Koes Heeze uit de Kempen" 12 februari 1559 14 maart 1561 

Koels Aelbrecht Gorkum 17 augustus 1547 meesterproef" 

Kol Heynrick Wolfhagen 9 augustus 1557 geen meesterproef 

Kotkens Lucas Sticht van Utrecht 14 maart 1561 15 maart 1563 

Kryen Cornelis Roosendaal 17 november 1561 16 november 1563 

Kuyt Jan Gorkum 31 maart 1538 geen meesterproef 

Kystemaker Heyndrick Kampen 14februari 1540 meesterproef" 

Lambrechs Peter Amsterdam 13december1552 13 augustus 1555 

Lambrechs Hans Houten 1 april 1560 6 april 1562 

in sticht van Utrecht 

Laureijssen Cornelis Gouw'' 14 november 1548 21 november" 

Lemss. Jacop Bergen op Zoom 9 mei 1553 16mei1556 

Leyden, van Willem Land van Gelderen 27 februari 1541 8 maart 1542 

Leyen Aert Vollenhove 22 augustus 1551 meesterproef" 

Lichtenberch, van Fransois Maastricht 31 januari 1561 geen meesterproef 

Lieberghe, van Lambert 's-Hertogenbosch 3 maart 1542 5 maart" 

Lievens, van Jan Wal Zierikzee 11 september 1557 meesterproef" 

Lijbert70 Nyclaes Schijndel 24 november 1545 meesterproef" 

Lochteren, van Thomas Zutphen 23 oktober 1540 oeen mee sterpro ef 

Lopmans" Jacop Eersel in de Kempen" 14 juni 1560 6 juli 1562 

Lynden, vander Peter Eerden" 24 september 1561 2 oktober 1563 

Machielss. Cornelis Leiden 15 mei 1554 29 juli 1558 

Machielss. Willem lgem bij Maastricht" 28 augustus 1561 31 augustus 1563 

Manteau Peeter Bergen op Zoom 20 augustus 1544 geen meesterproef 

Marchal Geeraerdt Venlo 16 juli 1557 geen meesterproef 

Martens Hans Eindhoven 6 februari 1539 23februari 1540 

Martens Goyvart Gheetsen bij Den Bosch" 13 november 1539 16 november 1541 

Meere, van Gillis Breda 23 november 1544 meesterproef" 

Menninck Adriaan Gorkum 9 september 1555 11 september 1557 

Mercelis Anthonis Breda" 8 mei 1542 23 augustus" 
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Mertensoen Anthonis Bergen op Zoom 26 oktober 1543 meesterproef" 
Michielss. Claus Romerswale" 13 januari 1540 februari" 
Moester Zacharias Sittard" 23april 1554 29april 1557 
Mollenss. Cornelis Breda 12 november 1545 meesterproef" 

Mols Goris Zundert 28 januari 1555 2februari 1557 

Mostart Hans Sittard 9februari 1552 20 februari 1554 

Master Peeter Sittard 8 maart 1554 13 mei 1556 
Myecheylss. Jakes Middelburg 17 oktober 1549 meesterproef" 
Nachtegael Hendrick Delft 30 juni 1561 5 juli 1563 
Nachtegal Gerart Holland 21 augustus 1561 27 augustus 1563 
Neeringen Philips Zevenbergen 17 juni 1539 meesterproef" 
Nutss. Eng ge l Bergen op Zoom 6februari 1549 meesterproef" 

Nythers Joris Oldenzeel" 2 december 1554 geen meesterproef 
Oproij Hans Deventer 13 november 1554 20 november 1556 
Os, van Aryaen Heusden" 16 mei 1545 meesterproef" 
Ottenborch Wyllem Leende 23 jul i 1555 27 juli 1557 
Paersspius Dierick Arnhem 18 augustus 1543 21 augustus" 
Paesschier Jacus Amsterdam 14 november 1559 28 november 1561 
Pallen Wyllem 's-Hertogenbosch 24 september 1542 1 oktober" 
Pas Otto Buren 17 augustus 1556 18 augustus 1558 
Pas, de Hans Deventer 11 maart 1560 13 maart 1562 
Peeters Ariaen Breda 5 september 1539 geen meesterproef 
Peeters Dierick Leerdam 23 november 1555 geen meesterproef 
Peeters Wouter Haa rl em 1 maart1556 geen meesterproef 

Peeterss. Bastiaen Haarlem 11 augustus 1544 meesterproef" 
Peeterss. Cornelis Sint-Geertruidenberg 1 september 1559 5 september 1561 
Pels Jan 's-Hertogenbosch 6 november 1544 meesterproef" 
Pels Aert 's-Hertogenbosch 27 februari 1548 geen meesterproef 

Pels AertAertss. 's-Hertogenbosch 18mei 1549 meesterproef" 

Pels" Aert 's-Hertogenbosch 4 juli 1554 19 juli 1556 
Perreys Peter Breda 20 juli 1546 meesterproef" 
Peters. Cornelis Amsterdam 21 oktober 1542 oktober" 
Peterss. Henrick Leiden 21 oktober 1549 meesterproef" 

Peterssen Heyndrick Baarle 16 april 1553 18 april 1555 
Peterssoen Jan Alkmaar 12juli 1553 17 juli 1555 
Petten Matheus Weert 4 januari 1548 geen meesterproef 
Peyenboercht Frans Oosterwijk 2mei 1544 geen meesterproef 
Pietersen Jacop Delft 2 oktober 1559 5 oktober 1561 
Pietersen Peter Den Briel in Holland 10 november 1561 27 november 1563 

Pieterss. Simon Schoonhoven 30 april 1539 geen meesterproef 
Pijeters Cornelis Delft 14 januari 1560 3 december 1562 
Pijl Severaert Veere 16 juli 1551 meesterproef" 
Planen Ariaen Gorkum 29 mei 1544 meesterproef" 
Planen, van Jan Gorkum 9 juni 1546 meesterproef" 
Pl ees, van Gerart Nieuwkerke 15 iuli 1561 ge en me esterpro ef 

in Gelderland" 
Pompers Peeter Weert 3april1557 10 april 1559 
Pyeterss. Dyerick Den Haag 23 januari 1550 meesterproef" 
Pypheericnk Wijnant Deventer" 16mei 1547 geen meesterproef 

Raes Janss. Jan Geldrop 14 oktober 1541 22 oktober" 
Ramackers Thijs Hemert 30 maart 1556 4 januari 1559 
Raymaker Jan Hemert 1 juni 1554 25 mei 1557 
Reder Claes Nijmegen 27mei 1551 meesterproef" 
Reijen Cornelis Roosendaal 7 september 1559 geen meesterproef 
Rentengael Adriaen Groningen 18 augustus 1555 23 augustus 1557 
Reynierss. Dierick Amsterdam 21 oktober 1541 geen meesterproef 
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Reynierss. Mathijs Dierick Ds" 11 januari 1547 geen meesterproef 
Rijcken Lod ewijck Deventer 10 juli 1551 meesterproef" 
Ritgens Jacop Saverum" 3 juni 1553 geen meesterproef 
Ritsaertss. Bartholomeus Zierikzee 15 november 1554 19 november 1556 
Roeghiers Steeven Arnhem 8juni1546 meesterproef" 
Roelant Reykaert 's-Hertogenbosch 7maart1546 geen meesterproef 
Roelloffs Jan Buren lOmei 1548 meesterproef" 
Ro elof Joes 's-Hertogenbosch 27 juli 1551 meesterproef" 
Ru esbeck Rutgert Borkeloo" 14 januari 1546 meesterproef" 
Ruwaerts Jan Enkhuizen 2 augustus 1560 18 september 1562 
Sautsen XX" van bij Sittard 5 mei 1562 31 mei 1564 
Se eer, van der Goessen Kampen 1 maart1551 meesterproef" 
Scellaert Marten Sittard 20 ju li 1545 meesterproef" 
Scepper Jacob Brust bij Maastricht'" 10 september 1561 4 januari 1563 
Scholwyck Willem Zutphen 4 mei 1557 geen meesterproef 
Schoolwyck, van Willem Zutphen 12 december 1558 13 december 1560 
Schot Jacop Haarlem" 16 september 1559 geen meesterproef 

Schoutinck Hans Bergeijk 23februari 1554 26februari 1556 
Schrever Ghovaert Sittard 9 december 1550 meesterproef" 
Sclysen Aert Valkenburg 26 juli 1543 4 augustus 1545 

Seoel Hubrecht 's- Hertogenbosch 28 juni 1537 3 juli 1539 
Scutre, de Jacob Nieuwkerke 4 mei 1562 5 mei 1564 

in land van Gelder31 

Scuytkens Frans Sittard 27 april 1541 meesterproef" 

Selen, vander Coernelis Oosterhout 4april 1543 meesterproef" 
Slorys Kerstiaen Leiden 29 mei 1559 geen meesterproef 

Slotbloem Ryckkert Deventer 7 juli 1549 meesterproef" 

Sluys Reyn ier Maastricht 5 augustus 1561 geen meesterproef 

Smal Hans Breda 26 maart 1545 meesterproef" 

Smidt, de Peter Amsterdam 14 augustus 1543 6 september" 

Snockkel Hans Koevoorde" 13 oktober 1546 meesterproef" 

Snoeck Claus Bommel 1 september 1539 27 september 1541 

Soeterman Hans Bergen op Zoom 23 februari 1541 3 maart 1543 

Somers, van Die riek Someren 8juni 1551 meesterproef" 

Sonbeeck, van Gheert Utrecht 20 maart 1560 21 maart 1562 

Sonderdanck Geert Amsterdam 26 november 1551 meesterproef" 

Sonnevelt, van' Dieric Montfort 23 februari 1540 geen meesterproef 

Spaenchs Adreaan 's-Hertogenbosch 5 augustus 1553 geen meesterproef 

Spiept Joes Gorkum 20 mei 1546 meesterproefl' 

Sta es Lenaert Sittard" 18 mei 1546 meesterproef" 
Stevens Joest Geld er 6 juni 1545 meesterproef" 

Stol Heyndric Keyserstoel" 21 mei1539 25 juni 1541 

Sunens Lodewic Oisterwijk 3 januari 1539 geen meesterproef 

Svermout Peeter Wageningen 1 oktober 1544 geen meesterproef 
Sviiters Antheunis Old eke rk 8 juli 1551 moo storproc f16 

Swaert, van Die riek Goor bij Weert 22 augustus 1543 2 september 1545 

Swijnnen Matijs Mapeteijn bij Tricht'' 12 november 1560 14 november 1562 
Sybrants Jan Tessel" 2juni1556 2juni1558 

Symons Peter Haarlem 28 augustus 1548 2 september 1550 

Symons Heynrick Langstraat 9 juli 1554 11 juli 1556 

Symons Aderiaen Rotterdam 29 oktober 1561 26 november 1563 
Symonss. Ymest Asperen 20 juni 1554 26 mei 1556 
Ta eck Wieder Deventer 17 oktober 1543 november'' 

Tem sch Cornelis Haarlem 18februari 1544 meesterproef" 

Tes Michiel Budel" 9 februari 1542 20 februari" 
Tescher Seger Venlo" 22 oktober 1538 23 november 1540 
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Teyssens Frans Weert 14 maart 1548 meesterproef" 

Theunis95 Peeter Langstraat 16 juli 1551 meesterproef" 

Theuns Dieryck Sint-Oedenrode 3 juni 1559 11 juni 1561 

Thielst Heyndrick Maelis" 1 september 1546 meesterproef" 

Thog ebieren Embrecht Deventer 18 augustus 1542 geen meesterproef 

Tonnijn Gheryt Dyuggsen 29 november 1546 meesterproef" 

bij Den Bosch" 

Tricht, van Gherart Remunde98 3 april 1541 geen meesterproef 

Tricht, van Nyclaes Tricht 14 februari 1555 18 februari 1557 
Truijen" Wyllem Asten 25 mei 1551 meesterproef" 
Truyen Hans Pieter Bergeijk''" 2 januari 1559 9 januari 1561 

Tysen Geeraert Oldenzeel 16 augustus 1560 19 augustus 1562 

Valckenborch Jacop Nijmegen 20maart1541 24 maart 1543 
Valckenborch Sybert lmmeghen'" 20 ap ri l 1542 22 april 1544 

Valckenborch Lucas Nijmegen 8 juni 1544 meesterproef" 
Valckenborch, van Hans Utrecht 19 juli 1543 geen meesterproef 

Valckenburch Lambert Nijmegen 18 april 1553 geen meesterproef 

Verhaer Joost Utrecht 13 juni 1549 meesterproef" 

Vermout Aert Nijmegen 24 april 1556 geen meesterproef 

Vincke Heyndric Venlo 12 juni 1539 dec ember 1541" 
Voghelseanck Jan Buren 27 augustus 1547 geen meesterproef 
Vos, de Tomas 's-Hertogenbosch 25 maart 1539 29 maart 1540 

Vriese Pieter Valkenburg 17 november 1539 19 november 1541 

Vriese, de Hendrick Bolswart in Friesland'" 13 oktober 1561 14 oktober 1563 

Wal Peter Nijmegen 6februari 1550 meesterproef" 

Wiele, van jan 's-Hertogenbosch'" 28 mei 1556 14 juni 1558 

Wijer, van de Coernelis Amsterdam 8 april 1543 geen meesterproef 

Willems. Adriaen Roosendaal 21 oktober 1561 24 december 1563 

Willemss. Joest Goeree'" 11 november 1537 12 november 1539 

Wil lemss. Balten Zierikzee 1 maart 1541 19 ma art 1543 

Willemss. Jan Heusd en 27 mei 1544 meesterproef" 

Willemss. Frans Veere 22 oktober 1544 meesterproef" 

Willemss. Willem St. -Geertruidenberg 29 april 1544 meesterproef" 

Willemss. Willem Bergen op Zoom 2 december 1549 meesterproef" 

Wolboocker Jan Buren 4 maart 1559 25 maart 1561 

Wouter Jan Deventer 8 juni 1537 14 juni 1539 

Wouters'" Cornelis St.-Geertruidenberg 29april 1544 meesterproef" 

Wouterss. Jochum St.-G eertruid en berg 106 23februari 1541 18 maart 1543 

Wauwer, van de Frans Breda 19 oktober 1548 25 oktober 1550 

Wruel Leen art Heerle 13 december 1544 geen meesterproef 

uit land van Valkenburg'" 
Wyellems Willem 's -Hertogenbosch 27juli 1546 meesterproef" 

Wyesster Jan Nijmegen 12 juni 1550 geen meesterproef 

Wyllems. Anthonys Oosthout108 16juli 1540 19 juli 1542 
Wvna c ke. va n M achie l Heeze 9februari 1541 21 febru ari 1543 

Wynants Hendrick Maastricht 27 november 1559 2 december 1561 

Wyncke, va n Aerrent Deventer 14 november 1548 meesterproef" 

Wyrts Joost Wijk bij Duurstede 8 september 1556 geen meesterproef 

Wysser Peter Nijmegen 3 november 1542 geen meesterproef 

Zande, vanden Jan Arnhem 22mei 1559 geen meesterproef 

Zeelwinder Goyvart Sittard'" 26 mei 1540 meesterproef" 

Zoenderdack Jan Den Haag 15maart1543 meesterproef" 
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genealogie', in: Vlaamse Stam 38 (2002), nummer 9, pag. 479-483. 

6. Rijksarchief van Antwerpen ( = RAA ), Fonds Antwerpen, nr. 39. 
7. Stadsarchief van Antwerpen ( = s AA), Gil den en Ambachten, 4888, Boeck van de lakenbereidersambacht, 

niet gefolieerd. 
In ieder geval éénmaal is een verwijzing opgenomen in Gens Nostra 51 (1996), pag. 443 (over de 

eerste generatie in: A. Sonneveld enJ.S. Bontekoe, 'Het pottenbakkers-en pijpenmakers geslacht 
Sonnevelt in Gouda', in: Ons Voorgeslacht 51 (1996), pag. 129-153). 

8. E. Kuijpers, Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in 17de-eeuws Amsterdam, Hilversum 
2005, pag. 257-287, N.W. Posthumus, De geschiedenis van de Leidse lakenindustrie, 's Gravenhage 1908, 
deel II, pag. 40-104 en A.K. L. Thijs, Van "werkwinkel" tot "fabriek". De textielnijverheid te Antwerpen (ein
de 15de-begin 19deeeuw), Brussel 1987, pag. 308-313 enJ. De Meester, 'Hulp vanuit onverwachte hoek: 
de inschrijvingslijs ten van de Antwerpse droogscheerders-leerlingen als genealogische bron', in: 
Vlaamse Stam 44: 3 (2008), pag. 233-261 en L. Lucassen en B. De Vries,' Leiden als middel punt van een 
Westeuropees migratiesysteem', in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 21 (1996), nummer 2, pag.138-
167. 

9. A. K.L. Thijs, Van "werkwinkel" tot "fabriek", pag. 312. 
10. De stichtingsordonnantie van de droogscheerders is terug te vinden in: SAA, GA 4028: Ordonnantie 

ende Privilegie BoeckAengaende den Laecken bereyders ambachte des er stadt Antwerpen, f0 1-20. 
11. Dit is waarschijnlijk de reden waarom inschrijvingslijsten van de leerling-droogscheerders rond 

dit tijdstip ophouden. 
12. A. K. L. Thijs, Van "werkwinkel" tot ''fabriek", pag. 71 en 170-172. 

Antwerpen, in vogelvlucht, plan van Virgilius Bononiensis, houtsnede 1565 
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13. Ibidem,pag.70-74. 
14. SAA, Vierschaar, nrs.142-153. 
15. Hoewel politiek-historisch niet helemaal correct, worden de steden Mechelen en Diest geografisch 

bij het hertogdom Brabant gerekend. 
16. Meesterproef zonder vermelding datum in poorterboek. 
17. Budel in de gelijknamige gemeente, provincie Noord-Brabant. 
18. Het stadje Sint-Maartensdijk in de gemeente Tholen, provincie Zeeland. Antwerps poorter gewor

den op 8 oktober 1546 met als herkomstplaats Veere. 
19. Antwerps poorter geworden op 6 augustus 1560. 
20. Nieuwlande, verdronken dorp en heerlijkheid op het grondgebied van de huidige gemeente Rei-

merswaal, provincie Zeeland. 
21. In het inschrijvingsregister omschreven als Backx]accop alias Lynssen. 
22. Antwerps poorter geworden op 21 februari 1541. 
23. In het inschrijvingsregister omschreven alsAertsoene. 
24. In het inschrijvingsregister omschreven als mijns heeren bastartsone vanBerghen. 
25. Zonder vermelding jaartal. 
26. Remmerden in de gemeente Rhenen, provincie Utrecht. 
27. Antwerps poorter geworden op 7 december 1543. 
28. Antwerps poorter geworden op 27 oktober 1570. 
29. Antwerps poorter geworden op 6 augustus 1563 met als herkomstplaats 'Bare!'. 
30. Antwerps poorter geworden op 9 juni 1564. 
31. Antwerps poorter geworden op 25 april 1550. 
32. Aalten in de gelijknamige gemeente, provincie Gelderland. 
33. Zonder vermelding dag. 
34. Antwerps poorter geworden op 15 juni 1544. 
35. Westerhoven in de gemeente Bergeijk, provincie Noord-Brabant. 
36. Waarschijnlijk Wouw in de gemeente Roosendaal, provincie Noord-Brabant. 
37. Waarschijnlijk graafschap Horn waarbij onder andere de stad Weert, provincie Limburg, behoor-

de vanwaar meerdere droogscheerders-leerlingen afkomstig waren. 
38. Antwerps poorter geworden op 12 mei 1553. 
39. Antwerps poorter geworden op 6 juni 1544. 
40. Zoelen in de gemeente Buren, provincie Gelderland. 
41. Antwerps poorter geworden op 20 april 1565. 
42. Antwerps poorter geworden op 22 maart 1553. 
43. Misschien Noordbergum in de gemeente Tytsjerksteradiel, provincie Friesland. 
44. Aalst in de gemeente Zaltbommel, provincie Gelderland. 
45. Antwerps poorter geworden op 25 oktober 1549. 
46. Onduidelijk welke locatie hier bedoeld wordt (Gouw en Gouwen zijn mogelijk Gouda, Dorp is 

mogelijk Scheveningen). 
47. Antwerps poorter geworden op 20 oktober 1570. 
48. Antwerps poorter geworden op 31 oktober 1544. 
49. Waarschijnlijk wordt hier Waalwijk in de Langstraat, provincie Noord-Brabant bedoeld. 
50. Antwerps poorter geworden op 9 mei 1555 met als herkomstplaats Goirle. 
51. In het inschrijvingsregister omschreven als Peetersoen. 
52. In het inschrijvingsregister omschreven als Diericxen. 
53. In het inschrijvingsregister omschreven als Wouterssoen. 
54. In het inschrijvingsregister omschreven als de sone van Cornelys de Hasse. 
55. Antwerps poorter geworden op 21 november 1561. 
56. Antwerps poorter geworden op 1 juli 1559. 
57. Antwerps poorter geworden op 9 juni 1559. Langstraat is een tamelijk grote streek in Noord

Brabant, grofweg gelegen tussen Geertruidenberg en 's-Hertogenbosch. Hart van de Langstraat is 
Waalwijk. 

58. In het inschrijvingsregister omschreven als Peetersen. 
59. Antwerps poorter geworden op 24 september 1563. 
60. · Misschien Deurne in de gelijknamige gemeente, provincie Noord-Brabant. 
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61. Riele is de oude naam tot 1950 voor Schalkhaar, gemeente Diepenveen, provincie Overijssel. 
62. Zonder vermelding dag en jaartal. 
63. In het inschrijvingsregister omschreven als Catere. 
64. Waarschijnlijk Oudshoorn in de gemeente Alphen aan den Rijn, provincie Zuid-Holland. 
65. Antwerps poorter geworden op 11 januari 1555. 
66. Zonder vermelding maand. 
67. In het inschrijvingsregister omschreven als Bouwen. 
68. Maarheeze in de gemeente Budel, provincie Noord-Brabant. 
69. Heeze in de gemeente Heeze-Leende, provincie Noord-Brabant. 
70. In het inschrijvingsregister omschreven als]ansoone. 
71. In het inschrijvingsregister omschreven als]anssoen. 
72. Eersel in de gelijknamige gemeente, provincie Noord-Brabant. 
73. Eerde in de gemeente Veghel, provincie Noord-Brabant. 
74. Vroegere dorp Heugem, nu een wijk van Maastricht, provincie Limburg. Maakte tot 1920 deel uit 

van de toenmalige gemeente Gronsveld. 
75. Antwerps poorter geworden op 7 maart 1561. 
76. Historische stad Reimerswaal, gelegen op Zuid-Beveland, provincie Zeeland. 
77. Antwerps poorter geworden op 4 april 1561. 
78. Oudere benaming voor Oldenzaal, provincie Overijssel. 
79. Antwerps poorter geworden op 2 december 1552. 
80. In het inschrijvingsregister omschreven als Cornelissoen. 
81. Nijkerk in de gelijknamige gemeente, provincie Gelderland. 
82. Antwerps poorter geworden op 12 juni 1551. 
83. Oss in de gelijknamige gemeente, provincie Noord-Brabant. 
84. Waarschijnlijk Sevenum in de gelijknamige gemeente, provincie Limburg. 
85. Borculo in de gemeente Berkelland, provincie Gelderland. 
86. Zonder vermelding voornaam. 
87. Voormalig heerlijkheid Breust, gelegen in de huidige gemeente Margaten, provincie Limburg. 
88. Antwerps poorter geworden op 16 september 1558. 
89. Coevorden in de gelijknamige gemeente, provincie Drenthe. 
90. Antwerps poorter geworden op 3 februari 1553. 
91. Volgens de Italiaanse geschiedschrijver Ludovico Guicciardini is dit de stad Nijmegen in de gelijk-

namige gemeente, provincie Gelderland. 
92. Waarschijnlijk Texel in de gelijknamige gemeente, provincie Noord-Holland. 
93 . Antwerps poorter geworden op 1 augustus 1550. 
94. Antwerps poorter geworden op 24 oktober 1561. 
95. In het inschrijvingsregister omschreven als Sijmons sone. 
96. Waarschijnlijk Maarheeze. Zie noot 68. 
97. Waarschijnlijk Dussen in de gemeente Werkendam, provincie Noord-Brabant. 
98. Roermond in de gelijknamige gemeente, provincie Limburg. 
99. In het inschrijvingsregister omschreven als Peetersone. 
100. Antwerps poorter geworden op 5 januari 1571. 
101. Nijmegen in de gelijknamige gemeente, provincie Gelderland. 
102. Gemeente Bolsward, provincie Friesland. 
103. Antwerps poorter geworden op 19 januari 1560. 
104. Goedereede in de gelijknamige gemeente, provincie Zuid-Holland. Antwerps poorter geworden 

op 9 mei 1550. 
105. In het inschrijvingsregister omschreven als Heys. 
106. Antwerps poorter geworden op 28 januari 1545. Het betreft hier Geertruidenberg in Noord-Bra

bant. 
107. Heerlen in de gelijknamige gemeente, provincie Limburg. 
108. Waarschijnlijk Oosterhout in de gelijknamige gemeente, provincie Noord-Brabant; zeer veel leer

lingen kwamen immers uit dezelfde streek. 
109. Antwerps poorter geworden op 1 augustus 1539. 
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Museum Berge inArtland (Duitsland) geopend 
DOORJOS KALDENBACH 

Het eerste gespecialiseerde Duitse museum voor de Hollandgang en de textielnijverheid is 
geopend. In het emigratiedorp Berge, 30 kilometer ten noorden van Osnabrück, in het Art
land gelegen, en beroemd om zijn wollaken- en tiereteinindustrie ' en -export. In de oude tex
tielweverij /werkplaats van de familie Meyer is nu een professioneel overzicht opgesteld van 
de geschiedenis van de arbeiders en hun omgeving. Ze trokken vooral naar het Noord-Hol
landse Zijpe om er textiel te verkopen, eerst in seizoenarbeid, later met eigen winkels in on
der meer Sint Maartensbrug, Schagen en Alkmaar. Andere Berger families trokken ook onder 
andere naar Noord-Holland, zoals Buning, Habermann, Hagemann, Harpke, Keek, Köster, 

Niestadt (later ook fotografen), Noorp/Norf, Schene, Schohaus, Soeteman, Stöve, Tepe, Wie
bols en Wilbers. Mevrouw Anna Margret Janovicz-Meyer, de kleindochter van de Holland
gänger Gerhard Lucas Meyer, die in 1842 deze werkplaats naast zijn huis had laten bouwen, 
en later in de regionale staalindustrie investeerde, nam het initiatief voor dit museum via een 
gulle gift. Veel families stelden exponaten ter beschikking. Ook het Zij per Museum kon uit 
zijn enorme collectie van 80.000 Niestadt-foto's (zie www.zijpermuseum.nl) een aantal af
drukken leveren. Unieke werktuigen, brieven, aktes, boeken en andere vondsten ( de oudste is 
5000 jaar oud) en een voorbeeldige opstelling met teksten in het Duits en Nederlands maken 
dit museum tot een internationaal feest der herkenning. 

Museum Berge, Bippener Strasse 3, tegenover het Heimathaus, D-49626 Berge (tel. 
00495435902338). Open op woensdag van 14.00-17.00 uur en zaterdag en zondag van 11.15-
17.00 uur. 

Noot 
1. Tieretein is een weefsel waarbij in de schering linnen en in de inslag schapenwol is verwerkt, een 

sterke waterafstotende stof dus. 

Grietje Jansen-Anker (1897-2009 ), 

Nederlands oudste tussen 2006 en 2009 
Grietje Jansen-Anker was sinds 2006 tot oktober 2009 de oudste Nederlander. Ze was volgens 
het CBS de laatste persoon uit de negentiende eeuw die in Nederland in de eenentwintigste 
eeuw leefde. 

Grietje woonde tijdens een deel van haar huwelijk in 's-Gravenzande. Ze kreeg drie kin
deren en had meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze woonde tot 2008 in Mid
delburg. Het laatste jaar woonde ze in een verzorgingshuis in Rotterdam, samen met haar 
dochter. 

Van de kwartieren 22-23, Frederik Brandenburg (1788-1880) en zijn echtgenote Maria Kui
pers (1787-1870 ), zijn portretten uit 1853 en 1858 bewaard gebleven. Deze bevinden zich in het 
Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. Het echtpaar Brandenburg-Kuipers wordt ook ver
meld in: H. Uil, Kwartierstaat van Pieter Dignus de Vos (1866-1942), in: Gens Nostra 52 (1997), 
pag. 227, kwartiernummers 6/7. 

Literatuur 
• Aleman: 'Eindreeks 105 (Aleman)', in: Gens Nostra 45 (1990), pag. 406-409. 
• De Keijzer: B. de Keijzer, 'Kwartierstaat De Keijzer', in: Zeeuws Kwartierstatenboekdee/1, z.pl. 1981, pag. 70-

72, nummers 4-5, 8-11, 16-22, 32-44; B. De Keijzer, 'KwartierstaatDeKeijzer-Eijkelenboom', in: M. de Hoog 
(e.a.), Kwartierstatenboek XV, Delft 1998, pag. 11-21, nummers 32-33, 64-67, 128-135 en 256-271 en http:// 
www.hogenda.nl/Docs/DocumentView.aspx?KeyValue={ dda75f35-2503-4bd1-aa26-fzee997cf8a7}. 
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ADRIAAN 

ANKER 

zn. van Pieter 
Ankeren N.N. 

(Jacoba Droogen-
dijk?) 

visser, visver-
koper, kuiper, 

arbeider 

geb. Zierikzee 
ca.1764 

over!. Zierikzee 
24-7-1837 

" WILLEMINA 
VAN 

OVERLOOP 

dr.van Willem 
Jacobse van 
Overloop en 

Neeltje Willemse 
Torrels 

geb. Zierikzee 
ca. 1771 

overl. Zierikzee 
31-7-1826 

,, ,, 
GERARD LEVINA 
SUIKER VETTEKAN 

(SUYKER) 

zn. van N.N. dr. van Cornelis 
Pieterse Vettekan 

enJanna van 
Hoorn 

arbeider schuurster 

geb. Zierikzee 
ca. 1770 

begr. Zierikzee overl. Zierikzee 
19-1-1798 2-11-1849 

,0 " " 
JOANNES CATHARINA FREDERIK MARIA 
HUSON PIETERSE BRANDEN- KUIJPER(! 

(HUSSONS) WOLVERSE BURG 

zn. van Marinus dr. van Pieter zn. van Herma- d r. va n Joham 
Huson en N.N. Pieterse Wolferse nus Branden burg Kuijper en M 

enJanna Leen- en Levina van grieta de Ke ij. 
dem Hanse Zwijn voren 

(boeren)arbeider, metselaar 
dagloner, koetsier arbeidster 

geb. Zierikzee geb. Serooskerke geb. Zierikzee geb. Zierikz< 
ca.1772 ca.1776 16-10-1788 1-4-1787 

overl. Zierikzee over!. Zierikzee over!. Zierikzee over!. Zierikz 
20-3-1823 6-5-1854 15-1-1880 2-2-1870 

tr. Z ierikzee 10-8-1791 tr. Zierikzee 26-12-1789 tr. Zierikzee 13-5-1801 tr. Zierikzee 14-12- 1808 

8 9 10 

WILLEM 
ANKER 

MAGRIETHA SUIJKER/ 
ZUIKER/SUIKER 

WILLEM 
HUSON 

LEVINA 
BRANDENBURG 

arbeider, visverkoper hovenier, fabrieksarbeider 

geb. Zierikzee 11-6-1817 
geb. Zierikzee 14-2-1798 

over!. Zierikzee 22-12-1882 
geb. Zierikzee 5-6-1796 
over!. Zierikzee 4-1-1874 

geb. Zierikzee 27-4-1816 over!. Oost- en West-Sou 
over!. Vlissingen 7-4-1893 burg 19-8-1909 

706 

tr. Zierikzee 31-12-1823 

WILLEM ANKER 

timmerman 

geb. Zierikzee 27-11-1839 
over 1. Zierikzee 24-3-1917 

tr. Zierikzee 17-5-1837 

4 

GRIETJE HUSON 

geb. Zierikzee 14-11-1842 
overl. Oost- en West-Souburg 2-9-1927 

tr. Zierikzee 8-1-1868 

WILLEM ANKER 

timmerman, aannemer van bouwwerken 

geb. Zierikzee 24-3-1868, over 1. Zeist 4-6-1943 
tr. Zierikzeé 

GRIETJE 

geb. Vlissingen 12-9-1897, overl. Rotterdam 
geb. Terneuzen 2-3-1883, commies titulair bij de 

overl. 's-Gravenzande 3-11-1945, zn. van 
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ROELAND ADRIANA ADRIAAN MAATJE GERRIT CORNELIA KOMMER CORNELIA 
DEKEIJZER KUI(J)PERS JANSE THEUNISSE ALEMAN PHERNAM· JANSZN GERRITS 

BERREVOETS VANDERJAGT BUCQ TANIS HOEK 

n. van Gillis de dr. van Abik/Obik zn. van Jan dr. van Teunis zn. van Aart dr. van Cornelis zn. van Jan Kom- dr. van Gerrit 
:eijzer en Anna Klaasse Kuijpers Adriaanse Serre- van der Jagt en Gerrits Aleman Phernambucq en merseTanis en Pierers Hoek en 

Roelandse en Neeltje van der voets en Jacoba de Janna Leenderrse en MaarrjeJacobs Johanna Bali Pietertje Simons PieternellaAbels 
Maas Ruijter Stoutjesdijk 

varensgezel schoolhoudster dagloner, stal
houder, sleper 

~ed. Zierikzee 
uth.) 17-8-1777 
overl. tussen 
1813 en 1826 

geb. Zierikzee 
ca.1769 

overl. Zierikzee 
3-3-1833 

tr. Zierikzee 8-10-1800 

GILLES DE KEIJZER/ 
DEKEIJSER 

varensgezel, visser, 
brugophaalder 

·eb./ ged. Zierikzee (1 u th.) 
27-7/3-8-1806 

JVer!. Zierikzee 15-2-1891 

geb./ged. Zierik
zee 29-5-1780/ 

1-4-1781 
over!. Zierikzee 

29-7-1855 

ged. Zierikzee 
24-10-1783 

over!. Zierikzee 
14-2-1859 

tr. Zierikzee 7-5-1807 

JACOBA 
BERREVOETS 

geb./ged. Zierikzee 
26-2/2-3-1808 

over!. Zierikzee 20-3-1890 

tr. Zierikzee 30-3-1832 

ADRIAAN DE KEIJZER 

varensgezel, rivierloods 

6 

Mosselman 

metselaar 

geb./ged. Oude- ged. Zierikzee 
Tonge 2/10-2-1782 29-9-1783 
over!. Goedereede over!. Goedereede 

25-2-1862 26-9-1818 

tr. Goedereede 27-7-1807 

AART 
ALEMAN 

metselaar 

den Ouden 

bouw knecht 

geb./ged. Oud
dorp 19-1/9-2-

1783, over!. Oud
dorp 19-10-1852 

Aleman 

ged. Ouddorp 
2-3-1788 

over!. Ouddorp 
26-12-1867 

tr. Ouddorp 26-1-1810 

PIETERTJE 
TANIS 

geb./ged. Goedereede geb./ged. Ouddorp 
3/24-9-1809 5/22-4-1810 

over!. Zierikzee 17-4-1880 over!. Zierikzee 19-5-1881 

tr. Goedereede 17-12-1829 

ADRIANAALEMAN 

geb. Zierikzee 19-4-1837 geb. Goedereede 5-8-1834 
over 1. Vlissingen 19-6-1910 overl. Vlissingen 23-12-1924 

tr. Zierikzee 25-5-1864 

PIETERTJE DE KEIJZER 

geb. Zierikzee 17-5-1869, overl. Vlissingen 2-2-1955 
L6-12-1891 

ANKER 
L3-10 -2009, tr. Vlissingen 29-1-1924 Engel Jansen, 
Posterijen en Telegrafie, directeur van een P. T. T.-kantoor, 
ranJansen en PieternellaJosephina Holle. 

7 

3 

Samengesteld door Arie Jan Stasse 
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De mens achter www.ngv.nl 
Inleiding 
De website van de NGV wint de laatste jaren aan populariteit, iedere maand groeit het aantal 
bezoekers en inmiddels zijn er al bijna 9000 geregistreerde gebruikers. Ook het aantal daar 
geplaatste genealogische gegevens en kwartierstaten neemt gestadig toe en bevat op dit 
moment ( eind 2009) de gegevens van meer dan tweeënhalf miljoen personen. Veel bezoekers 
zullen zich echter nog nooit hebben afgevraagd wie voor de NG v die website onderhoudt, wat 
daarvoor komt kijken en vooral welke mensen daar achter zitten. Nou is het ook niet nodig 
dat bezoekers zich dat steeds maar afvragen. Maar het is misschien wel informatief om te we
ten hoe die website tot stand komt. 

Om een website prettig toegankelijk te maken en van een vlot leesbare tekst te voorzien, is 
speciale kennis een must.Je hebt daarvoor technici nodig die weten hoe een website gebouwd 
moet worden en hoe je een en ander moet programmeren en onderhouden. Deze mensen zijn 
verenigd in de IT-groep (IT= informatietechnologie). Daarnaast moet je ook schrijvers heb
ben die een aardig verhaal ( ook wel content genoemd) weten te vertellen dat qua vorm en stijl 
geschikt is voor internet. Dat laatste vereist andere vaardigheden dan die voor het schrijven 
van een roman vereist zijn.Je moet korter en bondiger zijn. Voor de meeste onderdelen van de 
website is de schrijver ook 'moderator', wat betekent dat hij /zij ook de inhoud van de webpa
gina controleert en er voor zorgt dat er geen onzin geplaatst wordt op bijvoorbeeld de nieuws
en prikbord pagina. Degenen die hiermee bezig zijn vormen de webredactie. Dat is de groep 
die verantwoordelijk is voor alles wat er te lezen valt op de website. 

Het belangrijkste is dat de technici en de leden van de webredactie elkaar goed begrijpen; 
wensen moeten over en weer duidelijk zijn. Het is ook evident dat, wil je een goed lopende 
site creëren, je daar heel wat kennis, tijd en energie in moet steken. Last but not least, je moet 
daarbij ook contact houden met de achterban, te weten met mensen van het hoofdbestuur, 
met de diverse afdelingswebmasters en met de PR stuurgroep. Dit vergt veel tijd en vooral tact 
en diplomatie. 

Naar www.ngv.nl 
Al vroeg hadden de NGV en veel afdelingen een eigen website, maar ook de afdeling Com
putergenealogie onderhield er één. Nadat de website van de NGV om diverse redenen wat 
in het slop was geraakt, nam rond 2007 Jan Netelbeek het initiatief deze oude NGv-website 
weer nieuw leven in te blazen. Netelbeek is een technicus die veel van computers en software 
weet. Snel daarna kreeg hij hulp van Joop Kuijntjes die al de website van de Contactdienst had 
opgezet en deze nog steeds beheert. Door het enthousiasme van dit duo sloten zich al snel an
dere mensen aan. Een nieuwe IT-groep werd opgezet die nu, op tweejarige leeftijd, een eigen 
bestaansrecht heeft verworven. 

De IT-groep is verantwoordelijk voor het technische beheer van de website en de server. De 
meeste leden van deze groep hebben een achtergrond in de informatietechnologie. Technisch 
beheer kan ook vertaald worden naar het operationeel/draaiend houden van de computer 
(server) waarop de websiteprogrammatuur staat, en naar het toegankelijk houden van alle 
websitepagina's. Deze sectie wordt momenteel bemand door (in alfabetische volgorde) Peter
Paul Kolber, Joop Kuijntjes, Jan Netelbeek, Henk Remiëns, Theo Roose, Jaap de Rooij , Her
man Smit, Marcel van der Stap en Gerard Tax. 

De webredactie, de groep die zich vooral bezig houdt met de content en het tekstueel onder
houd, bestaat uit (alweer in alfabetische volgorde) Arno Coopmans, Bert Heidmeijer, Mathieu 
Hendriks, Anny Käyser-van der Zee,Jan-Willem Koten, Lex van der Linden, Peter Miebies,Jan 
Netel beek en Rob Westerweel. 
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Ook deze mensen zijn allemaal vrij 
willigers die deze moeilijke taken in 
beperkte tijd voor elkaar moeten zien 
te krijgen. Beide groepen kunnen nog 
aanvulling gebruiken, aanmeldingen 
zijn dus welkom. Op de NGV- website, 
bij menu-optie 'Over de NGv', vindt u 
aan de linkerkant onder 'Organisatie' de 
optie 'IT-groep' en 'Webredactie' . Daar 
kunt u lezen welke werkzaamheden 
ieder lid afzonderlijk doet. 

Bereikte resultaten 
Wat hebben deze mensen nu in die twee 

jaar bereikt? Het was duidelijk dat de bestaande website behoorlijk 'stofvrij' moest worden 
gemaakt. Daarnaast moesten ook andere activiteiten worden ontplooid om ontstane achter
standen op te heffen. Eén van de bereikte doelen is het samenvoegen van alle afdelingsweb
sites tot één geheel. Daarmee heeft de NGV weer een landelijk 'gezicht' gekregen. De wens, 
om ook de afdelingen op hun eigen stukje website het eigen gezicht te laten zien, is zo veel 
mogelijk gerespecteerd. Daarbij worden de webmasters van de afdelingen met raad en daad 
bijgestaan door de IT-groep. Andere, niet onbelangrijke activiteiten zijn onder meer het toe
gankelijk maken van bronnen en collecties via de website, en het onderhouden van de databa
ses met links en met profielen. Bij de profielen kan men inmiddels ook zijn DNA-informatie 
toevoegen. 

Onderling contact 
Om alles soepel te laten verlopen en te voorkomen dat men binnen de NG v een eiland wordt, 
is er nauw contact tussen de IT-groep, webmasters, web redactie, PR stuurgroep, redactie Gens 
Nostra en het hoofdbestuur. Er zijn veel wensen voor uitbreidingen en aanpassingen van de 
website uit deze contacten voortgekomen. Daarbij is altijd de eerste stap na te gaan of een en 
ander technisch haalbaar en uitvoerbaar is. Op deze manier zijn inmiddels vele zaken toege
voegd. De resultaten kan men vinden op de NGv-website. De wensenlijst bevat nog genoeg 
punten voor beide groepen om verder aan te werken. 

Een dergelijk ingewikkeld project vraagt natuurlijk veel onderling contact tussen de sec
tieleden. Daartoe vergadert men maandelijks via Skype, een telefoonverbinding via de pc. Dit 
is een efficiënte manier van samenkomen die geen reiskosten met zich meebrengt. Het vraagt 
iets meer discipline en een wat strakkere leiding, maar het heeft de voordelen van direct per
soonlijk contact. 

Het blijft vrijwilligerswerk 
De webredactie hoopt u enig inzicht te hebben gegeven, hoe de website tot stand komt en 
welke vrijwilligers daarbij betrokken zijn. Misschien heeft u wel eens gemopperd op de lay
out van de site, of dat iets niet helemaal goed ging, of dat een link niet werkte zoals verwacht 
werd. Bedenk dan dat dit alles is gebouwd door vrijwilligers die daar graag een flink aantal 
vrije uren voor opofferen. En vindt u onvolkomenheden of hebt u suggesties voor verbete
ring, meld ze ons! We zullen uw opmerkingen serieus bekijken. Ons doel is en blijft de NGV
site te blijven verbeteren! 

De web redactie 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar Jacobus Sanderse 
en Catharina Spruijt] 

DOOR ING.J.C.P. BOENDER 

Jacobus Sanderse, geb. Oostkapelle (op boerderij Het Hooge Duvekot) 14-11-1847, landbouwer op 
'Klein Termee' te Serooskerke (W), ouderling Ned. Herv. Kerk, na Doleantie in 1886 voor
ganger/ouderling in Ger. Kerk te Serooskerke, overl. Serooskerke 22-12-1933, zn. van Willem 
Sanderse, boer op 't Hooge Duvekot, gemeenteraadslid te Oostkapelle, en Hendrika Kar man, tr. 
(1) Serooskerke 14-3-1873 CatharinaSpruijt, geb. Serooskerke 19-5-1851, overl. Serooskerke 30-3-

1893, dr. van Pieter Spruijt, landman, schepen van Serooskerke, assessor van Serooskerke, en 
van Leuna Gel jon; tr. (2) Serooskerke 25-4-1902 Elisabeth Wisse, geb. Meliskerke 18-6-1856, wed. 
van Lein Dekker, overl. Serooskerke 8-1-1935, dr. van Klaas Wisse, landbouwer te Meliskerke, 
en Johanna Dekker. 

Uit het eerste huwelijk zijn elf kinderen geboren waarvan er zeven volwassen geworden zijn. 
Uit het tweede huwelijk z ijn geen kinderen geboren. 

De foto vanJ acobus Sanderse is gemaakt door H.H. Roelse ( 1831-1872 ), eerste fotograaf te Mid
delburg. Hij kocht zijn 'vergiften', 1866-1869 bij Apotheek v.d. Harst. ' 
De foto van Catharina Spruijt is genomen door E. Helder te Middelburg. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Geus Nostra. 
z. Zeeuwsch Arch., Arch. v.d. Harst, inv.nr.1. 
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Het heeft even geduurd ... 
Op zoek naar Herman Hendrik Beukenholdt 

DooRJ.B. GLASBERGEN 

Vroeg of laat loopt een genealogische onderzoeker bij het uitwerken van een kwartierstaat 
vast, omdat op een bepaald moment geen oudere gegevens (per kwartier) meer beschikbaar 
zijn. Als de gegevens 'ver' terug gaan, zal hij daar uiteindelijk in berusten, maar als dat al bij 
kwartiernummer 34 het geval is, dan zal hij daar geen vrede mee hebben. Het hiaat in zijn fa
milieoverzicht werkt even fixerend als een leeg vakje in het postzegelalbum van een filatelist. 
Nummer 34 in mijn kwartierstaat heet Herman Hendrik Beukenholdt. Zijn dochter Jacomina 
(1840-1885), in 1840 te Delft geboren, was de derde echtgenote van Pieter Jacobsz Glasbergen 
(1817-1887), landbouwer te Rijnsburg. Zij trouwde met hem in 1863 te Rijnsburg.' 

Hetprobeem 
Het ontbreken van de huwelijksakte van Herman Hendrik en zijn vrouw Jacomijntje de 
Vroome bleek een onoverkomelijke hindernis te vormen voor de verdere onthulling van het 
voorgeslacht. Waar en wanneer was dit huwelijk gesloten? Niet in Delft en evenmin in Nieu
wer Amstel, de plaats waarin een kind van dit echtpaar werd geboren. Het eerste, zoals later 
zou blijken. De geboorteplaatsen en -data van het echtpaar stonden weliswaar vermeld in de 
bevolkingsregisters van Delft en Voorschoten, waar het gezin later woonde, maar helaas wa
ren die gegevens wat Herman Hendrik betreft, onbegrijpelijk en tegenstrijdig. Over hem ver
meldde het bevolkingsregister van Delft dat hij in 1801 geboren was te 'Biene in Duitsland'; 
het bevolkingsregister van Voorschoten gaf 12 juni 1800 als geboortedatum aan en 'Lienen 
in Gelderland' als geboorteplaats. 2 'Lienen in Gelderland' zou een verschrijving kunnen zijn 
van Lienden, maar daar was niets te vinden en 'Biene in Duitsland' trof ik in enkele dikke at
lassen niet aan. Waar moest ik verder zoeken? 

De communicatiemogelijkheden op genealogisch terrein waren ruim veertig jaren geleden 
veel beperkter dan nu. In de Vragenrubriek van 'Gens Nostra' heb ik mijn probleem in 1965 
omschreven.3 Daar is geen reactie op gekomen. 

Omdat het verzamelde materiaal ondertussen al honderd A4-tjes besloeg, besloot ik de kwar
tierstaat in 1966, als 'eerste uitgave', in eigen beheer te publiceren, onder de titel 'Van heinde 
en verre'.• Het Centraal Bureau voor Genealogie, de Nederlandse Genealogische Vereniging 
en een aantal archiefinstanties ontvingen een exemplaar. Ik hoopte dat andere genealogen 
mij zouden verrassen met gegevens uit bronnen, die mij nog niet bekend waren of die ik nog 
niet had kunnen raadplegen. Dat is in de loop der jaren ook gebeurd, maar niemand refereer
de ooit aan Herman Hendrik Beukenholdt. 

Inmiddels ernstig genealogitispatiënt, heb ik, ook na 1966, mijn vrije tijd voor een belangrijk 
deel besteed aan familieonderzoek en activiteiten die daaraan annex zijn. Gaandeweg raakte 
de kwartierstaat op de achtergrond. Alleen als ik bij archiefbezoek tijd overhield - wat zelden 
het geval was-dan keek ik nog wel eens iets na, maar daar bleef het bij. De resultaten van deze 
sporadische en vluchtige zoekacties verdwenen, als losse notities, in de map die 'eens' de basis 
zou gaan vormen voor de tweede, uitgebreide uitgave van mijn kwartierstaat. 
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42 jaarlater 
Toen ik onlangs mijn vijfenzeventigste levensjaar inging, realiseerde ik me dat ik nu toch 
enigszins 'op leeftijd' begon te komen en dat ik het systematisch verder werken aan de kwar
tierstaat niet eindeloos kon uitstellen. Ik besloot de draad weer op te pakken. Door de popula
risering van de genealogie als hobby en het gebruik van Internet om bronnen en onderzoeks
resultaten te publiceren, zou er mogelijk ook op plaatsen die voor mij indertijd duister zijn 
gebleven, nu licht kunnen schijnen. Dat bleek ook zo te zijn. 

De Digitale Stamboom bij het Regionaal Archiefleiden bleek niet alleen gegevens te bevatten 
uit de overlijdensakte van Herman Hendrik Beukenholdt, maar ook een scan van die akte. 
Twee inwoners van Voorschoten verklaarden dat hij ter plaatse op 19 juli 1847, 's morgens om 
vier uur in huis nummer 285, was gestorven. De aangevers wisten dat hij 46 jaar oud was ge
worden en in Lienen (zonder nadere aanduiding) was geboren als zoon van Herman Hendrik 
Beukenholdt, 'zijnde de naam zijner moeder onbekend'. Deze 'vondst' verbaasde mij, omdat 
ik uit de informatie die ik in 1964 had ontvangen van de afdeling Bevolking in Voorschoten, 
begrepen had dat men daar betreffende Herman Hendrik Beukenholdt alleen over de reeds 
vermelde (foutieve) gegevens beschikte. 

Eindelijk weer een stapje verder 
De vader van Herman Hendrik was nu bij naam bekend: Herman Hendrik Beukenholdt. 

In eerste instantie scheen 'Gen Lias', die geweldige, nieuwe bron voor stamboomonderzoek, 
de datum en plaats van het huwelijk van Herman Hendrik junior (nog) niet te bevatten. In
derdaad 'scheen', want toen ik met enkele Duitse spellingvarianten experimenteerde, wer
den de gewenste gegevens, na invoering van 'Bökenholt' toch geleverd. Herman Heinrich 
Bökenholt, 32 jaar oud, geboren te Lienen in Duitsland, trouwde op 8 mei 1830 te Sloten 
(N.H.) met de 24-jarige Jacomijntje de Vroome uit Nieuwer Amstel. De huwelijksakte bevat 
ook de namen van zijn ouders: Hermann Heinrich Bökenholt en Sophie Elisabeth Bollmann. 
Herman Hendrik junior, arbeider, en Jacomijntje de Vroome, zonder beroep, bleken in hun 
trouwjaar beiden in Sloten te hebben gewoond. Na 1801 (Delft) en 1800 (Voorschoten) kwam 
nu 1798 als mogelijk geboortejaar van Herman Hendrik junior in beeld. 

Fotokopieën van de huwelijksakte en de huwelijksbijlagen werden op verzoek door het 
Noordhollands Archief geleverd. Uit de, van drie stempels voorziene en grotendeels in het 
moeilijk leesbare Sütterlinschrift gestelde, verklaring van pastor Kriege uit Lienen blijkt de 
juiste geboortedatums 31 mei 1798 te zijn. De verklaring bevat ook de overlijdensdata van 
de ouders van de bruidegom en de (teleurstellende) opmerking 'dasz der Tod der schon viel 
früher verstorbenen Groszeltern in den alten Kirchenbüchern nicht zu finden ist'. 6 

Lienen 
Ondertussen wilde ik wel eens weten waar Lienen in Duitsland ligt. Ik besloot dat met het 
computerprogramma 'Google maps' uit te zoeken. Maar vóór ik daaraan toekwam, lag het 
decembernummer van 'Gens Nostra' in de brievenbus. Toen ik het uit de envelop haalde, viel 
het open bij het artikeltje van R. Arlman: Lienen, Tecklenburg, Duitsland.7 Ik kon mijn ogen nau
welijks geloven! Op dat moment besloot ik dit artikel te schrijven. 

Hermann Heinrich Bökenholt behoorde waarschijnlijk tot de vele 'Hollandgänger', die in de 
negentiende eeuw uit Westfalen westwaarts trokken om werk te zoeken. Hij was de/een zoon 
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van een 'colonus' (keuterboer), maar hij had voldoende onderwijs genoten om zijn hand
tekening, in moderne letters, onderaan zijn huwelijksakte te kunnen plaatsen. Hij schreef 
zijn naam zelf, ook elf jaar later bij de geboorteaangifte van mijn voormoeder Jacomina, als 
'Boukenholdt'. 8 

Na ruim veertig jaren was een genealogische puzzel in enkele dagen opgelost! Collega-genea
logen, die, onder meer door onjuiste informatie in officiële stukken, al snel zijn vastgelopen 
bij het samenstellen van een kwartierstaat, kunnen uit mijn ervaring hoop putten. Als de 
gezochte gegevens (nog) bestaan, komen ze, linksom of rechtsom, boven water. Het kan even 
duren .. . 

Noten 
1. J. B. Glas bergen, Let op u Glas, Geschiedenis van het geslacht (van) Glasbergen/Glasburgh, Groningen 1969, 

pag. 183. [zie in lijst van aanwinsten op pagina 739, voor de aanvulling uit 2008]. 

2. In 1964 vroeg ik aan de Afdeling Bevolking van de gemeente Voorschoten om de informatie die 
ter plaatse bekend was over het echtpaar Beukenholdt - de Vroome. Het antwoord kreeg ik, met 
een balpen op de achterzijde van mijn 
brief geschreven, retour. Met stempel, 
zonder leges. Het bericht bevatte de na
men, geboorteplaatsen en -data van mijn 
overgrootmoeder en haar ouders (plaats 
en datum van Herman Hendrik Beuken
holdt waren niet juist). Ik kreeg daaruit 
de (achteraf verkeerde) indruk dat er voor 
mijn onderzoek in Voorschoten verder 
niets te halen viel. 

3. Gens Nostra 20 (1965), pag. 262 (vraag 98 

Beukenholdt). 
4. J. B. Glas bergen, Van heinde en verre, kwar

tierstaat van Johannes Bartholomeus Glas ber
gen en Yollanda Adeodate Olthojf, Gronin
gen 1966, pag. 7 en 62. 

5. Het verwonderde mij dat de Pastor in 
Lienen in zijn verklaring de geboorte
datum vermeldde en niet de doopdatum 
(of beide). Ik ga er vanuit dat het goed is. 

6. 'dat de dood van de reeds veel eerder ge
storven grootouders in de oude kerken
registers niet te vinden is'. 

7. R. Arlrn.an, 'Lien.en, Tccklcnbu1·g, Duits

land', in: Gens Nostra 63 (2008), medede
lingen, pag. 50. 

8. Even 'googlen' op internet leert, dat in 
Lienen en omgeving de naam 'Böcken
holt' nog voorkomt. 

De uit de twaalf de eeuw daterende toren 
van de Evangelische Kirche in Lienen 
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Addenda et corrigenda 

De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht met de naamdragers Muyer, In 't Velt, 
Coenen, Vermeulen, Weeda en Kapitein 

Gens Nostra 61 (2006), pag. 61-94 en 63 (2008), pag.771-774 
• pag. 772, II. Lenaert Pieters legde in een akte van 13-4-1558 als heemraad van Oost-Barendrecht een 

verklaring af.' 
• pag. 772, IIIa-1. Lenert Pieters is in de oudst bewaarde jaarrekening van de Diaconie van Barendrecht 

vermeld vanwege de betaling van twee jaren rente en wel verschenen 15-2-1599 en 15-2-1600.' Helaas 
ontbreken verder de jaarrekeningen tot 1612. 

Lenaert Pietersz. leende op 15 februari van een niet nader aangeduid jaar rond 1600 van de Armen 
van Barendrecht 50 gulden. In 1603 legden de Barendrechtse diakenen daar nog eens 100 gulden bij . 
Lenaert stelde voor deze lening, die op 1 april 1603 ingang vond, van in totaal 150 gulden als onder
pand: 'ontrynt vijftehalf(= 41/2 ) honc lants daer zyn houys, berch ende keet met die betelinge daer 
open scaende, dat vry ende onbeswaert'.3 Van deze 'ypiceck' was een bezegelde brief gemaakt die 
in de armenkisc tot Barendrecht was opgeborgen. Het genoemde huis met toebehoren kan als een 
hofstede worden aangemerkt. Nadere informatie over het vervolg van deze lening helaas niet opge
tekend. Een eventuele echtgenoot en nageslacht van Lenaert Pieters blijft vooralsnog in de overgele
verde onvindbaar. 

Noten 
1. NA, Archief Heerlijkheden Oost-en West-Barendrecht en Carnisse, inv.nr. 99, d.d.13-4-1558 . 
2. GA Rotterdam, Archief Nederlands Hervormde gemeente Barendrecht, inv.nr.127. 
3. Ibidem, inv.nr. 1. 

Het portret van Jantje Slump 
Gens Nostra 62 (2007), pag.94 

K.J. Slijkerman, Waarde 

De afgebeelde vrouw is niet Jantje Rienstra-Slump (1845-1918), maar haar dochter Wiep je Rienstra, geb. 
Echten 28-7-1872, over!. Amsterdam 26-8-1955, er. Amsterdam 25-3-1896 Hendricus Wilhelm Jonkman, 
geb. Amsterdam 8-3-1873, vergulder, over!. Amsterdam 8-10-1955, zn. van Frederik} onkman en Wilhel
mina van Beek. 

De foto zal rond 1896 zijn genomen. 

Wapenregistratie 
Gens Nostra 63 (2008), pag. 761-768 

• pag. 766, Van de Plasse (registratienummer NGV.2008.135): 
De tweede alinea van de beschrijving tekst moet luiden ( onderstreept is 

tussengevoegd): 
Dit wapen is in 2008 ontworpen door de aanvrager en bestemd voor 

de naamdragende nakomelingen van de kinderen van Andries Paulissen 
(Pauwelse) Leenknecht en Marie van de Wal!e. ondertrouwd Nisse 15-11-
1682, die allen rond 1no de naam 'Van de Plasse' hebben aangenomen als 
familienaam. Oudst bekende voorouder is Paulus Leenknecht, geboren 
circa 1560 en afkomstig van Wingene in West Vlaanderen en overleden 
vóór 19 oktober 1602 in 's-Heer Arendskerke. Gehuwd circa 1582 in 's-Heer 
Arendskerke metJosijntge Gillis, afkomstig van Tielt in West-Vlaanderen 
en overleden voor 9 oktober 1621. Aanvrager stamt van genoemden af. 
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Jan Rienstra, Heerenveen 

Van de Plas se 

W. van Zon, Utrecht 
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Lydius, een geslacht van predikanten 
Gens Nostra 64 (2009 ), pag. 283-292 

Over Lydius is meer bekend. Er is ook (soms fragmentarisch) meer literatuur verschenen over het predi
kantengeslacht dan de auteur aangeefr.' 
• pag. 284: De oudere generaties in het handschrift blijken niet betrouwbaar te zijn. 

Ik laat de bekende geschiedschrijver en Luthers predikant J.C. Schultz Jacobi graag zelf aan het 
woord (in 1862):' "Johannes Lydius. Zijn eigenlijke geslachtsnaam was Van Leyden. Reeds van oude 
tijden afhad dit geslacht zitting in de raad en schepenbank van Deventer. Zo vind ik Johan van Ley
den 1363-1383; Peter 1380-1396; Hendrik 1391-1398;Johan 1407-1441; Geert 1447-1455; Evert 1458-1481; 
Jan 1492-1510; Gerrit 1511-1516; Johan 1516-1542. De laatste, een der vrienden van Gerardus Gelder
hauer, die hem in september 1525, op zijn reis van Antwerpen naar Wittenberg, te Deventer een 
bezoek bracht, was de vader van Johannes, een der eersten, die 'per Semestre Estivale' van 1526 zijn 
ingeschreven. Voorzeker heeft gemeld bezoek er toe bijgedragen om hem naar Witten berg ter studie 
te zenden. Of hij van daar huiswaarts is gekeerd, blijkt niet. Genoeg dat hij, om de geloofsvervolging 
te ontgaan, een toevlucht zocht te Lübeck,' waar hem reeds in 1532 een zoon werd geboren, namelijk 
de bekende Martinus Lydius, van 1585-1601 hoogleraar te Franeker. Deze was dus niet de zoon, maar 
de kleinzoon van Geldenhauers vriend. Over zijn nageslacht zie men Schotels Kerkelijk Dordrecht, 
en anderen van onze kerkelijke geschiedschrij vers."' 

Martinus Lydius (1539-1601) Balthasar Lydius (1576-1629) 

• pag. 284, ad IV. Over diens portret, zie de publicatie van Rudolf E.O. Ekkart.4 

De weduwe van Martinus Lijdius was op 20-4-1602 nog in leven. '. 
• pag. 285, ad Va. De contra-remonstrantse predikant Johannes Lydius was ook rector van de Latijnse 

school in Oudewater.• Johannes Lydius, predikant te Oudewater, kreeg op 4-3-1627 gedurende twaalf 
jaar octrooi voor het drukken van' ... saken, dry jaren herwaerts voorghevallen binnen de stadt Oude
water'. Aan de uitgave dient visitatie en goedkeuring door de synode of de theologische faculteit te 
Leiden vooraf te gaan.7 

Zijn vro u w CatharinaJansd van Galen was 11.1.ogelijk eerder gehuwd geweest. 0 

De kinderen uit het derde huwelijk werden ook te Oudewater (niet Dordrecht) gedoopt. 
• pag. 285, ad Va-1. Lijsbeth Lijdius, tr. (1) Oudewater 22-1-1634 meester Evert Janssen Meermans, van 

'Caelen', chirurgijn te Oudewater, wedr. van Annetgen Dircks Hoppers; tr. (2) Linschoten (vlg. trouw
boek Oudewater)juli 1650 Willem Cornelisz Steeclenborch, wedn. 

• pag. 285, ad Vb. Volgens de auteur zouden de kinderen, vermeld onder de nummers 2 tot en met 5 op 
de eerste dag van de maand te Dordrecht gedoopt zijn. Echter de indexeerders van de doopboeken 
van Dordrecht hebben alle dopen op de eerste dag van een bepaalde maand gezet als de dag ont
breekt, bijvoorbeeld 1-2-1606 zal in het originele doopboek februari 1606 zijn. 

• pag. 285, ad Vb. AnnekeJacobsd. Mijlius was een predikantsdochter.Jacob Mijlius was afkomstig uit 
Heidelberg en overleed in de Meierij van 's-Hertogenbosch.9 
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• pag. 286, ad Vb-6. Alith (Alerte) Lijdius, over!. na 23-5-1674,'0 otr./ tr. Heusden 22-2/11-3-1636 Cornelis 
Schalcken. 

Dochter Maria was ook schilderes." 
• pag. 286, ad Vb-9. Samuel Lydius overleed in 1691." 
• pag. 286, ad Vla. Geertruijd Speijarts, ged. Oudewater 31-7-1644, dr. van Claes Jansen Speyert en Ma

ritgen Gijsberts Schuyt. 
• pag. 286, ad Vla-2. Nicolaus Lydius, over!. Maasdam 7-6-1735. 
• pag. 286, ad Vla-7. Martinus Lydius, kerkmeester te Maasdam 1717, ouderling te Oud-Beijerland 1743-

1744, over!. ald.1745. 
• pag. 286, ad Vla-8. Henricus Lydius, over!. Oud-Beijerland 21-10-1748. 
• pag. 287, ad Vlc-2. Mattheus Lydius werd predikant van Made 1674 (niet 1647). Hij overleed te Cil

laarshoek in 1685." 
• pag. 287, ad Vlc-6. Thomas Baen, ged. Dordrecht juli 1637 als zn. van Pieter Baenen en Ariaentje Tho

mas. 
• pag. 287, ad Vlc-8. Aletta Lydius, over!. Dubbeldam (vlg. grafzerk) 3-10-1721. De familienaam van haar 

man wordt vaker geschreven als Chapman. Chapman was later nog predikant van Dubbeldam en 
overleed in 1727. '3 

• pag. 287, ad Vlc-9. Daniel Rolandus, ged. Oud-Beijerland 13-9-1644, was ook predikant van Oude 
Tonge, over!. 26-8-1726, zn. van Ds. Daniel Rolandus en Maria Daniëlsdr. van Do legen. '4 

• pag. 288, ad Vld. Martinus Lydius. '' Een kind van hem werd begraven Breda (Grote Kerk) 7-12-1647 en 
een dochter overl./begr. ald. (Grote Kerk) 27/30-9-1669. 

• pag. 288, ad Vle. Jacobus Lydius werd predikant van Bleskensgraaf 1633, en werd op 19-9-1679 begra
ven te Dordrecht." 

• pag. 289, ad VIII-4. Martinus Lydius.'6 

• pag. 290, ad II. Madetje Pietersdr. Blauwenhaan is mogelijk een dochter van Pieter J.[ansen] Blau
haen en DirckjeJans. Zij lieten op 1-3-1622 een dochter Tietje dopen in de Nieuwe Kerk. 

Noten 
1. Een greep uit de literatuur (behalve de literatuur elders genoemd in deze bijdrage): 

• A.J. van der Aa e.a. Biographisch woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1874, dl. 8, pag. 239-244. 
• G. Groenhuis, De predikanten: de sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Ver

enigde Nederlanden voor± 1700, Groningen 1977, pag. 152. 
2. Oud en nieuw: uit de geschiedenis der Nederlandsch-Luthersche Kerk, uitgegeven door J.C. Schultz J acobi, 

Rotterdam 1862, dl. 1, pag. 55. Zie ook: G. D.J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht, dl. 1, Utrecht 1941, pag. 
259, noot 1. 

3. Een Henic van Leyden, 'sendebode' van Deventer was aanwezig bij een Hanzevergadering te Lü
beck in 1393, zie: J. F. Benders, Bestuursstructuur en schriftcultuur: een analyse van de bestuurlijkeverschrif 
te/ijking in Deventer tot het eind van de 15de eeuw, Kampen 2004, pag. 139. 

4. Rudolf E. 0. Ekkart, Franeker professorenportretten: iconografie van de professoren aan de Academie en het 
Rijksathenaeum. te Franeker, 1585-1843, Franeker 1977, pag. 40. 

5. A. Telting, Register van het Archief van Franeker, in chronologische orde, Franeker 1867, pag. 135, nr. 
421. 'Besluit genomen in het bijna voltallig collegio der Professoren om door eene commissie bij 
Gedeputeerde Staten te verzoeken dat aan de weduwe en weezen van Martinus Lijdius het trakte
ment over het volle jaar moge worden toegekend gelijk vroeger jegens de weduwe van Tiara was 
gehandeld en dat int vervolg s teeds z oo 1nogc geschieden Voorts orn. al s geschikte opvolgers van 

Lijdius aan te bevelen FranciscusJunius Christoph Pezelius Urbanus PieriusJoan Piscator DeVeno 
kwam geschikter voor tot de professio juris of philosophiae 16 September 1601 Aanbevelingsbrief 
van den Magistraat voor de weduwe en erfgenamen van Mart Lijdius in leven primarius professor 
theologiae tot bekoming der gagie over het loopende jaar 20 April 1602'. 

6. A. Th. van Deursen,Bavianen enSlijkgeuzen: kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt, Fra
neker 1998, pag. 75. Zie voor hem ook nog de pag. 64, 73, 76-77, 95,134, 277,295, 329-330 en 352. 

7. Resolutiën der Staten Generaal. Nieuwe reeks 1610-1670, 04/03/1627, 6. Het betreft diens in 1618 te Am
sterdam verschenen Historisch Verhael, van de voomeem.ste swaricheden, verschillen en procedeuren, sowel in 
kerckelijcke als politijcke saken, dry jaren herwaerts voorghevallen binnen de stadt Oudewater. 

8. Een Catrina van Galen, Hans van Galenszdr., uit Oudewater, tr. ald. 17-1-1599 Jacques van Levin
sten, geb. in Schotland. 
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9. G. Hamoen, Het begin van de reformatie in de ring Heusden, Heusden 1980, pag. 56. 

10. De NederlandscheLeeuw 91 (1974), kol. 325-326. 
11. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/MariaSchalcken. 
12. F.A. van Lieburg. Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, deel 1, Dordrecht 1996, 

pag. 156. 
13. A.J. van der Aa (e.a.) Biographisch woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1858, dl. 3, pag. 98. 

14. F. van Hoorn, 'Geervlietse predikanten: Daniël Rolandus', in: Oud Nieuws Geervliet 23 (2002), nr. 1, 

pag.1. 
15. Voor een korte biografie, zie: Hamoen 1980 (noot 9), pag. 69-70. 

16. Voor een biografie, zie: http://www.nysm.nysed.gov/albany/bios/l/martinus.html. 
Arie Jan Stasse, Utrecht 

Top Naeff(1878-1953) 
Gens Nostra 64 ( 2009 ), pag. 300-303 

• pag. 302, nummer 22. Willem Gerritzoon Paschen is niet overleden te Winterswijk op 19-1-1839 maar 
op 23-1-1842 (in de ouderdom van 74 jaar). De eerstgenoemde datum betreft zijn neef en naamgenoot 
Willem Abrahamzoon Paschen. De geboortedatum is volgens J.D. Jordaan, 'Kwartierstaat van Jan 
Jordaan', in: Gens Nostra 7 (1952) pag. 28, kwartier 21: 7-12-1764 te Enschede. 

Yvette Hoi tink, Alphen aan den Rijn 

Kwartierstaat van Willem Adrianus Nijholt, 75jaar 
Gens Nostra 64 (2009), pag. 515-517 

• pag. 515: als bron is toe te voegen: Van toen tot]etzt, Millingen a/d Rijn 1990. 
Een biografie met foto's is deze zomer verschenen: H. Scholten en R. Buurman, Willem Nijholt, Am

sterdam 2009. 
• pag. 516, nummer 16. De ouders van Jan Wessels Nijholt heten: Wessel Jans Nijholt en Aaltje Jans 

Jansma. 
De vermelde Jan Heinen Nijholt en Hendrikje Wessels zijn de ouders van de onder 16 genoemde 

Jan. 
Gerard W. Ch. Lemmens, Engeland 

Het portret van Rinnert Hogendoif en Tietje Hes 
Gens Nostra 64 (2009), pag. 567 

De geboorteplaats van de bruid is niet Oostrum, maar: Oostum (gemeente Ezinge). 
J.J. Meijer, Apeldoorn 

Een zestiende-eeuws handschrift 
Gens Nostra 64 (2009), pag. 485-494 

Het handschrift is herkend 
Vanuit Het Utrechts Archief (HuA) kreeg ik een reactie op mijn transcriptie van een zestiende-eeuws 
handschrift. 

De heer C.A. van Kal veen heeft de transcriptie belcelcen en geïdentificeerd als een ontbrelcend stuk in 

het archief van de Financiële Instellingen (Staten van Utrecht), toegang 37. Het is een fragment van 
de inkomsten van de Landsheerlijke Goederen, die onder beheer van de rentmeester-generaal stonden. 
De serie die HU A heeft, loopt tot 1564; het getranscribeerde stuk betreft vooral 1575-1576 en zou achter 
inventarisnummer 37 passen. De wijze van notatie, de landerijen en de soorten van inkomsten komen 
geheel overeen met de serie aanwezig in HUA. Een bijzonderheid is nog de ontvangsten uit de venen en 
moeren, die is van 1561 en beslaat twee jaren; wat betekent dat die in de serie die Hu A bezit, ontbreekt. 
Met dank aan de heer Van Kal veen. 

C.H. van Wijngaarden,Breda 
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Rubriek periodieken 
Westdeutsche Gesel/schaft für Familienkunde e. V.,Jahrbuch 2008 

Gens Nostra 64 (2009), pag. 627 
Bij de vermelding 'Christian Butzlar uit 'Mildern in Holland', overl. 1851' slaat 'Mildern' mogelijk op 
Meerlo in Noord-Limburg. De dialect-uitspraak van deze plaats is namelijk 'Mi(e)lderen'. Er is echter 
één 'maar' aan deze 'oplossing': in de indexen op de doop- trouw- en begraafregisters van Meerlo tot 
1798 komt de naam Boetzelaar/Butzlar niet voor. 

M.J.J. Bergevoet, Gemeentearchief Venlo 

'Een machtich leger voor de stadt Maestricht', 8 mei 16721 

Op den 9en july 1674 compareerden voor mij (notaris Johan Maes) de heer Jacob Kol peper 
capiteyn over een compagnie voetknechten ten dienste van deser landen tegenwoordich com
mandeur der voorsz. stadt Oudewater, aldaer residerende, Jan Killnigworth ende Jacob Mor
tier beyde soldaet onder de compagnie van den gem. heere Col peper, ende hebben sij compa
ranten op verzoek van de heer ende Mr. Michael Karneij doctor inde rechten ende advocaet tot 
Londen, als last ende procuratie hebbende vanden Ed. Heere Henry Norwodt collonel ende 
sijn Ed. susters, tot Londen residerende, verclaert bij manne waerheyt in plaetse van eede, 
waerachtich te sijn ende henluyden seer wel kennelijck te wesen, dat opden achtsten <lach 
der maent van mey des jaers 1672 den coninck van Vranckrijck is gecomen met een machtich 
leger voor de stadt Maestricht, houdende die geblocqueert, naderende ofte avancerende den 
vijant alsdoen naer de voorsz. stadt, soodanich oock dat opden negenden dito des anderen 
daechs was ordre gegeven ende belast aen alle officieren vant garnisoen aldaer, dat niemant 
van sijnen post op pene van lijffstraffe soude hebben te gaen, Twelck alsoo continueerden den 
10c, 11°, 12° en 13° dito, dan alsoo den vijant meer ende meer naer de stadt toe avanceerden, ende 
approchieerden, verclaerden den deponenten dat alsdoen op de eeste ordre te weten opden 14' 

dito mey 1672 het garnisoen der stadt Maestricht stercker sijn gecommandeert geworden inde 
buytewercken, als wanneer Jonkh. Willem Norwod op deselve ordre ende commande mede 
is gegaen neffens het garnisoen van Maestricht voorsz. inde buytenwercken der selver stadt 
nemende hij sijnen post buy ten de Tongerssepoort int hoornwerck aende rechter hant, alwaer 
sij siende de approchies van den vijant, <lach ende nacht inde buytewercken sijn gebleven 
in expeditie, sonder daeruyt te hebben moge gaen, als verwachtende allen ogenblick de at
tacques ende aenval des vijants, gelijck oock vervolgens ten allen nachte voort meeste part ge
allarmeert ende geattacqueert sijn geweest, soodanich oock dat wedersijts verscheyden <loot 
gebleven sijn. Verclarende oock den heere deponenten wijders dat alswanneer de voorsz. stadt 
Maestricht inden jaere 1673 vanden coninck van Vranckrijck weder belegert sijnde, den voorn. 
Jonkh. Willem Norwod inde eerste attacque die den vijant opde voorsz. stadt <lede, buyten 
inde voorsz. buytenwercken door een kogel is dootgeschoten, gevende den eerste heere depo
nent voor redenen van wetenschap dat den gem. Jonkh. Willem Norwod inden voorsz. jaere 
1672 en 1673 was luytenant onder de co,npagnic: va n den heere deponent, en dat hij heere de

ponent selffs mede inde voorsz. buytenwercken als commandant majoir vant regiment vande 
collonel Ashing naderhant Farivuxe bij alle tselve present aen en ontrendt geweest, gevende 
den voorn. Jan Killingworth ende laeste Mortier deponenten voor redenen van wetenschap 
dat sij eenige jaeren als soldaeten onder de voorsz. compagnie gedient hebben, oock selffs 
mede inde voorsz. buytenwercken present geweest soowel inden jaere 1672 als 1673 ende 
sulcx vant gene versz. noch seer goede kennisse ende memorie hebben. 

Noot 
1. RHC Woerden, not. Oudewater, inv. nr.1907, d.d. 9-7-1674 (met dank aan C.H. van Wijngaarden te Breda). 
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nale afdeling. Gezinslid:€ 9,- per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling:€ 9,- per jaar; voor 
de functionele afdelingen Computergenealogie € 10,-, Heraldiek€ 15,- en Familieorganisaties€ 10,- per jaar. Buiten
landse leden€ 45,- per jaar. Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar (bij voorkeur door een 
machtiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformu
lier) franco aan de NGV. 
Opzegging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalen
derjaar. 
Verenigingscentrum: (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfi
ches): Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10.00 -16.00 uur 
(behalve op feestdagen). Vrije toegang voor leden; voor niet-leden€ 5,- per keer met een maximum van drie keer. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Afdeling Computergenealogie: p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. 
AfdelingFamUieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. Afdeling Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH 
Utrecht. 

Betalingen s.v.p. via de volgende rekeningen.Alle rekeningen staan op naam van de NGV. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen alleen na ontvangst van de rekening. 
Contributie: ING bankrek. 66.63.63.366 (!BAN: NLl 5 INGB 0666363366, BIC: INGBNL2A) te Vianen 
Contributie: ING betaalrek. 547064(IBAN: NL02 INGB 0000547064, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden. 
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Overige betalingen: ING betaal rek. 2843032 (!BAN: NL14 INGB 0002843032, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 

Contributieadministratie 

In zijn vergadering van 21 oktober 2009 heeft 
het Hoofdbestuur de heer J.F. van der Horst 
benoemd tot contributieadministrateur. In 
nauwe samenwerking met de ledenadmini
strateur mevrouw C.L.M. Greveling-Koenen 
heeft de heer Van der Horst in de afgelopen 
maanden de contributieadministratie vorm
gegeven. Op basis hiervan werd de functie
en taakbeschrijving vervaardigd, die in ge
noemde hoofdbestuursvergadering werd 
vastgesteld. De aanstelling van een contri
butieadministrateur beoogt enerzijds de 
controle op de betaling van de contributie 
aan te scherpen en betekent anderzijds een 
verlichting in de taken van de landelijk pen
ningmeester. Dat laatste zal er toe leiden dat 
de contributie-inning conform de daarvoor 
geldende regels weer in januari kan worden 
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uitgevoerd. Feitelijk betekent dit voor 2010, 

dat begin januari de facturen met de accept
giro's zullen worden verzonden en de incas
so zal worden uitgevoerd van de leden die 
de vereniging daartoe machtigden. De leden 
die een acceptgiro ontvangen hebben dan 
ruim een maand om aan de geldende regel 
dat de contributie uiterlijk 1 maart van enig 
jaar moet zijn betaald, te voldoen. Het hoofd
bestuur heeft voorts bepaald dat de kosten 
voor het produceren en verzenden van een 
herinneringsfactuur zullen worden doorbe
rekend. 

M.J. Krooswijk, secretaris HB 
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Beëindiging Functionele afdeling Computergenealogie 
als Functionele afdeling 

Het Hoofdbestuur van de Nederlandse Gene
alogische Vereniging heeft in zijn vergade
ring van 21 oktober 2009 besloten tot ophef
fing van de Functionele afdeling Computer
genealogie. 

Dit betekent: 
• voor 2010 zal de (contributie)bijdrage voor 

de afdeling Computergenealogie niet meer 
worden berekend; 

• over 2009 vindt geen contributierestitutie 
plaats; 

• afmelden voor de afdeling Computergene
alogie is niet nodig; 

• het laatste nummer van het tijdschrift 
van de afdeling Computergenealogie ver
schijnt in het vierde kwartaal 2009; 

• bijdragen, die tot voor kort in Gens Data 
geplaatst zouden worden, zullen voortaan 

een plaats kunnen krijgen op de website, 
in Gens Nostra en in nieuwsbrieven; 

• voortzetting en ondersteuning van het 
genealogische programma GensDataPro 
blijft doorgaan. 
Het Hoofdbestuur spreekt de hoop uit, dat 

de mensen die lid waren van CG, zich ook bin
nen de (regionale afdelingsstructuur van de) 
NGV thuis zullen voelen. 

Na overleg met de Dienst Ondersteuning 
en Presentatie CG, de PR groep, de IT groep 
en de redactie van Gens Nostra, is een plan 
opgesteld om te zorgen dat alle leden van de 
NGV geïnformeerd worden over alles wat er 
op het gebied van computers en genealogie 
speelt. 

M.J. Krooswijk, secretaris HB 

Genetische Genealogie op N G v website 

In het kader van het project 'Genetische Ge
nealogie in Nederland' is op 1 november een 
'unieke, Nederlandse' Y-DNA-database toe
gevoegd aan de NGV website. 

Het Genetische Genealogie project is ge
start in 2007 als een gezamenlijk initiatief 
van het 'Koninklijk Nederlandsch Genoot
schap voor Geslacht- en Wapenkunde' 
(KNGGW) , de Hollandse Vereniging voor 
Genealogie 'Ons Voorgeslacht' en de Neder
landse Genealogische Vereniging. Voor de 
uitvoering werd een overeenkomst gesloten 
met het 'Forensisch Laboratorium voor DNA 

Onderzoek' onder leiding van prof. dr. P. de 
Knijff. Besloten werd tot onderzoek van het 
Y-chromosoom, dat overerft van vader op 
zoon en alleen bij mannen voorkomt. Op 29 

november 2008 zijn de resultaten van het 
project in Leiden gepresenteerd en daarnaast 
zijn van 410 deelnemers de resultaten weer
gegeven in een publicatie onder de naam 'Zo
nen van Adam in Nederland' . Gezien het succes 
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van het project, wordt dit in 2009 voortgezet 
en een tweede publicatie voorbereid. 

De Genetische Genealogie webpagina's 
(http://www.ngv.nl/ dna/homepage. php) 
zijn ondergebracht in de sectie Uitwisseling 
op de NGV website. Er staat algemene infor
matie over genetische genealogie, ook wel 
als DNA-onderzoek aangeduid, informatie 
over het project (waaronder statusinformatie 
voor de deelnemers in 2009), een lijst met 
de familienamen van de deelnemers en een 
zoekpagina van de Y-DNA database. Y-DNA
resrresulta ren worden ingevoe rd via het ge

bruikersprofiel dat wordt toegewezen bij 
registratie op de website. Verder is de Links 
sectie (ruim 1500 links) uitgebreid met een 
categorie 'genetische genealogie'. 

DNA is opgebouwd uit 4 nucleotides, die 
worden aangeduid met de letters A, c, G en 
T . Op specifieke 'marker' locaties wordt ge
zocht naar verschillen. De illustratie toont 
een zgn. SNP marker, waarbij één nucleotide-
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1 ... ~---·· ··-··,. 
------~ SNP i--------------•. . ... ~--

combinatie is vervangen door een andere. 
Naast zoeken op basis van Y-DNA-markers 

kan er ook op naam worden gezocht. Op de 
lijsten met ledenprofielen wordt met het 
DNA-icoon (zie bij de titel van dit artikel) aan
gegeven dat gebruikers Y-DNA-testresulta
ten hebben opgeslagen. Op de centrale NGV
profiellijst (nu meer dan 8500 personen) kan 
snel gezocht worden naar alle personen met 
dezelfde achternaam. Op de profiellijst van 
uw afdeling staan de medegeïnteresseerden 
in uw woonomgeving. 

Het gebruik van de Y-DNA-database staat 
open voor alle geregistreerde gebruikers van 
de NGV website. Niet NGV leden kunnen zich 
als Gast op de website registreren. 

De Y-DNA-database is niet gelimiteerd tot 
deelnemers aan het Genetische Genealogie 
project. NGv-leden of gasten, die hun Y-DNA
testresultaten buiten het project hebben 
verkregen, kunnen deze resultaten ook toe
voegen aan de database. Controleer wel op 
eventuele afwijkende standaarden van DNA 
testbedrijven. 

Wat moet u doen om de Y-D NA-database te 
kunnen gebruiken? 
• Registreer uzelf op de NGV website http:// 

www.ngv.nl als NGv-lid of als Gast. 
• Laat een Y-DNA-test uitvoeren, hetzij via 

het project 'Genetische Genealogie in Ne
derland' hetzij via één van de vele DNA 
testbedrijven. 
Voeg uw Y-DNA-testresultaten toe aan de 
Y-DNA-database: log in, kies 'Mijn Profiel' 
en vervolgens 'Mijn DNA gegevens' op uw 
profielpagina. 

• Zoek met uw Y-DNA-testresultaten op de 
Genetische Genealogie zoekpagina naar 
personen met (bijna) gelijke Y-DNA-testre
sultaten. 

• Indien u wilt, kunt u contact proberen te 
zoeken met personen met gelijke Y-DNA
testresultaten om onderzoeksresultaten 
u it te wisselen. Dit contact verloopt (in 
eerste instantie) via een e-mailformulier, 
waarbij het e-mailadres van de ontvanger 
afgeschermd blijft. De ontvanger beslist of 
er een antwoord wordt teruggestuurd. 

Namens de IT-groep, 
Herman Smit, Leidschendam 

Duitse DTB' sin Nederland 
Zoekt u in de (Noord)-Duitse grensstreek en 
vindt u d e r e is en taal wa t on~s l a ehtig? E nkele 

archieven in de grensstreek hebben DTB ' EN 
soms ook Standesamt-bronnen uit Duits
land in huis gehaald. Zo heeft het Historisch 
Centrum Overijssel te Zwolle de DTB's van 
Bentheim (1599-1874), Bramsche (1825-1850), 

Brandlecht (1698-1928) en Emlichheim (1664-

1889) in huis. Het Drents Archief te Assen 
heeft die ook en daarnaast informatie van 
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Gildehaus, Laar en Vechte, Lage, Lingen, 
Neue nha u s (ook in h e t Verenig ings ce ntr um 

te Weesp), Nordhorn, Ohne, Schüttorf, Uel
sen, Veldhaus en Wilsum. Ook bij het Cen
traal Bureau voor Genealogie in Den Haag 
is DTB-informatie van Duitse plaatsen u it de 
grensstreek beschikbaar. 

Jos Kaldenbach 
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Eindejaarssluiting Verenigingscentrum 
Het Verenigingscentrum te Weesp is van 
donderdag 24 december 2009 tot en met 
woensdag 6 januari 2010 voor bezoekers ge
sloten. Zaterdag 19 december is dus de laat-

ste dag dit jaar dat u in Weesp terecht kunt. 
Vanaf donderdag 7 januari is iedereen weer 
van harte welkom. 

Agenda 

Januari 
6-jan 20.00 uur. Afdeling Kennemerland 

Jeugdcentrum 'De Schakel', hoek Schoterweg/ Pijnboomstraat, Haarlem Noord 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 

6-jan 19.30 uur. Afdeling Zaanstreek Waterland 
Ned. Hervormde Kerk, Kerkstraat, Koog aan de Zaan 
Nieuwjaarsbijeenkomst met rondleiding door de heer G. Beerman. 

9-jan 13.00 uur.AfdelingTwente 
Stefans-Hof, Grotestraat 207, Borne 
Lezing door 0. Huizinga: Doopsgezinden en hun betekenis voor Twente. 

12-jan 20.00 uur. Afdeling Kempen en Pee/land 
Gemeenschapshuis ' t Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven 
Lezing door de heer ir. R.A.J. Dix: Voorbij de DTB na arde Middeleeuwen. 

13-jan 20.00 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
Kerkzalencentrum ' t Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar-zuid 
Nieuwjaarsbijeenkomst en dia's Oud St. Pancras. 

13-jan 20.00 uur.Afdeling Utrecht 
Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht 
Nieuwjaarsbijeenkomst en gelegenheid eigen onderzoek te tonen. 

14-jan 20.00 uur.Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Lezing door de heer Hans K. Nagtegaal: Heraldiek. 

16-jan 20.00 uur. Afdeling Amersfoort e.o. 
Kerkelijk Centrum De Brug, zaal 8, Schuilenburgerweg 2, Amersfoort 
Lezing door de heer J.C. Bauer: De sprekende familiegeschiedenis. 

19-jan 20.00 uur. Afdeling Amsterdam en omstreken 
Pelgrimskerk, Backer hagen 12, Amsterdam-Buitenveldert 
Lezing door de heer Ton van Velzen: VOC, personeel op en overzee, een kijkje in de personeelsrekeningen. 

21-jan 20.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Nivongebouw, Kerkebuurt 169, Berkhout 
Lezing door de heer H. Snel: Het geheim van Sarah Bemhardten de joodse genealogie. 

23-jan 13.30 uur. Afdeling Drenthe 
Hoogeveen, Zuidwoldigerweg 7, St. Salawaku (vlakbij westelijke afrit 26 van de A28, tegenover 
1norel Hoogeveen) 

Lezing door de heer EricJan Broers: De verlaten verloofde. 
23-jan 14.00 uur. Afdeling Zeeland 

De Vroone, C. D. Vereekestraat 74, Kapelle (Zld) 
Lezing door de heer Martijn Spruit: Digitaliseren bij hetCBG en bij u thuis. 

29-jan 20.00 uur.AfdelingDenHelderenomstreken 
De Draaikolk, Dollardlaan 202, Den Helder 
Lezing door drs. Joost C.M. Cox: Stads-en stederechten in het Noorderkwartier. 

30-jan 13.30 uur.Afdeling Friesland 
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Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door de heer mr A. H. G. Verouden: Vader onbekend. 
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Het portret van ... 1 

[Sipke Fokkema en 
Geertje van der Kooi] 

DOOR D. F OKKEMA 

Sipke Fokkema, geb. Hallum 11-5-1861, beurtschipper, overl. Leeuwarden 20-3-1946, zn. van 
Douwe Fokkema, schipper, en Emkje Hilverda, tr. Leeuwarden 30-4-1884 Geertje van der Kooi, 
geb. Burgum 11-4-1859, overl. Leeuwarden 13-3-1942, dr. van Wessel van der Kooi, schipper, en 
Berend je van der Lune. 

Uit dit huwelijk zijn te Leeuwarden negen kinderen geboren ( drie dochters en zes zonen). 

De foto's zijn in 1879 door een onbekende fotograaf genomen (waarschijnlijk ter gelegenheid 
van hun verloving). 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Wapenkaart College Heraldiek 
aangeboden aan NGV voorzitter RoelofVennik 

DOOR WILLEM VAN ZON 

In de aanloop naar het derde lustrum van het NGV College Heraldiek voor Registratie Fami
liewapens werd door voorzitter Eduard van Rijn voorgesteld een wapenkaart op te stellen van 
alle leden van het College sinds 1994, toentertijd ingesteld onder de naam Commissie Regi
stratie Familiewapens. 

Bij de feestelijke jubileumvergadering en reünie bijeenkomst op 23 september j .l. te De Lier 
is de kaart aangeboden aan de NG v voorzitter RoelofVennik, bestemd om te worden opgehan
gen in het verenigingscentrum in Weesp. 

Beschrijving 
De kaart is ontworpen en getekend door William Coolen, graficus en heraldisch tekenaar, 
tevens lid van het College. Op de kaart staat in het hoofd centraal het collegewapen, ter weers
zij den vergezeld van de tekst 'N G v College Heraldiek', in strak-gotische groene letters. 

Onder het hoofd zijn de complete wapens van de collegeleden afgebeeld in rijen van vier. De 
zeven leden tot nu toe zijn in chronologische volgorde opgenomen met hun wapens, daaron
der in zwarte letters de naam en daaronder het eerste en eventueel laatste jaar van dienst. 

Het is voortreffelijk handgeschilderd op een speciale zware soort doorvezeld karton in een 
perkamentachtige kleur en meet 43 bij 57 centimeter. Het signatuur van de wapenschilder 
staat rechts naast het embleem van het College. De maatwerk lijst met passepartout in tartan
groen is vervaardigd door Kunstwerk Utrecht. 

Wapen College Heraldiek 
In 2008 is als speciaal beeldmerk voor het College een wapen ontworpen door William Coolen 
en vastgesteld in de vergadering van 16 april, dit is in het derde lustrumjaar 2009 ingevoerd. 
Voor de beschrijving en tekening van dit wapen verwijzen we naar de registratie die is opge
steld onder nummer NGV-O.2008.A (volgt op pagina 722). Hiermee is een nieuwe sectie van 
het wapenregister geopend dat bestemd is voor wapens of heraldische beeldmerken van NGV 
organisaties of groepen, waaronder de familieorganisaties. 

De leden van het College Heraldiek 

• Eduard van Rijn (1994-) 
Beschrijving wapen Van Rijn: zie pagina 727, registratienummer NG v.2009.154. 

• Theo Schelhaas (1994-2001) 
Beschrijving: 

Gevierendeeld: I en IV rood; II en III in groen een zilveren dwarsbalk (Grijsoord); over alles 
heen een gouden schuinbalk beladen met een rennende zwarte haas achtervolgd door een 
goud gehalsbande zwarte hazewindhond. 
Helmteken: een gouden zon. 
Dekkleden: rood, gevoerd van goud. 

Wapen Schelhaas (Züschen, Waldeck): CBG Jaarboek 1983, registratienummer 271; hier 
door Tb. Schelhaas gebroken met het wapen van de heerlijkheid Grijsoord. 
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• René Vroomen (1994- ) 
Beschrijving wapen Vroomen: zie pagina 732, registratienummer NGV .2009.153. 

Op de kaart staat zijn persoonlijk wapen met herautenkroon. 

• Jan Hoogendijk ( 2000-2002) 
Beschrij'ving: 

Gedeeld: I in blauw op een zilveren water een omgewende sloep van natuurlijke kleur met 
daarin twee in het zwart geklede mannen, waarvan de voorste roeit en de achterste een visnet 
binnenhaalt; II in goud een zwart huismerk gevormd door een 4 waarbij het uitstekende deel 
van de horizontale balk is gekruist met een balkje en staande op twee aanstotende schuin
kruisen. 
Helmteken: het huismerk van het schild. 
Dekkleden: rechts blauw, gevoerd van zilver en links zwart, gevoerd van goud. 
Wapen Hoogendijk (Capelle a/d IJssel): Het geslacht Hoogendijk, Zoetermeer 1974. 

• Willem van Zon ( 2000-) 
Beschrijving wapen Van Zon: zie pagina 733, registratienummer NG v.2009.158. 

• William Coolen (2003- ) 
Beschrijving wapen Coolen: zie pagina 725, registratienummer NGV.2009.151. 

• Martien Veekens (2006- ) 
Beschrijving wapen Veekens: zie pagina 731, registratienummer NG v.2009.152. 

oliartiffl'Yu/i,,,, 
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Wapenregistratie 

In het wapenregister van de Nederlandse Genealogische Vereniging zijn ingeschreven de volgende 
wapens van: 

COLLEGE HERALDIEK (Amsterdam) 

Beschrij'ving: 
In blauw een gouden leeuw, getongd en genageld van rood; de leeuw beladen met een groen hartschild 
waarop een uitgerukte gebladerde zilveren boom. Het schild gedekt met een gouden herautenkroon. 
Het geheel voor een verticaal geplaatste zwarte herautstaf met boven en onder gouden knoppen en 
om het schild een keten met langwerpige schakels, waaraan een medaillon met daarop gegraveerd een 
schild met de uitgerukte gebladerde boom en omringd door een lauwerkrans, alles van goud. 

Dit wapen is ontworpen als herkenningssymbool voor het College Heraldiek van de Nederlandse Ge
nealogische Vereniging. Het ontwerp sluit aan bij wapens van Heraldische Colleges in Nederland en 
België. 

Het wapen is in 2008 op verzoek van het College Heraldiek ontworpen door W.J.-B.C.M. Coolen 
te Berkel-Enschot en vastgesteld in de collegevergadering van 16 april 2008. Ter gelegenheid van het 
15-jarig bestaan van het College Heraldiek wordt het wapen met ingang van 2009 toegepast in de wa
penbrieven van registraties en voorts in andere uitingen en bij activiteiten van het College. 

Het College Heraldiek heeft tot taak het NGV Register van Familiewapens te beheren, registraties te 
doen plaatsvinden en aanvragers te adviseren en begeleiden met betrekking tot het zoeken, ontwerpen 
en gebruiken van een familiewapen. In 1994 werd het Register Familiewapens der NGV ingesteld en de 
uitvoering in handen gelegd van de Commissie Registratie Familiewapens, welke sinds 2006 de naam 
draagt van College Heraldiek. Het College Heraldiek heeft als domicilie de statutaire vestigingsplaats 
van de NGV te Amsterdam. 

Registratienummer: N G v-O.2008.A ( College Heraldiek, Amsterdam, 26 november 2008) 
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VAN DERAVOORT {Ginneken en Bavel, Noord-Brabant) 

Beschrijving: 
Doorsneden: A in rood twee zilveren lelies; Bin zilver een rood rooster; over 
de snijlijn een golvende dwarsbalk van twee stukken zilver en blauw. 
Helmteken: een zilveren vlucht. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 
Devies: AMICITIA INTER UTRUMQUE 

Dit wapen is een variant van een in 1993 door de aanvrager ontworpen 
wapen voor de vzw Avortius te Wilrijk (België) dat geregistreerd is bij de 

UJil 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 19 juni 1993 onder nummer 105. De golvende dwarsbalk is te
ruggebracht tot twee stukken, waarmee de aanvrager dit nu registreert ten behoeve van zichzelf en zijn 
naamdragende nakomelingen. 

De oudst bewezen voorvader is RumoldusJoannis van der Avoirt, gedoopt Ginneken en Bavel 11 april 
1651, gehuwd circa 1679 met ClaraJoannis Rubben, gedoopt Rijen 26 september 1649. 

Geregistreerd op verzoek van Wolterus Gerardus Hubertus van der Avoort, geboren Venlo 22 juli 1926, 
wonende aldaar, zoon van Joseph Lambertus van der Avoort en Anna Helena Gertrudis Sieben. 

Bronnen: 
• W.G. H. van der Avoort, De familie Van der Avoirt, een Brabants geslacht van ongeveer 1440 tot heden, Venlo 

1992. 
• Idem, deel 11,Nieuwe Vondsten, Venlo 1997. 

Registratienummer: NG v.2009.149 ( College Heraldiek, Amsterdam, 8 juli 2009) 

BERG (Sappemeer) 

Beschrijving: 
Doorsneden: A in zilver een zwarte tjalk varende op een versmalde aan de 
bovenzijde uitgeschulpte blauwe dwarsbalk; B in groen drie verhoogd ge
plaatste versmalde zilveren dwarsbalken, waarvan de bovenste de deellijn 
raakt. 
Helmteken: een gouden korenschoof. 
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2009 ontworpen door aanvrager in samenwerking met het 
College Heraldiek en bestemd voor de naamdragende nakomelingen van Jelle Gerrits Berg (1791-1889), 
scheepsbouwer en landbouwer in Sappemeer (Groningen), betovergrootvader van de aanvrager, en ge
huwd met Anje Willems Huizenga (1801-1879). 

De oudst bewezen voorouder is HarinckJacobs, doopsgezind, afkomstig van Heerenveen, lid van de 
Oude en de Nieuwe Friesche Compagnie, verveners te Sappemeer, overleden voor 30 november 1658, 
gehuwd voor 1631 met Neelrien Feddes, overleden voor 30 november 1658, datum van de akte van boe-

delscheiding van haar vader Fedde Idskes, te Sappemeer. 

Geregistreerd op verzoek van Harm (Harry) Berg, geboren Stadskanaal 19 juni 1939, wonende te Assen, 
zoon van Siemen Tie men Berg en J anna Berendina Prins. 

Registratienummer: NG v.2009.150 ( College Heraldiek, Amsterdam, 23 september 2009) 
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BOENDER {Numansdorp, Zuid-Holland) 

Beschrijving: 
In zilver een groene boender, vergezeld links en rechts van een zwart huis
merk. 
Helmteken: een uitkomende Neptunus van natuurlijke kleur, rechts vast
houdend een zwarte drietand. 
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2008 ontworpen door de aanvrager voor de naamdragende 
nakomelingen van Jacob Boender (Puttershoek 1864-1948), grootvader van 
de aanvrager. 

Op een grafzerk in de Hervormde Kerk van Numansdorp staat vermeld: 'Hier leit begraven Cornelis 
Ariensen Boender sterf den 17 februarius anno 1658 ende Leendertgen Anthonis van de Kooy, sinne 
huisvrou sterf den 16 Junius 1659' en daarbij staan op een schild de twee merken. De boender komt 
voor in een wapenschildje gegraveerd op een avondmaalsbeker van de Hervormde kerk van Klaaswaal, 
blijkens opschrift in 1705 geschonken door de erven van genoemde Cornelis. Aanvrager stamt van ge
noemden af. 

De kleuren, helmteken en dekkleden zijn bij de registratie bepaald. 

Geregistreerd op verzoek van Jacob Cornelis Pieter Boender, geboren Katwijk 28 februari 1937, wo
nende Hem, zoon van Jacob Boender en J acomina Meijers. 

Bronnen: 
• Avondmaalsbeker (1705) van de Hervormde kerk van Klaaswaal. 
• P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Zuid

Holland, Utrecht 1922, deel 2, pag. 258. 

Registratienummer: NG v.2009.145 ( College Heraldiek, Amsterdam, 25 maart 2009) 

CLAASSEN {Nijmegen) 

Beschrijving: 
In goud een Jeruzalemkruis met aan weerszijden een versmalde paal, alles 
van groen. 
Helmteken: een gouden penning tussen een groene vlucht. 
Dekkleden: groen, gevoerd van goud. 

Dit persoonlijk wapen is in 1972 ontworpen door Maria Catharina Haan
raadts ten behoeve van de aanvrager. Bij de registratie zijn het helmteken en 
de dekkleden bepaald. De oudst bekende voorouders zijn Nicolas Claassen, 
geboren Gassel 11 oktober 1813, zoon van Guillaume Claassen en Elise Poos, gehuwd Nijmegen 4 decem
ber 1851 met Anna Maria Zitz, geboren Wyler (o) 24 januari 1825, dochter van Franz Zitz en Elisabeth 
Tenh aef. 

Geregistreerd op verzoek van Marcellinus Maria Claassen, geboren Nijmegen 2 juni 1947, wonende al
daar, zoon van Hermanus Nicolaas Hubertus Johannes Claassen en Maria Catharina Haanraadts. 

Registratienummer: NGV.2009.138 (College Heraldiek, Amsterdam, 28 januari 2009) 
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COOLEN (Tilburg, Noord-Brabant) 

Beschrijving: 
Gedeeld van rood en goud met twee aanstotende kepers, de bovenste omge
keerd, beide gedeeld van zilver en rood, met rechts een zilveren en links een 
rode kool. 
Helmteken: een gouden weversspoel met rood garen, geplaatst tussen een 
gotische letter A en een schreefloze letter Z, beide zwart. 
Dekkleden: rood gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2009 ontworpen door de aanvrager voor de naamdragende 
nakomelingen van zijn vader Joannes Cornelius Wilhelmus Coolen (1911-1987), wever, gehuwd Tilburg 
met Antonia Wilhelmina Gertruda Broeken (1917-2002). 

De oudst bewezen voorouder is Norbertus Colen, gedoopt Tilburg 7 september 1722 als zoon van 
Cornelis Thomas Henri ex Col en en Anna van de Silver, gehuwd aldaar 16 oktober 1746 met Margaretha 
Smulders, gedoopt Tilburg 11 juli 1723. 

Geregistreerd op verzoek van Wilhelmus Johannes Baptist Coleta Maria Coolen, geboren Tilburg 14 
augustus 1944, wonende te Berkel-Enschot, zoon van Joannes Cornelius Wilhelmus Coolen en Antonia 
Wilhelmina Gertruda Broeken. 

Registratienummer: NG v.2009.151 ( College Heraldiek, Amsterdam, 23 september 2009) 

HARPERINK (Neede, Gelderland) 

Beschrijving: 
In rood een ingebogen keper, vergezeld onder van een bal, alles van zilver. 
Helmteken: twee uitkomende gebogen bruin geklede armen van natuur
lijke kleur vasthoudende een zilveren bal. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 1992 ontworpen voor aanvrager en zijn naamdragende na
komelingen. De oudst bewezen voorouders zijn Garrit Harperink, geboren 
Neede 31 maart 1684, landbouwer, gehuwd aldaar 2 december 1713 met Fen-
neken Mengerink, geboren Neede circa 1685. 

Geregistreerd op verzoek van Robertus Hendrikus Harperink, geboren Hengelo 16 april 1956, wonende 
te Ootmarsum, zoon van Hendrikus Bernardus Hermannus Harperink en DiederikaJohanna Alssema. 

Registratienummer: NG v .2009.140 ( College Heraldiek, Amsterdam, 28 januari 2009) 
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KROMMENDIJK (Olst, Overijssel) 

Beschrijving: 
In goud een golvende zwarte dwarsbalk en een versmald golvend blauw 
schildhoofd en onder vergezeld van een groen klaverblad. 
Helmteken: een zilveren vlucht waartussen het klaverblad van het schild. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2009 voor aanvrager ontworpen door drs. W.M.T. van Zon 
te Utrecht en bestemd voor de naamdragende nakomelingen van Grades 
(Gerhardus) Gerrits Krommendijk, geboren Olst en gedoopt aldaar op 18 
september 1746, zoon van Gerrit Gerrits Meijer en Gergjen Albers, gehuwd Olst 25 februari 1790 met 
MariaJannissen Eppink. Zij woonden op de katerstede (boerderij) De Krommendijk in Olst, waaruit de 
familienaam is ontstaan. 

Geregistreerd op verzoek van Willem Frederik Jan Krommendijk, geboren Deventer 26 augustus 1948, 
wonende te Franeker, zoon van Willem Krommendijk en Klaas jen Benfer. 

Registratienummer: NG v.2009.146 ( College Heraldiek, Amsterdam, 25 maart 2009) 

LAARAKKERS (Haps, gemeente Cuijk, Noord-Brabant) 

Beschrijving: 
In groen drie gouden korenaren waaiersgewijs geplaatst en in een gouden 
schildhoofd een zwarte sleutel. 
Helmteken: een uitkomende klimmende zilveren bok, rood getongd en 
goud gehoornd. 
Dekkleden: groen, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2008 door aanvrager in samenwerking met H.K. Nagtegaal 
te Delft ontworpen voor de naamdragende nakomelingen van Lodewijk 

• 0 

Johannes Maria Laarakkers (1874-1953) en Anna Elisabeth Jadot (1867-1937), overgrootouders van de 
aanvrager. 
De oudst bekende voorouders zijn Jacobus Jacobs op den Laeracker (of Laarackers), landbouwer op de 
Laarakker te Haps, getrouwd Cuijk (schepenbank) 1 november 1681 en Haps (RK) 15 november 1681 met 
Judith Peters (Bloemers), overleden Haps 10 mei 1717. Hun kleinzoon Cornelis noemde zich vanaf circa 
1740 naar de hoeve waardoor dit de familienaam werd. 

Geregistreerd op verzoek van Nicolaas Laarakkers, geboren 's-Gravenhage 28 december 1982, wonende 
te 's-Gravenhage, zoon van Lodewijk Hendricus Carolus Maria Laarakkers en A nita Barbara van Zwet. 

Bron: 
• N. Laarakkers,StamreeksenLaarakkers /Kwartierstaat van Nicolaas Laarakkers, ['s-Gravenhage] 2009 (eigen 

uitgave, www.unibook.com). 

Registratienummer: NGV. 2009.142 (College Heraldiek, Amsterdam, 28 januari 2009) 
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OTTO (Papendrecht, Zuid-Holland) 

Beschrijving: 
In zilver een blauwe weegschaal en in een blauw schildhoofd een zilveren 
inktpot met schrijfveer, vergezeld van twee gouden handmerken, samen
gesteld uit drie gevlochten florijn tekens, gebonden door één dwarsstreepje. 
Helmteken: de inktpot van het schild. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2008 in samenwerking van aanvrager en ing. C.Q,C.M. 
Walschots te Rijswijk ontworpen voor de aanvrager en zijn naamdragende 
nakomelingen. 

1* 1 * --------

fi 
De oudst bewezen voorouders zijn Jan Otto, gedoopt Papendrecht 4 oktober 1682 en getrouwd aldaar 

23 juli 1717 met Lena Willems Kouwenhove, geboren circa 1691. 

Geregistreerd op verzoek van Florus Otto, geboren Dordrecht 12 oktober 1945, wonende te Sliedrecht, 
zoon van Florus Otto en Maria Ekkel. 

Registratienummer: NGV.2009.143 (College Heraldiek, Amsterdam 28 januari 2009) 

VAN RIJN (Zeist, Utrecht) 

Beschrijving: 
Golvend doorsneden: A gedeeld: 1 in rood een schuinrechts geplaatste gou
den korenaar, 2 in zilver een schuinlinks geplaatste zwarte veren schrijfpen 
met de punt naar beneden; B golvend gedwarsbalkt van zes stukken blauw 
en zilver. 
Helmteken: een gouden korenaar tussen een rode vlucht. 
Dekkleden: rood, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 1970 ontworpen door de aanvrager en mag worden gevoerd 
door de naamdragende nakomelingen van Johannes van Rijn (1850-1924) en zijn eerste echtgenote 
Antje Kimman (1851-1895), overgrootouders van Eduard Benjamin van Rijn. Het wapen is eerder gere
gistreerd CBG nummer 17, 10 december 1971. 
De oudst bewezen voorouders zijn Goyert Jansz, geboren circa 1570, betaalt in 1599 10 stuijvers huis
geld (blaffers van het huisgeld Seijst), trouwde Marichgen Gijsberts, op 27 december 1641 vermeld als 
weduwe van GoyertJansz wonende te Zeist. 

Bij de boedelscheiding per akte op 27 decemben641 voor notaris N. van Lostadt te Utrecht (nr. U 
010 b 001), wordt aan Tonis Goyertsz drie morgen land gelegen in het kerspel van Zeist in Stoetwegen 
toebedeeld, "met alle ' t getimmert, gepoot ende geplant daerop staende, in het zuiden grenzende aan 
de Groeneweg, en alles wat tot de boerderij behoort, met uitzondering van enkele meubels die aan zijn 
moeder komen". 

Geregistreerd op verzoek van Eduard Benjamin van Rijn, geboren 's-Gravenhage 30 oktober 1942, wo
nende te De Lier, zoon van Johannes Jacobus van Rijn en Francina HendrikaJongtien. 

Bronnen: 
• C.J.M. van Rijn en E. B. van Rijn, Familiewapens Van Rijn, Geertruidenberg en De Lier, 1993. 
• E. B. van Rijn, 'Fragment-genealogie van Rijn (Harmelen)', in: Gens Nostra 38 (1983), pag. 168-179. 

Registratienummer: NG v.2009.154 ( College Heraldiek, Amsterdam, 23 september 2009) 
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VAN RIJN {Zeist, tak John van Rijn) 

Beschrijving: 
Golvend doorsneden: A in zilver een zwart kanon op affuit; B golvend ge
dwarsbalkt van zes stukken blauw en zilver. Helmteken: een vlucht, rechts 
van zilver en links van blauw. Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

Op verzoek van Paulina Emma de Spot - van Rijn uit Brussel, dochter van 
John van Rijn (*1920), werd op 10 mei 1973 aan het Centraal Bureau voor 
Genealogie gevraagd een wapen te registreren. Daarbij werd voorgesteld 
de onderste helft van het stamwapen Van Rijn (door E.B. van Rijn, registratie CBG nummer 17 en NGV 
nummer 154) te handhaven en de bovenste helft te wijzigen in een kanon op affuit. Het kanon symbo
liseert het beroep van John van Rijn, die in 1973 Kapitein ter Zee was bij de Koninklijke Marine. Het 
wapen werd op 11 september 1973, onder CBG nummer 60 geregistreerd op naam van John van Rijn en 
mag gevoerd worden door zijn naamdragende nakomelingen. 

John van Rijn en Eduard Benjamin van Rijn stammen beiden af van Adrianus van Rijn (1796-1832) 
en Gijsje van Dijk (1795-1865). De oudst bewezen voorouders zijn Goyert Jansz, geboren circa 1570 en 
Marichgen Gijsberts, overleden na 1641. 

Bron: 
• C.J. M. van Rijn en E. B. van Rijn, Familiewapens Van Rijn, Geertruidenberg en De Lier, 1993. 

Registratienummer: NGv.2009.155 (College Heraldiek, Amsterdam, 23 september 2009) 

VAN RIJN {Zeist, tak Willem van Rijn) 

Beschrijving: 
Golvend doorsneden: A in zwart een uitkomende opgetuigde zilveren vlet
aak; B golvend gedwarsbalkt van zes stukken blauw en zilver. 
Helmteken: een zilveren linker handschoen, gezien op de rugzijde, tussen 
een vlucht, rechts van zwart en links van zilver. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

Cornelis Jacobus Maria van Rijn heeft de wens te kennen gegeven, om als 
variant van het wapen geregistreerd onder nummer 154, een eigen wapen te gaan voeren. In 1983 is in 
gezamenlijk overleg tussen aanvrager en E.B.van Rijn te De Lier het nevenstaand wapen ontworpen 
dat is bestemd voor de naamdragende nakomelingen van zijn voorouders Anthony van Rijn (1746-1834) 
en Maria van Dalen (1740-1813), m.u.v. broer en zuster van de aanvrager. Genoemden stammen af van 
Willem van Rijn (1716-1763) broeder van Adrianus van Rijn (1714-1794), voorvader van Eduard Benjamin 
van Rijn. 

Céline Francina van Rijn (*1978), dochter van laatstgenoemde, gehuwd Geertruidenberg 14 augustus 
2003 met Mario Cornelio Adriano Huberto van Rijn (*1977), zoon van eerstgenoemde, heeft de wens te 
kennen gegeven om het bij haar geboorte gekregen wapen ook na haar huwelijk te blijven voeren. 

De oudst bewezen voorouders zijn GoyertJansz geboren circa 1570 en Marichge n Gij s bcrcs, overle

den na 1641. 

Geregistreerd op verzoek van Cornelis Jacobus Maria van Rijn, geboren Raamsdonk 16 november 1946, 
wonende te Geertruidenberg, zoon van Adrianus Johannes Maria van Rijn en Maria Hendrika Schipperen. 

Bronnen: 
• C.J. M. van Rijn en E. B. van Rijn, Familiewapens Van Rijn, Geertruidenberg en De Lier, 1993. 
• Kees en Ineke van Rijn, Fragment genealogie Van Rij'n, de Brabantse tak, Geertruidenberg 1993. 

Registratienummer: NG v.2009.156 ( College Heraldiek, Amsterdam, 23 september 2009) 
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VAN RIJN/ VAN REIJN (Zeist, tak Josephus Henricus van Rijn) 

Beschrijving: 
Golvend doorsneden: A in goud een onklaar zwart anker; B golvend ge
dwarsbalkt van zes stukken blauw en zilver. 
Helmteken: een zwarte veren schrijfpen tussen een gouden vlucht. 
Dekkleden: zwart, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 1994 ontworpen door de aanvrager, in aansluiting op de wa
pens Van Rijn, geregistreerd onder CBG nummers 17, 60 en 314, ten behoeve 
van de nakomelingen van Josias Johannes van Reijn (1777-1832). Genoemde 
stamt af van Josephus Henricus van Rijn (1727-1768) broeder van Adrianus van Rijn (1714-1794) en Wil
lem van Rijn (1716-1763), zonen vanAntoni van Rijn, geboren circa 1687 te Houten, overleden Utrecht 24 
mei 1772, huwde circa 1712 Grietje Gerrits van Oorschot, overleden Indijk in 1728. 

De oudst bewezen voorouders zijn Goyert Jansz, geboren circa 1570 en Marichgen Gijsberts, overle
den na 1641. 

Dit wapen is eveneens geregiscreerdonder CBG nummer 647 en is een variant van de wapens in het 
Register Familiewapens N G v nummers 154,155 en 156. 

Geregistreerd op naam van Theodoor van Reijn, geboren Haarlem 13 juni 1936, overleden te Kampen 4 
juni zoos, zoon van Theodoor van Reijn en Helena Hermina Hartsuijker. 

Bron: 
• Th. van Reij n (e.a.), Genealogie van de familie Van Rijn/Van Reijn. Tak Josephus Henricus 1727-1768, Kampen 

1993. 

Registratienummer: NGV.2009.157 (College Heraldiek, Amsterdam, 23 september 2009) 

SANDBRINK (Rhenen, Utrecht) 

Beschrijving: 
Doorsneden in drieën: a in zwart drie aansluitende zilveren heuvels; 
b in rood een omgewende gouden buffelhoorn; c effen zwart. 
Helmteken: helmkroon, waaruit een zilveren vlucht. 
Dekkleden: zwart, gevoerd van zilver. 

Dit wapen werd gevoerd door Gerrit Jacobszn (van) Sandbrink, geboren 
Rhenen circa 1696, diaken (1741), ouderling (1744), lid van de vroedschap 
(1747), raad en schepen te Rhenen, begraven aldaar 25 juni 1788, gehuwd 
Rhenen 4 januari 1728 met Hendrina Wiggers, gedoopt Rhenen 27 juli 1707 en overleden vóór 1738. 
Aanvraagster stamt van genoemden af. 

Geregistreerd op verzoek van Wilhelmina Helena Pauline Maria Sandbrink, geboren Rhenen 17 juni 
1942., won e nde t:e Hov., idc (Zuid Afrilc:1.)~ dochter va n Didc Sandbrinl< e n Wilheln,ina Margare tha Maria 

Knuth. 

Bronnen: 
• Wapenborden van de Vroedschap (van 1720 tot 1776 en 1794) in het oude raadhuis te Rhenen. 
• Zegelstempels van 19de eeuwse generaties Sandbrink in bezit van de aanvraagster. 

Registratienummer: NG v.2009.147 ( College Heraldiek, Amsterdam, 13 mei 2009) 
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VAN SLA GEREN ( Oudega, gem. Wymbritseradiel, Friesland) 

Beschrijving: 
In zilver drie golvende blauwe dwarsbalken, over alles heen gekoust van 
rood, beladen boven met een slagersmes en onder van een verkort kruis, 
alles van goud. 
Helmteken: een gesteelde gouden klaverblad tussen twee zilveren buffel
hoorns. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in zoos door aanvrager ontworpen ten behoeve van de naam-
dragende nakomelingen van Meije Hendriks van Slageren, geboren Idzega 9 april 1756, slager en vee
houder, overleden Heeg 1 februari 1826, gehuwd Heeg 5 november 1786 met Akke Boukes (1761-1826); 
kleinzoon van Meije Jenties (circa 1690-1920) en Eelck Hendrikx. Meije Hendriks nam eerst de naam 
'Slager' aan, maar veranderde die binnen vier maanden in 'Van Slageren'. 

Geregistreerd op verzoek van Michael Wilhelmus Seerp Joannes Maria van Slageren, geboren Eindho
ven 30 maart 1955, wonende te Lindfield, West Sussex (VK), zoon van Cornelis Johannes van Slageren en 
Maria Henriette Elizabeth Stoffers. 

Bron: 
• Nanno van Slageren, "Van Meije van Oudega en Eelcli Hendrikx tot Heegh", Genealogie van Slageren, Eindho

ven 2003 . 

Registratienummer: NG v.2009.144 ( College Heraldiek, Amsterdam, 25 maart 2009) 

SLOP (Aalsmeer, Noord-Holland) 

Beschrijving: 
Verhoogd golvend doorsneden: A in zilver een rode slopschoen; 
Bin blauw twee omgewende zilveren alen. 
Helmteken: een zilveren diamant. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2009 ontworpen door aanvrager in samenwerking met drs. 
W.M.T. van Zon te Utrecht en bestemd voor de naamdragende nakomelin
gen van Pieter Slop (1830-1913), overgrootvader van de aanvrager. 

De oudst bewezen voorouder is Claes Jansz Slopscoe, geboren circa 1580, herbergier, genoemd als 
"waard in de Slopscoe", overleden voor 10 mei 1622, gehuwd voor 1605 met Maritgen Dircxdr, overle
den voor 8 december 1657. Hun kinderen werden Slopschoe genoemd, een generatie later was het Slops 
en daarna werd de familienaam Slop. 

Geregistreerd op verzoek van Marinus Slop, geboren Amsterdam zo januari 1934, wonende te Vleuten, 
zoon van Marinus Slop en Susan na Maria Clasina Molenaar. 

Bron: 
• M.J. 't Hart (red.), Aalsmeerse stambomen, deel VI, Aalsmeer 1993, pag. 645-649. 

Registratienummer: NG v.2009.148 (College Heraldiek, Amsterdam, 13 mei 2009) 
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VEEKENS (Horn, Limburg) 

Beschrijving: 
Linksgeschuind van zilver en rood, waarop een veldhek van het een in her 
ander, rechtsboven vergezeld van een rode hoorn. 
Helmteken: een zilveren hoorn waartussen een rood vierblad. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 
Devies: MISCERE UTILE DULCI 

Dit wapen is in 2008 in overleg met de aanvrager ontworpen door 
W.J.B.C.M. Coolen te Berkel-Enschot ren behoeve van de naamdragende 
nakomelingen van Martinus Veeckens, gedoopt te Horn (in her toenmalige Graafschap Horn) op 12 fe
bruari 1731 als zoon van Johannes Veeckens en Mechtildis Colbers, overleden Baarlo 7 mei 1802, gehuwd 
Baarlo 30 augustus 1769 met Joanna Gerard es, gedoopt Neer 1 december 1742 als dochter van Joannes 
Gerard es en Mechrildis Slors. Aanvrager stamt van genoemden af. 

De aanvrager voert dit als persoonlijk wapen met in her schild een Maaslands vierblad in plaats van 
de hoorn. 

Geregistreerd op verzoek van Martinus Johannes Adrianus Veekens, geboren Rosmalen 24 juni 1945, 
wonende re Bergeijk, zoon van Wilhelmus Hendrikus Johannes Veekens en Antonia Cornelia Voets. 

Registratienummer: N G v.2009.152 ( College Heraldiek, Amsterdam, 23 september 2009) 

VER WIEL (Waalwijk, Noord-Brabant) 

Beschrijving: 
Doorsneden: A in rood twee zilveren wielen met zes spaken; B in goud zes 
zwarte bollen (3-2-1). 
Helmteken: een wiel van her schild. 
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver. 

Dit wapen wordt gevoerd door diverse rakken van de Waalwijkse familie 
Verwiel (RK} en komt voor op een bronzen plaquette uit 1924 ter gelegen
heid van her eeuwfeest van Hotel Verwiel te Waalwijk en op een 17e eeuwse 
grafsteen in de NH kerk te Sprang. 

De oudst bekende voorouders zijn Joannes (Jan) Laurenszn Verwiel, geboren Besoijen/Waalwijk circa 
1620, houtdraaier, gehuwd (2) RK Waalwijk 22 februari 1655 met Maria (Maijke) Peeters, beiden overle
den vóór 15 juni 1676. (Akte d.d.15 juni 1676, Rechterlijk archiefBesoijen.) 

Geregistreerd op verzoek van Theodoor Jan Gerard Verwiel, geboren Waalwijk 26 maart 1927, wonende 
aldaar, zoon van Arnoldus Adrianus Cornelius Verwiel en Cornelia Thadeo IJpelaar. 

Bron: 
• B. van Schijndel, 'Aanteel<eningen betreffe nde de frunilie Verwiel (ook gcn.aan1d Van der Wiel) \ in: 

Taxandria 46 (1939), pag. 248-255. 

Registratienummer: N G v.2009.139 ( College Heraldiek, Amsterdam, 28 januari 2009) 
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VEURINK {Ommen, Overijssel) 

Beschr[jving: 
In zilver een groene keper beladen met een achtpuntige gouden ster en ver
gezeld van drie aanziende rode hertenkoppen. 
Helmteken: een rode passer voor een zilveren vlucht. 
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver. 

Dit wapen is in 2007 ontworpen door H.K. Nagtegaal te Delft voor de naam
dragende nakomelingen van de ouders van de aanvrager. 

Geregistreerd op verzoek van Robin Eduard John Veurink, geboren Zwolle 30 september 1974, wo
nende te Utrecht, zoon van Hendrik-Jan Veurink enJanny Dunnewind. 

Registratienummer: N G v.2009.141 ( College Heraldiek, Amsterdam, 28 januari 2009) 

VROOMEN {Heerlen, Limburg) 

Beschr[jving: 
In zilver een rood hartschild en daar overheen een gescheiden groen kruis 
van slangenkoppen, rood getongd. 
De helm gedekt met een helmkroon. 
Helmteken: een uitkomende dubbelstaartige rode griffioen, getongd en 
genageld van goud, met in de klauwen een omgekeerd zilveren zwaard met 
gouden gevest. 
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver. 
Devies: VIRTUTE ET PIETATE. 

Dit wapen is in 2009 ontworpen door aanvrager ten behoeve van de naamdragende nakomelingen 
van Franciscus Wilhelmus (Willem) Vroomen, gedoopt Heerlen 14 maart 1729, zoon van Laurentius 
(Lins) Vroomen en Anna (Enken) Cotters, overleden Heerlen 18 augustus 1773; gehuwd aldaar 8 oktober 
1752 met Anna Margaretha Sporck, gedoopt Heerlen 8 juli 1724 en overleden aldaar 12 januari 1808. 
Genoemde Willem Vroomen was strodekker wonende te Heerlerheide, werd in 1773 na beschuldiging 
van lidmaatschap van de 'Bokkenrijders' verhoord 17 juli en gefolterd op 4 augustus, "bij vonnisse van 
scherper examen te zijn verhoort en gepijnigt en verhoort", vonnis uitgevoerd 18 augustus, na ophan
ging aan de galg te Heerlen overleden. Aanvrager stamt van genoemden af. 
De aanvrager voert dit als persoonlijk wapen met een herautenkroon in plaats van helmkroon. 

Geregistreerd op verzoek van Renier Johannes Petrus Mathilde Vroomen, geboren Amstenrade, ge
meente Schinnen, Limburg op 1 januari 1949, wonende te Echt, zoon van WillemJozefVromen en Anna 
Maria Elisabeth Schmeitz. 

Bronnen: 
• A. Blok, De Bokkenrijders, Amsterdam 1991, pag. 378. 

• Bokkenrijders en hun afstammelingen. Verzameld door John van Eekelen. 
Website http://www.xs4all.nl/-johnve/index.htm (versie 10 oktober 2009). 

Registratienummer: N G v.2009.153 ( College Heraldiek, Amsterdam, 23 september 2009) 
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VAN ZON (Zand wijk, Tiel, Gelderland, Utrechtse tak) 

Beschrijving: 
In rood drie gouden penningen (2-1) en in een zilveren schildhoofd drie 
zwemmende blauwe eenden, rood gesnaveld. 
Helmteken: een gouden gezichtszon tussen een blauwe vlucht. 
Dekkleden: rood, gevoerd van goud. 
Devies: LUMEN VINCIT, LUX LUCEAT 

Dit wapen is in 1968 ontworpen door aanvrager en mag worden gevoerd 
door de Utrechtse tak van de familie, zijnde de naamdragende nakomelin-
gen van Wilhelm van Zon (1827-1881), kramer te Utrecht, later winkelier in Driebergen, gehuwd met 
Jacoba Woudenberg (1828-1900), overgrootouders van de aanvrager. Deze registratie is een aanpassing 
en uitbreiding van de registratie onder nummer NG v.1996.018. 

Grootvader van genoemde Wilhelm is Paulus van Zon (1769-1845), schipper te Tiel, broeder van Gijs
bert van Son (1759-1809) en Adrianus van Zon (1772-1822), geboren te Tiel als zonen van Adrianus van 
Zon/Son (1727-1779) en Elisabeth Grisel/Grasell (1735-1816). 

De oudst bewezen voorouder is Gijsbert Willemsen van Son, geboren circa 1685, wonende te Zand
wijk, Tiel, overleden aldaar in 1772, gehuwd Tiel 5 mei 1715 met Catharina Arnolds, gedoopt Zetten 13 
december 1689. 

Geregistreerd op verzoek van Wilhelmus Marinus Tarcisius van Zon, geboren Driebergen-Rijsenburg 
16 maart 1951, wonende te Utrecht, zoon van Marinus Urbanus van Zon en Antonia Hendrika van 
Rooijen. 

Bron: 
• W.M.T. van Zon, Genealogie van de familie van Zon; beschrij'ving van 300 jaar ener Gelders-Utrechtse familie, 

Utrecht 1994. Verbeterde uitgave van 1970. 

Registratienummer: NGv.2009.158 (College Heraldiek, Amsterdam, 23 september 2009) 

VAN ZON (Zand wijk, Tiel, Gelderland, Tielse tak) 

Beschrijving: 
In blauw drie gouden penningen (2-1) en in een gouden schildhoofd drie 
takjes met elk twee rode kersen en een groen blad. 
Helmteken: een gouden gezichtszon. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. 

Dit wapen is in 2009 ontworpen door drs. W.M. T. van Zon te Utrecht voor 
de Tielse tak van de familie en mag worden gevoerd door de naam dragende 
nakomelingen van Johannes van Zon (1895-1972), jamkoker te Tiel, gehuwd met Hendrika Kerpen
tier (1895-1969), grootouders van de aanvrager. Het wapen is een variant op het geregistreerde wapen 
NGV .1996.018 en NG V .2009.158. 

Overgrootvader van genoemde Johannes is Adrianus van Zon (1772-1822), werkman te Tiel, broeder 
van Gijsbert van Son (1759-1809) en Paulus van Zon (1769-1845), geboren te Tiel als zonen van Adrianus 
van Zon/Son ( 1727-1779) en Elisabeth Grisel/Grasell ( 1735-1816). 

De oudst bewezen voorouder is Gijsbert Willemsen van Son, geboren circa 1685, wonende te Zand
wijk, Tiel, overleden aldaar in 1772; gehuwd Tiel 5 mei 1715 met Catharina Arnolds, gedoopt Zetten 13 
december 1689. 

Geregistreerd op verzoek van Theodorus Johannes van Zon, geboren Tiel 19 december 1958, wonende te 
Tiel, zoon van Theodorus van Zon en Maria Willemijntje Helena Wielders. 

Registratienummer: NGV.2009.159 (College Heraldiek, Amsterdam, 23 september 2009). 
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archiefnieuws 
Gelders Archiefkrijgt belangrijke middeleeuwse 

kloosterarchieven in bruikleen 
De Abdij van Berne heeft onlangs de archie
ven van de abdij Mariënweerd bij Beesd en 
het klooster Mariënschoot bij Zennewijnen 
in bewaring gegeven aan het Gelders Archief. 
De archieven van deze belangrijke Norber
tijner kloosters bestrijken de 13< tot begin 17< 

eeuw. Het Gelders Archief was tot nu toe al
leen in het bezit van kopieën van een beperkt 
deel van de archieven. 

Mariënweerd 
De norbertijner abdij Mariënweerd bij Beesd 
werd rond 1129 gesticht door Alvarde, we
duwe van Hendrik, graaf van Cuyk. De abdij 
groeide vrij snel uit tot één van de belang
rijkste in de Nederlanden. Zij bezat talrijke 
pastorieën, goederen en landerijen, speelde 
een rol op religieus-artistiek gebied en was 
moederabdij voor enkele andere kloosters. 
- Van het archief vóór 1592 zijn slechts frag
menten over, vermoedelijk door plunderin
gen, brandstichtingen of evacuaties. Het 
oudste stuk in het abdijarchief is een akte 

uit 1248 van de rooms-koning Willem waarin 
hij de abdij Mariënweerd in bescherming 
neemt. 

Het archief is beschreven en toegankelijk 
(gedeeltelijk via het internet). 

Mariënschoot 
Het norbertinessenklooster Mariënschoot 
bij Zennewijnen (Tiel) genoot bekendheid 
vanwege een kapel waar Maria werd vereerd. 
Vele bedevaartgangers vonden hun weg naar 
Mariënschoot. Het klooster dateerde uit het 
begin van de 13< eeuw en werd in 1572 defini
tief verwoest. 

Het archief van klooster Mariënweerd is in 
bewerking en niet ter inzage. In het archief 
bevinden zich 285 getypte transcripties van 
charters, die deels zijn gepubliceerd in het 
Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 
1326 (E.J. Hardenberg, Den Haag 1980 ). 

[Mededelingen van de 
Historische Kring West-Betuwe 

37(2009), pag. 78 .] 

Het Utrechts Archief 

HETl/1/1/II/ 
UTRECHTS 
ARCHIEF// 
III III II Jl/1111 
l/llllll/1//I/I 

11,1 

TR! SOAR 

Derde handschrift van Aernout van 
Buchel on line raadpleegbaar 
Sinds 29 oktober is ook het derde handschrift 
van de Utrechtse oudheidminnaar Aernout 
van Buchel (1565-1641) on line raadpleegbaar. 
Met de publicatie van deze Monumenta quae
dam sepulcra/ia et publica, een handschrift dat 
in het Friese archiefTresoar wordt bewaard, 

734 

zijn de drie werken voor het eerst als een een
heid gepresenteerd. Het handschrift bevat 
beschrijvingen en tekeningen van grafzer
ken, w apenborden en inscripties uit kerken 

in Friesland, Groningen en Emden, alsmede 
in Luik, Kamerijk en Orléans. 

[(elektronische) nieuwsbrief van 
Het Utrechts Archief, 6 november 2009] 

De Monumenta-handschriften van 
Aernout van Buchel (1565-1641) 

Tussen 1610 en 1620 stelde de Utrechtse oud-
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heidminnaar Aernout van Buchel of Buche
lius een drietal bijzondere handschriften sa
men met beschrijvingen en tekeningen van 
de grafzerken, wapenborden, inscripties en 
andere historische bijzonderheden die hij 
tegenkwam in de kerken en kloosters in de 
stad Utrecht, en daarbuiten in de provin
cie Utrecht en in diverse andere provincies 
van de Noordelijke Nederlanden. Hij had 
vooral belangstelling voor de genealogie en 
heraldiek van de oude Utrechtse geslachten. 
De handschriften zijn alle in het Latijn en 
beslaan in totaal bijna 700 bladzijden. Het 
meest bekend is het deel over de kerken in 
en om de stad Utrecht, de Monumenta passim 
in templis ac monasteriis Traiectinae urbis atque 
agri inventa, waarvan het origineel berust in 
de bibliotheek van Het Utrechts Archief (nr. 
xxvn L 1). Grafmonumenten uit kerken el
ders in het Sticht, in de gewesten Holland en 
Zeeland en in de Betuwe beschrijft hij in de 
Inscriptiones monumentaque in templis et monas
teriis Belgicis inventa (Universiteitsbibliotheek 
Utrecht, hs. 1648). In het tweede deel van dit 
handschrift besteedt hij bovendien aandacht 
aan Antwerpen, Mechelen, Leuven en Brussel 
en een aantal kleinere plaatsen in de Zuide
lijke Nederlanden. Daarnaast bevat het nog 
enige andere aantekeningen en verhandelin
gen. Minder omvangrijk is het derde hand
schrift, de Monumenta quaedam sepulcralia et 
publica (Tresoar, Leeuwarden, hs. Evc 3373), 

dat handelt over kerken in Friesland, Gro
ningen en Emden, alsmede in Luik, Kamerijk 
enOrléans. 

De handschriften vormen een historische 
bron van grote waarde, niet alleen door de 
zorgvuldigheid waarmee Van Buchel te werk 
is gegaan, maar ook omdat veel van hij aan
trof, later verloren is gegaan. Hij maakte zijn 
beschrijvingen en tekeningen meest op ba
sis van eigen waarneming. Buiten het Sticht 
maakte hij echter ook wel gebruik van in
formatie van anderen. De gegevens zijn over 
het algemeen tamelijk betrouwbaar, maar 
een professionele tekenaar was hij zeker niet. 
Het gros van zijn gegevens verzamelde hij in 
het tweede decennium van de zeventiende 
eeuw, maar zowel de Monumenta passim als 
de Inscriptiones bevatten nog tal van aanvul
lingen uit periode daarna, tot aan zijn dood 
in 1641. 

Omdat de drie werken zo nauw verwant 
zijn en ook wel als drie delen van hetzelfde 
werk worden gezien, worden hier (met dank 
aan de Universiteitsbibliotheek en Tresoar) 
naast de tekst (transcriptie en vertaling) van 
de Monumenta passim ook die van de Inscriptio
nes en de Monumenta quaedam aangeboden. 

De transcripties en de vertalingen zijn van 
de hand van dr. C.G.M. (Kees) Smit. 

Zie: http://www.hetutrechtsarchief.nl/ 
collectie/handschriften 

RHC Groninger archieven 

Toegangen, nieuw in onze collectie 
259 Hervormde gemeente Marum en 

Noordwijk, na 1882 alleen Marum, 
1647-1984 
(herzien) 
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2256 Rotary Club Veendam, 1933-1983 

2496 Koninklijke Liedertafel 'Gruno', 1856-

1987 
[RHC Groninger Archieven, 

emailservice november 2009] 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

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

Overig 

De bibliotheek van de NGV ontving onlangs 
een schenking van een groot aantal funeraire 
boeken. De meeste waren nog niet aanwezig 
in de bibliotheek. Vanwege het bijzondere 
karakter van deze aanwinst worden enkele 
boeken uitgelicht en is de rest in een volle
dige lijst van aanwinsten opgenomen. 

Hoewel het wat paradoxaal klinkt, probeert 
de vereniging De Terebinth de culturele as
pecten van dood, begraven en grafzorg le
vend te houden. Één van de manieren waarop 
zij dat doet, is het uitgeven van een serie geti
teld: Funeraire cultuur, een serie van 25 boek
jes over een bepaalde regio ( de website www. 
terebinth.nl spreekt over 36 delen: 11 Zuid
Hollandse en 25 overige). De Zuid-Hollandse 
reeks is echter niet typografisch of anders
zins te onderscheiden van de hoofdserie. De 
serie lijkt inmiddels beëindigd te zijn, want 
het laatste deel verscheen in 2007. Opvallend 
is, dat de serie wel erg Randstadgericht is. 
Groningen, Drenthe en Limburg ontbreken 
geheel, Noord-Brabant is slechts vertegen-

woordigd met de regio Eindhoven (al blijkt 
van het bestaan van dit deel op de website 
niets), Overijssel met Zwolle (te vinden op de 
site via Salland) en de Sallandse Heuvelrug. 
Het lijkt erop, dat buiten de Randstad weinig 
te vinden is en dat is geheel onjuist. In 2009 

zijn in Gens Nostra, drie boeken over grafpoë
zie uit Groningen, Friesland en Drenthe (uit
gegeven door uitgeverij Profiel te Bedum) be
sproken, alsmede een boek over lijkenhuisjes 
in Groningen. Desondanks zijn de deeltjes 
wel aardig om te gebruiken voor rondwan
delingen of fietstochten, al zijn de kerkhoven 
telkens summier beschreven (2 à 3 pagina's 
per kerkhof). 

Het deeltje Doodse dingen kan gezien wor
den als een inleidend deeltje op de hele se
rie. Van hunebed, via grafheuvel, zerken in 
kerken tot urnenveld worden verschillende 
aspecten van funeraire cultuur beschreven. 
In het deeltje over de Bollenstreek wordt aan
gegeven dat foto's van recente graftekens 
om privacyredenen gedeeltelijk niet leesbaar 
zijn. Slordig is dan wel dat een afbeelding 
die in het boekje is gebruikt en gedeelte
lijk is afgeplakt (pag. 50) op het kaft in oor-
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spronkelijke toestand staat afgebeeld. Van de 
plaatsen als Katwijk, Noordwijk, Hillegom 
en Warmond worden de verschillende kerk
hoven, kerken en begraafplaatsen vermeld. 
Bijzonder is die van Warmond waar op de 
(protestantse) begraafplaats bij de oude toren 
een grafkelder bevindt van de oud-katholie
ken. In dit graf zijn diverse oud-katholieke 
pastoors bijgezet. Het deeltje Leeuwarden be
vat tevens gegevens over de geannexeerde ge
meenten als Huizum. Waar de andere (Hol
landse) deeltjes veelal algemene gegevens 
bevatten, gaat dit deeltje over de begrafenis
sen van adel (en patriciaat) in Leeuwarden. 
De gewone Fries komt hierin niet aan bod. 

Het boek Graven en begraven in de Dom van 
Utrecht stelt zerken in de Dom van Utrecht 
centraal. Prachtige afbeeldingen van de zer
ken met biografische gegevens van de per
sonen die aldaar hun laatste rustplaats heb
ben gevonden. Vaak zijn het personen die 
hun stempel op de Utrechtse of zelfs Vader
landse geschiedenis hebben gedrukt: Antho
nis Taets van Amerongen, Guy van Avesnes 
(bisschop van Utrecht 1301-1317), George van 
Egmond (bisschop van Utrecht 1534-1559), 

Otto Bloys van Treslong en anderen. Indien 
mogelijk, is van de betreffende personen ook 
een portret of andere persoonlijke zaken af
gebeeld. 

Het verhaal achter de grafsteen bespreekt de 
167 graven van militairen die in de Tweede 
Wereldoorlog zijn begraven in Den Burg 
op Texel. Vaak bemanningsleden van bom
menwerpers of jagers uit Engeland (131), Ca-
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nada (15), Australië (3) of Nieuw Zeeland (8), 
die sneuvelden doordat hun vliegtuig werd 
neergeschoten. Van 44 personen kon de iden
titeit niet worden vastgesteld. Van elke wel 
geïdentificeerde militair zijn de biografische 
gegevens opgenomen en is indien mogelijk 
een foto afgebeeld. De namen op de stenen 
krijgen op deze manier vrij letterlijk een ge
zicht. 

Q,..,~-· 
............ Drw .... Ji,N,r,,....,,.,......, _,.T ..... ~..,._,...._,..,._.,,,....._ ,.,._.,.,...........,...._~ 
.........,,., .. ~-~c.... 

"-"i# .. ~,.,.-ft,ijT-' ..... _,.....,..., . ..,....,_,...... 
\""""""""· .. -~ 

In Versteend verdriet worden symbolen en 
gedichten op grafstenen voor het voetlicht 
gehaald. De auteurs hebben voornamelijk 
geput uit Drentse grafstenen. De zeis, de 
(gevleugelde) zandloper, de treurwilg, twee 
handen, een davidsster, een doodskop met 
beenderen en zelfs een hamer en sikkel. Op 
graven zijn dergelijke symbolen terug te 
vinden en de auteurs geven een verklaring 
waarom bepaalde symbolen zijn gebruikt. 
Kunnen de eerste symbolen nog bogen op 
een traditie die soms eeuwenoud is, de hamer 
en sikkel lijkt puur als symbool van het com-
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munisme te zijn gebruikt en niet daarmee 
niet zozeer van de vergankelijkheid getui
gen. Als voorbeeld van een gedicht dat tevens 
persoonlijke ellende goed weergeeft: Hier op 
dit kerkhof ligt begraven / Al wat mij dierbaar was 
/ Mijn vrouw en mijne kinderen ontnomen door de 
brand / Een kind hield ik over: dit is nu mijn enige 
troost. Het betreft het graf van Janneke Vos 
te Valthermond, die daar overleed op 27 mei 
1917 (volgens grafsteen, 26 mei 1917 volgens 
Drenlias.nl). Zij overleed aan de gevolgen 
van de grote veenbrand te Valthermond en 
niet zoals het boekje aangeeft, omdat op 27 

mei 1917 de veenbrand nog woedde. Haar bei
de kinderen Harmannus en Pieter stierven 
beiden op 22 mei 1917 als direct gevolg van 
de brand. 

CdG 

Uit de serie Funeraire cultuur (prijs per deel 
€ 5,-, behalve Doodse Dingen à€ 7,50 en exclu
sief porto): 
• S. de Boer, Funeraire cultuur. Zwolle, Rotter

dam 2001. 

• L. Bok, Funeraire cultuur. Leeuwarden, Rotter
dam 2004. 

• L. Bok en B. Hendriksen, Funeraire cultuur. 
Friese Meren, Rotterdam 2007. 

• M. van den Broeke, Funeraire cultuur. Mid
delburg, Rotterdam 2006. 

• R. Brouwer en J. Goudsmit, Funeraire cul
tuur. Regio Eindhoven, Rotterdam 2003. 

• W. Cappers, Funeraire cultuur. Arnhem, Rot
terdam 2002. 

• W. Cap pers, Funeraire cultuur. Doodse Dingen, 
Rotterdam 2002. 

• H. de Feijter, Funeraire cultuur. Amsterdam, 
Rotterdam 2002 . 

• H. de Feijter, Funeraire cultuur. Flevoland & 
Lelyscacl, Rotterdam 2006. 

• R. Huisman, Funeraire cultuur. Alblasser
waard & Vijjheerenlanden, Rotterdam 2001. 

• R. Huisman, Funeraire cultuur. Den Haag, 
Rotterdam 2001. 

• R. Huisman, Funeraire cultuur. Drechtsteden, 
Rotterdam 2002. 

• R. Huisman, Funeraire cultuur. Midden-Hol
land, Rotterdam 2002. 
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• R. Huisman, Funeraire cultuur. Regio Rotter
dam, Rotterdam 2002. 

• R. Huisman, Funeraire cultuur. Delft & West
land, Rotterdam 2003. 

• R. Huls man, Funeraire cultuur. Hoekse Waard 
& Goeree-Ovetjlakkee, Rotterdam 2003. 

• R. Huisman, Funeraire cultuur. Voorne-Put
ten, Rotterdam 2003. 

• R. Huisman, Funeraire cultuur. Bollenstreek, 
Rotterdam 2004. 

• R. Huisman, Funeraire cultuur. Regio Leiden, 
Rotterdam 2004. 

• R. Huisman, Funeraire cultuur. Regio Den 
Haag, Rotterdam 2006. 

• R. Huisman, Funeraire cultuur. Rijnstreek, 
Rotterdam 2006. 

• E. Maes en W. Meulenkamp, Funeraire cul
tuur. Utrechtse Heuvelrug, Rotterdam 2004 . 

• W. Meulenkamp, Funeraire cultuur. Utrecht, 
Rotterdam 2003 . 

• B. Pierik, Funeraire cultuur. Sallandse Heuvel
rug, Rotterdam 2006. 

Overige funeraire boeken (uit de schenking) 
D. Baartse e.a. (red.),Alleen de dood is tussen u 
en mij. Literaire dodenkalendervan de twintigste 
eeuw, z.pl. 2000. 

L. Bok en Y. Attema (red.), Begraafplaatsen 
als cultuurbezit, Rotterdam 2003. 

P. de Bok, Stof tot stof Begraafplaatsen in Ne
derland, Amsterdam 2003 . 

P. Borst, A. de Groot, J.G. Jonker-Klijn, 
R. Roks, Graven en begraven in de Dom van 
Utrecht, Bunnik 1997. 

J.T. Bremer en L.R. Deugd, Bijzondere men
sen, bijzondere zerken op de algemene begraaf 
plaats te Huisduinen, Den Helder 2006. 

G.I.W. Dragt, Stof zijt ge. Fryslan funerair, 
Leeuwarden 1999. 

H. de Graaf en A. van Dijk, Het verhaal achter 
de grafsteen, Texel 2000. 

H. Heesen en H. Jansen, Pen in ruste. Schrij
versgraven in Midden-Nederland, Baarn 2001. 

R.N. Huisman en J.H. Mulder, Begraven in 
Rotterdam en omstreken, Rotterdam 1999. 

K. Jongeling, Joodse begraafplaatsen in Gro
ningen en Oost-Friesland, Groningen 1977. 
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• J. Knol, Levende stenen. Het bezit van de stich
ting Alde Fryske Tsjerken, Leeuwarden 2005. 

• 100 jaar Nieuwe Begraafplaats aan de Soerensche 
Grintweg, Apeldoorn 1997. 

• J. Kreijenbroek en E. Cranen, Onder groene 
zoden. De geschiedenis van de Zutphense be
graafplaatsen, Zutphen 1994. 

E. Maes, Begraafplaatsen, Utrecht 1996. 

• A. N elemans (bew. ), Sepulture ofte graftboeck 
van de Augustijnenkerkck te Dordrecht, Dor
drecht 1998. 

• M. de Roever en J. Bierenbrootspot, De Be
graafplaatsen van Amsterdam, Amsterdam 
2004. 

• J. Veld en L. van der Vliet, Versteend verdriet. 
Symbolen en gedichten op grafstenen, Soester
berg 2002. 

rubrich aanwinsten 
• Diana van Adrichem-Haakman (e.a.), Van welke VanAdrichem ben jij er één?, De Lier 2001. 

• Frans E. Banga ( eindred. ), Nieuw-Buiner glasindustrie. De geschiedenis in foto's en documenten, Groningen 
2004. 

• Piet Benschop, Genealogie Druijff, z. pl. 2006. 

• J. van Bezooyen, The VanBezooyenFamily History, z.pl./z.j. 
• P. Blom, De ontstaansgeschiedenis van deHoutweg te Alkmaar, Castricum 2008, 2' uitgave. 
• Edze de Boer en Redmer Alma, De stichter, de stukken en de schenkers van het Oldenklooster bij Den Dam, 

uitg. Stichting Boerderijen boek Gemeente Bierum 2004. 

• P. C.A. van den Bogaerdt, Inventaris van de archieven van de Congregatie van de R. K.Jongeren (1857-1975), haar 
onderhandelingen (1885-1967), De R.K. Ambachtsteekenschool (1913-1920) en de Katholieke Arbeiders Jeugd Delft 
(1946-1947), uitg. Gemeentelijke Archiefdienst Delft 1984. 

• A.M. Besters, Genealogie De Ron (Rongh) uit Steenbergen, Voorburg z.j. 
• H. Bruger, Gendringen. Rooms Katholieke Statie Gendringen-Ulft Doopregister 1761-1798 en 1798-1811 (2 dln.), 

uitg. Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek 2007/2008. 

• H. Bruger, Gendringen. Nederduits Gereformeerde Gemeente lidmaten 1772-1852, uitg. Oostgelderse Stich
ting voor Genealogie en Boerderij onderzoek 2008. 

• H. Bruger, Liberale gifte Bredevoort-Dinxperlo 1748, uitg. Oostgelderse Stichting voor Genealogie en 
Boerderij onderzoek 2008. 

• M. Claessens (bew. ), Volledige alfabetische naamindex op de huwelijken gesloten te Delft in de jaren 1923-1940, 
uitg. Gemeentelijke Archiefdienst Delft 1993. 

• Dirk Damsma, Het Hollandse Huisgezin (1560-heden), Utrecht/ Antwerpen 1993. 

• Jan Albert Does, Stamboom van de Gooise en Zaanse familie Does, Oosterend z.j. 
• J. B. Glas bergen, Glasscherven. Aanvullingen en correcties op de eerste tien generaties van het geslacht (van) Glas

bergen / Glasburgh in het familieboekLet op uw Glas, Nuenen 2008. 

• M. de Goffau en G.J. Lepoeter (red.), 100 Jaar Van der Have 1879-1979. KoninklijkKweekbedrijf en zaadhandel 
D.J. van der Have BV, Kapelle, z.pl./z.j. 
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• R. de Graaf, Genealogie Van Eijkelenburg, Veendam 1993. 
• D. Hausdorff,Jizkor. Platenatlas van drie en een halve eeuw geschiedenis van de joodse gemeente in Rotterdam 

van 1610 tot± 1960, uitg. Van Wi tsenstichting Rotterdam 1978. 
• Han Hietkamp, Verhalen uit het verleden. Liauckamastate te Sexbierum. Een anekdote van enige bewoners, 

Drachten z.j. 
• Han Hietkamp, Verhalen van lang geleden. Opgetekend uit dossiers van het Hof van Friesland. Ds. Pielat van 

Berlikum in conflict met de sociniaan Marten Jacobs, Drachten z.j. 
• J.J. Huizinga ( e.a., red.), Van Leeuwarden naar Den Haag. Rond de verplaatsing van het stadhouderlijke hof in 

1747, Franeker 1997. 

• Ch. J eurgens en H. Meulenaars, Inventaris van het archief van de familie van Lanschot 1294-1900 (1982), In
ventaris 50 Rijksarchief in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 1994. 

• Adriaan P. de Kleuver, Inleiding tot de genealogie van het geslacht Van Dolde ren, Veenendaal z.j. 
• G.J.I. Kokhuis, Twaalf eeuwen katholiek Twente 797-1997- Momenten uit een levend(ige) geloofsgemeenschap, 

uitg. Stichting Twente 2000. 
• Mart Kösters, Ben Jansen en Cor Tuijn, De Bakermat van de familie Jansen te Baak, EgmondenAlkmaar, Heiloo 

2006. 

• A. R. van der Kruk en B. van der Wulp (bew. ), Volledige alfabetische naam index op de huwelijken gesloten te 
Delft in de jaren 1903-1912 en 1913-1922 (2 dln.), uitg. Gemeentelijke Gemeentelijke Archiefdienst Delft 
1993. 

• Leopold Kumps, Genealogie de laFamille Kumps originaire d' Overijse, Mont-Saint-Guibert 1962. 
• J.A. van Leeuwen, Bladerend in oude boeken. Kleine kerkhistorie van Steggerda, Vinkega en De Hoeve, z. pl./z.j. 
• Robert van Lit, Kastelen en Buitenplaatsen in Rijnland, Zutphen 1983. 
• Ruud Martijn en Ben !des, Adriaan van Campen, De beruchtste misdadiger uit de criminele geschiedenis van 

Breda, z. pl. 2006. 
• A. Menkveld en J. Hiddink, Duplicaat Markenboek der Hengelosche Mark 1800-1830 en Markenboek der Henge

losche Mark 1873-1881, uitg. Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderij onderzoek 2008. 

• G. Meijer, Gedenkboek driehonderd jaar Meijer, uitgave Fam. Meijer reünie te Ede 1987. 
• Anton J. van Over beek, Genealogie en familiegeschiedenis Van Overbeek, deel I. Van heden tot ca. 1800, Over

dinkel 2003. 
• Frans van Oijen en Wil van Wel (red.), Van Vamele tot Wamel 893-1993. Uitgebracht t.g.v. het elfhonderd-jarig 

bestaan van Wamel, Tweestromenlandreeks 14, Tiel 1993. 
• L.P. van Putten, Ambitie en onvermogen. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indie 1610-1796, Rotterdam 

2002. 

• Peter de Pij per, Stamreeks van Hendrik van Veen, Goor z.j. 
• Ton Reniers ( e.a.), West-Brabantse voorouders, Almere 2003. 
• G.J.A. Rientjes, Raalte. Rooms Katholieke Statie dopen 1756-1812 en trouwen 1756-1812 (2 dln.), uitg. Oostgel

derse Stichting voor Genealogie en Boerderij onderzoek 2008. 
• G.J.A. Rientjes, Dalfsen. Rooms Katholieke Staties dopen 1695-1812 en trouwen 1695-1812, uitg. Oostgelderse 

Stichting voor Genealogie en Boerderij onderzoek 2008. 

• Hans van Straten, Parenteel van Mathias Dietz uit Duitsland voor 1730, z. pl./z.j. 
• Henk Wolsing, De families Wolsing, Horsting en Loeters. Een historisch Overzicht 1615-1986, Wageningen 

1986. 

• DeBökkers Mölleen andere molens in de gemeente Olst, uitg. Historische Vereniging ' t Olster Erfgoed, Olst 
1996. 

• Harmsz.Aduard (Gr.), z. pl./z.j. 
• OlbaenZendijk.Hoe het was in deOlstervleesindustrie, uitg. Historische Vereniging 't Olster Erfgoed, Olst 

1998. 
• Tekeningen van boerderijen in Koedijk door Gerrit Kooijman (1880-1958), uitg. Historische Vereniging Alk

maar 2003. 
• Vianen in 1832. Grondgebruik en eigendom. Tekst en kaarten, Kadastrale atlas provincie Utrecht 17, uitg. Stich

ting kadastrale atlas provincie Utrecht en Historische Vereniging Het Land van Brederode 2008. 
• Warnsveld Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Doopboek 1668-1698, uitg. Oostgelderse Stichting voor 

Genealogie en Boerderij onderzoek 2007. 
Wil van der Horst 
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periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

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

Nederland 
Archievenblad. jg. 113, nr. 8, okt. 2009. A. de Beer: 
Tilburgse internetprojecten 'Geboren in 1809' en 
'De Charterbank'; M. de Haan: Eindscripties Archi
vistiek B jaar 2008 [samenvattingen; ideeën voor 
lezingen]; F. van Kan: Hete-depot van Stockholm; 
Th.H. Vermeer: Archiefvorming in Ridderkerk, 
1813-1870; E. Verhees: Regionaal Archief Nijmegen 
introduceert de Archiefwizard [hoofddoel: 'het 
leiden van de onervaren digitale bezoeker naar 
de voor hem relevante bronnen d.m.v. een syste
matische manier van zoeken']; G. Dorssers/J. Kerver: 
Kleurrijk versus grijswaarden. Op zoek naar een 
compromis voor comprimeren; In gesprek met 
Cees Tromp senior en junior [geb. Zaandam 1953 
resp. Groningen 1978]. 

De Bewaarsman (www.hitorischekringhoog
land.nl), 15e jg., no. 2, aug. 2009. Themanummer: 
Hoogland -Amersfoort. Meer dan 750 jaar buren. 
G. Raven: Onder de plak? Hoogland en Amersfoort 
in de Middeleeuwen; Idem: Een Amersfoortse heer 
in Hoogland. De landerijen van Johan van Ol-
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denbarnevelt; N. van Vulpen: Leven in de schaduw 
van de stad. Hooglandse boeren en Amersfoortse 
heren 1600-1800. Overzicht van Hooglandse land
goederen of boerderijen met vrijstaand landhuis 
in eigendom van niet-boeren (ca. 1700-1800). 
Landgoederen of boerderijen met een herenka
mer of een herenverblijf; R. Hilhorst: De invloed 
van bestuur en burgers van Amersfoort op Hoog
land 1800-1970; J. Voorburg: Herinneringen aan 
Amersfoort in 1940 en 1960. Het Welvaren en 
Klein Liendert in de maalstroom; G. de Wijs: Boer
derij Groot Liendert van Van 't Klooster; Herin
neringen aan de annexatie van Hoogland. 

Bussums Historisch Tijdschrift (www.histori
schekringbussum.nl), jg. 25, nr. 2, aug. 2009. 
Bussum op de kaart; Typografie in Bussum; Uit
gaansgelegenheden in het oude centrum van Bus
sum; Een wandeling door het Nassaupark; J. van 
Welsen: De familie Tramontina; N. Krijnen-van 
Gog: Villa Corry aan de Vlietlaan [Baaij. Korting 
(1843).Janszoon (1912)]. 

Idem. Bijlage. nr. 3, aug. 2009. Een wandeling 
door Bussum. Amsterdamse zomervilla's in win
kelhart [veel foto's]. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge
schiedenis der Nederland en (www.lmhg.nl), deel 
124 (2009), nr. 1. R. Stein: De affaire Van Borselen 
en de consolidatie van de Bourgondische macht 
in de Nederlanden (1425-1435) [in oktober 1432 
werd Frank van Borselen gearresteerd. naar 
men aanneemt. vanwege zijn geheime huwelijk 
met Jacoba van Beieren. De auteur voert aan. 
dat de arrestatie 'een draaipunt vormde, niet in 
de feitelijke machtsuitbreiding. maar wel in de 
onderbouwing van Filips' positie als heerser in 
de zojuist verworven gebieden']; S. De Wilde/F. Ver-
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leden: 'Ambtenaren in dienst van de vijand'. De 
bestraffing van het activisme in de Belgische rijks
administratie (1918-1921); A.-L. Van Bruaene: Vrome 
daden en gedachten. Een revisionistische kijk op 
het katholieke verleden van Nederland; Drie stu
dies over aspecten van het katholicisme. 

Idem, 2009, afl. 3. I. de Haan/P. Romijn: Nieuwe 
geschiedschrijving van de collaboratie. Intro
ductie bij het thema;]. Damsma/E. Schumacher: 'De 
strijd om Amsterdam'. Een nieuwe benadering in 
het onderzoek naar de NSB; R. Van Eetvelde: De weg 
van Vlaamse 'daders' naar de Gestapo. De tolken 
van de Antwerpse Sipo-so; H. Grevers: 'Enkel en 
alleen in dit geval'. Pleidooien voor vrijlating van 
voormalige collaborateurs na de Tweede Wereld
oorlog in Nederland; M. Stoffers/H. Oosterhuis: De 
Nederlandse fietshistoriografie in internationaal 
perspectief; De historici en het Nationaal Histo
risch Museum [ o.a. Over de noodzaak van chrono
logie]. 

Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis 
(red.: drs. Th.A. Fafié, Zwemmerslaan 11, 2036 
KA Haarlem), Verv. A.D. Loman als predikant, 
hoogleraar en publicist [Abraham Dirk, 1823-
1897]; Th.A. Fafié: Honderd jaar De Lutherhof aan 
het Staringplein te Amsterdam (1909-2009); A.J. 
Everts: Hersteld Evangelisch-Luthers Weeshuis 
te Amsterdam - zoektocht naar mijn vader! [ver
bleef daar 1920-30; geraadpleegde bronnen in het 
Archief Regenten Diaconie-Wees/Oudemannen
en Vrouwenhuis (sAA), PA190, o.a. Nr. 721. Regis
ter van wezen; Nr. 744. Persoonlijke dossiers; Nrs. 
641-645. Notulen College Regenten] . 

Dwars Op ( www.hkv-voorhout.nl), nr. 36, jg. 12, 
zomer 2009. De avontuurlijke slager, deel II [Leen 
van den Berg, tr. Fien Wassenaar]; A. Deutekom: 
Het kleinseminarie Hageveld; Doorvaart [verle
nen over een sloot tussen firma Anth. Roozen en 
Zoon (bloemist) en Hendrik Slegtkamp]. 

742 

Edata & research, jg. 4, nr. 2, sept. 2009. Duur
zame opslag data: weg is nog lang; Middeleeuwse 
pelgrimsroutes op de kaart gezet [www.kunera. 
nl]; Wat kost duurzaam archiveren?; Vervolg op 
digitalisering Volkstellingen [www.volkstellin
gen.nl]. 

Eigen Perk ( www.albertusperk.nl), 28e jg., nr. 3, 
sept. 2009. N. Bokhove: De dichter - criticus Halbo 
C. Kool en Hilversum [Groningen 1907 - Hilver
sum 1968]; E. dePaepe m.m.v. T.Luiting: Dichters in 
Hilversum; ]. De Ley: Prof. Dr. Garmt Stuiveling. 
Docent, debater, dichter [Stroobos 1907 - Hilver
sum 1985 ]; I. de Ronde: Het album van Ane Reindert 
Buwalda [tr. 1909 Petronella Rillen; foto's van 
Hilversum 1e kwart 20e eeuw]; Gijsbertha Grietje 
Suijk, 1925-2005 [exm. Renooy] . 

Geestgronden (www.historischegmond.nl), jg. 
16, nr. 2/3, sept. 2009. E. Baart: Een middeleeuwse 
kapel te Rinnegom(?); M. Mulder: De opkomst en 
ondergang van de stoomtram in Egmond; A. Bal
tus: De Geveerde Kikker - dokter W. Polak [geb. 
Steenwijk 1883, gemeenteraadslid in Amsterdam 
1915-1932, tr. Regine van Gelder]; R. Leijen: 100 
Jaar bouwbedrijfTervoort [ Gerrit Tervoort, 1880-
1952, oprichter]; R. Bijl/A. Leijnse: Pieter Broek, een 
man met 'zoutwater in het bloed' [geb. 1872 ( exm. 
Zwaaij), tr. Egmond a/Z 1894 Kniertje Broek]. 

Gelders Erfgoed, 2009-2. Themanummer Erfgoed 
en toerisme. Watervallen en belvedères; Hessen
wegen in de Achterhoek; Interview met Kees van 
Esch [directeur Gelders Genootschap]; 'Gelderse' 
plaatsnamen in het buitenland; Gelderse genea
logie op internet. 

Genealogie (cBG), jg. 15, nr. 3, sept. 2009. R. van 
Drie: Online familienetwerken; R. Straatman: 
Gefascineerd door de glans van eremetaal. In 
gesprek met Peter Christiaans en Kees Mulder 
[geïnteresseerd in en kenners van onderschei
dingen]; H. 't]ong: De stijl van de heraldiek; H.E. 
Niemeijer: Zoeken naar genealogische bronnen in 
Tndonesië; R.G . de N eve: 'Wij Borslcis'. Bt.u·gcdijkc 
aristocraten in Nederland. 

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 
(Stichting G.T.O.B., Vlasheuvel 16, 5685 CC Best; 
info @gtob.nl; www.gtob.nl; abonnement per e
mail€ 9,95 p.j., op cd-rom€ 29,95 p.j.),jg. 24, nr. 
1, jan. 2009. A. Neggers: Tweemaal Van de Bigge
laar [twee families in de 17e eeuw onder de juris
dictie van de heerlijkheid Oirschot, afk. van Box
tel resp. Liempde; I. Henrick Gijsbert Antonis van 
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de Biggelaar (ged. Boxtel 1618} tr. Oirschot 1641 
Anneke Jan van de Schoot. II . Eijmbert Goort 
van de Biggelaar (over!. Liempde 1678) tr. Hen
rickje Boudewijn]; Verv. Genealogie Cluytmans 
[Kluijtmans, te Sint Oedenrode; 17e-18e eeuw; 
te Bakel 16e eeuw]; A. Neggers: Kwartierstaat Van 
Nunen - Pennings [Laureijs Aert van Nunen tr. 
Oirschot 1736 Maria Aert Pennings; -, Bierkens, 
Hoppenbrouwers, Van de Ven (te Best),-, Snel
laerts, Van Gestel (te Oirschot), Van Nunen];J.J.F. 
Lots: Kwartierstaat Lots - Kamphuis (kwartier 
Van der Sterren) [met afstammingsreeks kinderen 
Lots naar Cornelia van der Star (1716 Den Haag 
1769), kleindochter van Pieter van der Sterren 
(ged. Eindhoven 1651, tr. Den Haag/Rijswijk 1680 
Maria Bradley); met o.a. Van Esch, De Leeuwe, 
Van Breugel; voorts Breugels/Breuckels te Arn
hem; Twee uitgewerkte mogelijkheden kwartie
ren (Catharina) de Roover tr. 1480 Willem van 
Broegel]; Verv. Testamenten voor Bossche nota
rissen (1580-1700) [Van Bueren t/m Van Dale; 
met o.a. De Bijeen Dachverlies]; Verv. Deurnese 
gedaagden (17e eeuw). 

GMkwadraat, jg. 9, nr. 3, herfst 2009. Kadastrale 
atlas provincie Utrecht op het web [Amersfoort, 
Hoogland, Woudenberg; begin 2010 de héle pro
vincie]; N. ]oosten: Oral history als methode voor 
historisch onderzoek: onbetrouwbaar en dus on
bruikbaar [interview met mw. drs. A.M.M. van 
Diepen, directeur ArchiefEemland]; De canon in 
het onderwijs; De Zuiderkapel in Bilthoven; De 
Neude; De trekschuit. 

Tohanniternieuws. nr. 239.jg. 61, sept. 2009. Hon
derd jaar Johanniter Orde. Feestelijke Ridderdag 
op 20 juni 2009 te Naarden; Verv. DeJohanni(e)ter 
Orde in Nederland (5). Commanderij Haarlem; 
Vraaggesprek met Werkmeester Jonkheer Mr Pim 
van Doorn. 

De Kleine Meijerij (www.dekleinemeijerij.nl ). 
6oe jg. ( 2009 ), nr. 3.J. Franken: De Til burgen - I. De 
Tilburgen in 709; F. Scheffers: 'De één zijn dood is 
de ander zijn brood'. de inkomsten van de Oister
wijkse koster [o.a. Theodorus Hanewinkel, Jaco
bus Sers (1730), Hendrik Voskuil (1779)]; Enkele 
herinneringen aan de Berkel-Enschotse trappis
tinnen. Achterkantjes, 2009-3. 

Kondschap (info@chcvollenhove.nl), 25e jg., 
nr.3, sept. 2009. Slag in het Land van Vollenhove 
(2) [1227]; Verv. Katoenweverij in Vollenhove en 
omgeving ( 2, slot) [o.a. Stork, Ekker]; Molens van 
Blokzijl [o.a. molenaars, eigenaren, medewerkers 
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(o.a. Mastenbroek, Eindhoven, Neijzing, Barne
veld, Loos)]. 

Krommenieër Kroniek (www.hgc-krommenie. 
nl), no. 55. sept. 2009. A. Rijks-Leguijt: Een blik 
naar 110 jaar terug tot heden [Kaars Sijpesteijn. 
Molenaar, Wiepkes, Walton]; Bijdragen met her
inneringen [van Floor Berkhout, Dick Neefkes, 
Aad Andrea, Han Molenaar, Hendrik Brouwer. 
Kees Veldhuis]; J. van der Weide: Het Weversend. 
Padlaan 1, te Krommenie [geschiedenis van een 
pakhuis; rolreders Jan Jacobsz de Roo (1730), Jan 
Kaars ( 1772 ), Sij pesteij n ( 1866), enz.]. 

Met Gansen Trou (Onsenoort). 59e jg. (2009) [nr. 
7/8]. Special: Heusden op de kaart [kaartjes en 
oude foto's van (Oud)Heusden, Heesbeen, Doeve
ren, Elshout, Drunen, Giersbergen, Nieuwkuijk, 
Vlijmen, Haarsteeg, Hedikhuizen en Herpt]. Plek
bord. 3oe jg .• aug. 2009. 

Misjpoge (www.nljewgen.org; Postbus 94703, 
1090 GS Amsterdam). jg. 22 (2009). nr. 4. L. 
Hagoort/B. Noach: 'Een lauwer op zijn graf gelegd!'. 
Een korte beschrijving van leven en werken van 
chacham Isack Aboab da Fonseca [geb. Castro
daira/Portugal 1605, over!. Amsterdam 1693, rab
bijn van de Portugese gemeente in Recife/Brazi
lië, de oudste Joodse gemeente op het Amerikaan
se continent]; D. Metz: De Joodse gemeente van 
Nederlands-Brazilië; Verv. Op zoek naar Joodse 
voorouders in Duitsland (5)- Philips Joosten [in 
het Hebreeuws: Moske Oeri ben Joseph ha-Levi; 
kwam in 1602 aan in Amsterdam; op genealogi
sche bewijsvoering word nader ingegaan]; Twee 
schrijfsters Emilie Belinfante; D. Metz: Multicul
tureel herdenken. 

't Onderschoer (www.heemkundedenekamp. 
nl), jg. 31, nr. 3, herfst 2009. S. Wynia: Van kloos
ter tot kazerne. Klooster noord Deurningen 
in 1944/1945 jaar lang militair gebied; A. Saris: 
Decona in Denekamp. allure in techniek [fami
lie Kienhuis]; Noord Deurningen kreeg 75 jaar 
geleden haar kerk; Historische schetsen uit de 
gemeente Denekamp in 1859 (3) [o.a. Koehorst, 
Elkus, Hellendoorn. Goor huis, Hemmelder]; Th. 
Blokhuis: Lager onderwijs aan openbare scholen 
in de gemeente Denekamp in 1909; Kronieken uit 
Parochiecontact 1947-1950 (7); F. Broek/mis: Hen
nie Sanderink in Nederlandsch-Indië 1946-1949; 
Op begraafplaats Hersseveld leeft familiegeschie
denis op [Laan]; Eigendomstransacties 18e eeuw 
v.m. gemeente Denekamp (2) [o.a. Kreusink, Den 
Olden, Ten Oever, Ter Brake, Geerligs, Hilgen-
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horst, Roepe, Van Oonck, Hulsbekke, Suurhoff, 
Ubbenkate, Hanneman, Horsthuijs]. 

Oud-Dordrecht(Postbus 1124, 3300 BC Dordrecht; 
www.oud-dordrecht.dordt.nl), 27e jg. (2009), 
nr. 2. Een nooit voltooide kerk; A. Balm-Kok: Het 
Dordtse Trippenhuis [Jacob Trip (ged. Dordrecht 
1604; exm. De Geer) kocht in 1649 een leeg erf; 
Hoeufft (1775)]; A. Schumm: Het cholerazieken
huis in Dordrecht (1831-1835); B. Blijdenste[jn: Poe
lier Gennisse; B. vanBeuzekom: Wetenswaardighe
den over Dordrecht en de marine (2) [Van Meeu
wen, Van Convent, Beelaerts, Van Hogeveen, 
Hoeufft, Melvill, Enslie, 't Hooft, Westerouwen 
van Meteren]; H.A. van Duinen: Van Diemen in 
Vlaggen en Vaandels 1893-1977; K. Sigmond: Schet
sen uit Dordtse akten (1) [o.a. De Blijde (1591)]; L. 

Megens{I'h. Megens-van der Westen: 'Het huis over de 
kraan' - Houttuinen 34 [Van Meeninge tr. 1646 
Hulsthout, Van de Sterre (1708), Vereijk (1719), 
Van der Linden (1728), Van Wageningen (1833), 
Reynvaan (1934), Doedes (1970), Wery (1989)]. 

Oud-Wageningen (www.oudwageningen.nl), 
jg. 37, nr. 3, sept. 2009. A.G. Steenbergen: De echte 
Rooms Katholieke kerk aan de Lawickse Allee; P. 
Berger: Zoektocht naar voorouders in Duitsland 
[Berger te Groszen Linden]; A.C. Zeven: Uit het 
gemeentearchief (35)-

Het Schokker Erf (www.schokkervereniging. 
nl), nr. 72, sept. 2009. B. Klappe: Een geschenk uit 
de hemel [voor Albert Jansen Goosen (1810-1894); 
George Isaac Bruce (1803-1850) kocht een vissers
schuit voor hem]; Schokland in de krant (14, 15, 16) 
[1856-1858]; Verv. Met een ducaat en een dubbel
tje (3) [Seidel]; Een Schokkerdag in 1926; De Ba
taafse revolutie op Ens (5); W. Veer: De ontvolking, 
dwang of vrijwillig? 

Scyedam (www.scyedam.nl; secr.: W.N. Heu-
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pink, Stadhouderslaan 29, 3116 HK Schiedam; 
lidm. € 13,95 p.j.), 35e jg., nr. 1, maart 2009. 
V. van der Vlerk: Jaarringen van de boerderij aan 
de Groeneweg 23 [te Kethel; ontwikkeling van 
de Midden-Delflandse boerderij; bouwsporen]; 
D.-J. List: Fabriek van stalen meubelen Gebroeders 
De Wit N.V. [Toon (1909-1991) en Martien (1912-
1985)];].Jansen/WSchelberg: Een eeuw kerkgeschie
denis Kethel teruggevonden [ notulen Hervormde 
gemeente vanaf 1872]. 

Speuren en Ontdekken (www.museumouder
amstel .nl), jg. 25, nr. 2, aug. 2009. Verhalen en 
belevenissen van bewoners van Ouder-Amstel tij
dens de Tweede Wereldoorlog [Kars, Hess, Van 
Meerveld, Verkaik, Grimme, Timmer,} anssen, De 
Groote]; Nieuws van lang geleden [1964]; P. van 
Schaik: Langs de Amstel in 1818 [kaartfragmenten 
met uitleg]; A. de Boer: De eerste steen van Oran
jevelt, Ouderkerkerdijk 215, Amsterdam [in 1875 
gelegd door Hendrik van Zadelhoff (1867-1949; 
exm. Van der Lee)]; Tolhuijs en Herberg 'De Voet
angel'; R. Siekerman: Teixeira de Mattos in Ham
burg, Amsterdam en Ouderkerk. 

De Spuije (Heemkunde Kring De Bevelanden/Ver
eniging Vrienden van het Museum voor Zuid- en 
Noord-Beveland), afl. 53, zomer 2001. De Goese 
Tekenschool; Vliedbergen in de ambachtsheer
lijkheid van Kloetinge; Diefstal, belastingontdui
king en ruzie over een preek [Costange (1699), 
Pelleban (1689), Blommert (1698)]; Welen op 
Zuid-Beveland. 

Idem, afl. 54, winter 2001. Welk Kats? Welk 
Wisse(n)kerke?; Adriaan de Puijt: stuurman van 
ter Goes [1766-67]; Perikelen rondom een bur
gemeestersbenoeming [Kapelle 1872; Jan van 
Duine (1790-1872), burgemeester sinds 1829; o.a. 
Kakebeke, Van der Mandere, Meijaard, Van der 
Bilt]; Een dubbele moord in Hoedekenskerke [op 
Balten en Janna Zuidwegt; 1840 door Jacobus 
Baart]; Arme Calissen of Calaisiens? Bijdrage tot 
de geschiedenis van 's-Heerenhoek ( deel III). 

Streekarchief Eiland ITsse)monde_. nieuwsbrief, 
herfst 2009. Boerderij 'De Vink' te Zwijndrecht en 
zijn bewoners [met fragmentgenealogie Stehou
wer, 18e-2oe eeuw; Teunis Ste(e)houwer (1774-
1855; exm. Visser), tr. (1) Hendrik-Ido-Ambacht 
1803 Jannigje Cranenburg, tr. (2) Rijsoord 1814 
Trijntje de Groot]; Tanneke van Oeveren - Wage
maker [1882-1990 (exm. Huizer), tr. Rotterdam 
1903 Leonardus M. van Oeveren, en kinderen]; 
Johanna Leeuwenburg-Hordijk [1867-1933; 
exm. Sloof]. 
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Tussen Vecht en Eem (www.tussenvechteneem. 
nl), 27e jg., nr. 3, sept. 2009. Themanummer: ge
schiedenis van Eemland. Baarn. Soest. Eemnes. 
Bijdragen betr. o.a. de Ontginningsgeschiedenis 
van Eemnes, Landschapsbehoud, Een literaire 
wandeling uit 1803, De Oranjes, de hoge heer
lijkheid en het jachtrecht in Eemland, Recreatie, 
Rusthuis Pera (1946-1955), Eemnes van reforma
tie tot Franse tijd [o.a. verhouding russen protes
tanten en katholieken], Een monument voor een 
moedig man [Christoffel Pullmann, 1787], De 
elite van Soest rond 1787 [en de rol van de patriot
ten], Het Groot Gaesbeeker Gilde van Soest, De 
Zuidelijke Eng te Soest. 

Zeeuws Erfgoed, jg. 8, nr. 3, sept. 2009. De Ar
chiefronde van Zeeland: GemeentearchiefNoord
Beveland [Colijnsplaat, Kats, Kortgene en Wissen
kerke; www.noord-beveland.nl; Voorstraat 31, 
4491 EV Wissenkerke; cel.: 0113-377377; afspraak 
maken aanbevolen]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Apeldoorn e.o., 2009, no. 3. Dameslijnen. De voor
moeders van de kleindochter van Pieca Brinkerc
Oppelaar [Heleen Douwes Dekker, geb. Den 
Haag 1999; Brinkert, Oppelaar, De Jong (te Stol
wijk), De Leeuw (te Zegveld). Graafland, De Le
lij, Eijkel(en)boom, Markus, Boer (re Streefkerk), 
Boel(en) (te Goudriaan), De Haen (te Nieuw Lek
kerland), pacr.]; De voormoeders van Neeltje Mar
rigje Nap [geb. Linschoten 1942; Graveland, Uic
cenbogaarc (te Haastrecht), De Graaf, Dekker (te 
Lekkerkerk), Deelen, Boon (te Lekkerkerk), patr., 
Schenk, Vaandrager]; Uittreksels dameslijnen: 
Jannigje Antje Bosma [geb. Rotterdam 1922; Hof, 
De Vries (te Wescscellingwerf), Schreur, Van der 
Veen, Boltjes, patr.], Maria Anna Bömer [geb. De
venter 1949; Van der Steen (ald.), Van de Wiel, 
Boom (te Drunen), Verhoeven (te Baardwijk), De 
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Beer, Van Gestel] , Maatje Geschiere [te Zoute
lande; Geschiere, Kodde, Duvekot, Louwerse, 
Arentse, Dobbelaar (te Aagtekerke), patr.], Jo
hanna Hendrika Frugte [geb. Amsterdam 1948; 
Kassies, Veldman (re Hoogeveen), Niehues, Pad
ding, Sempel, Veningen, Winters, Smit (te Hoo
geveen)] . 
!3Af2 (Rotterdam), jg. 23, no. 3, najaar 2009. R. Ven
nik: Rotterdamse bierbrouwerijen in de eerste 
helft van de 17e eeuw [lijst van 58 brouwerijen met 
namen van brouwers]; Idem: De grenzen van de 
nier-westerse genealogiebeoefening (I). 

- ·-·--T __ ,,__,.._ JJ- --...........---___ ................ 

Stichtse Heraut, 21e jg., nr. 4, nov. 2009. ].]. 
Mensink: Samenvatting lezing 8 april 2009 over de 
Maatschappij van Weldadigheid; Kwartierstaat 
Joseph Jacobus Hendrikus Verkroost [5 gen.: -, 
Trimborn, Steenbrink, Klarenbeek]; R. Worm: 
Een Stralen(d) verleden [onderzoek naar de basis 
van een familieverhaal; Elias van Lutzeburg er. 
Utrecht 1751 Johanna van Stralen; Van Golber
dingen, Menke, Cornegge]; Verv. Diaconie N.H. 
Gemeente Utrecht 1764-1777 [uittreksels]. 

NEDERLANDSE 
G ENEALOGISCHE 
V ERENIGING 

A FDELING UTRECHT 

Threanc (Drenthe), 2oe jg. (2009), nr. 3. Verv. Kwsc. 
Hilda Jacoba Koster [gen . VIII; o.a. Kartouw, 
Gort, Kaptein (te Hoogeveen), Flobbe, Lunen
borg, Harcman, Smeding]; M. van Bohemen-Uiter-
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wijk: Kwartierstaat van Trijntje Olijve [geb. Em
mererfscheidenveen 1911, er. Utrecht 1943 Georg 
H. Uiterwijk; -, Aardema, Drijver, Christerius, 
Strijker, Karst, Pais, Dijkstra (te Zevenhuizen)]. 

' NGY DRENTHE 

THREANT 
20-Jau p ag ■r. 3 2009 

België 
Cercle Historique de Fléron, 47e année, déc. 2007. 
Notes sur des families [o.a. Baar, Beneux, Del
hez, De Mont, Michel, Gustin, Hannot, Malta, 
Marchand, Moreau, Mouhin, Malempré, Ie Spi
neux]; Ustensiles du marquillier de Clermont 
Olivier Roisleux [genealogie Fonsny]; Les Ge
rono de Henri-Chapelle; Parenté des Closset 
mayeurs de Drolenvel [Closet, Bayel, Dumont]; 
Recherches sur des families [Blochouse, Bod
son, Christian(e), Dumont, de Fecher, Lesuisse]; 
Compléments sur des families [Toilet, Closset, 
Deprez, Moyse]. 

Idem (http://www.chfleron.be), 48e année, 
mars 2008. La communauté de Mélen de 1789 
à 1795; Notes sur des drapiers du pays de Herve 
[Monseur, Bairue, de Bastapré, Collard, Detroz, 
Pagnoul, Heine (alias de Hack), Winand, Ma
thonet]; Partages et cestaments [Nivar, David, 
Dévegnée, Dubois]; Elections et nominations 
dans la commune de Romsée [19e-2oe eeuw]; 
Recherches sur des families [Dubois, Frisée, 
Lassaux, Lochet]; Families de maîtres drapiers 
écablir à Herve en 1685 [Monseur, Bairue, de Bas
tapré, Collard, Léonard, Decroz, Pagnoul, Heine, 
Winand]; Documencs sur Ie commerce des clous; 
Compléments sur des families; Pierre Desfawes 
de Petit-Rechain commerçant à Strasbourg de 
1705 à 1755; Notes sur des dommages de guerre et 
réquisitions militaires. 

Idem, 48e année, juin 2008. La communauté 
de Beaufays de 1690 à 1727; Echevins, curés, vi
caires, marguilliers et chapelains dans la paroisse 
de Louveigne [o.a. fragment Latour]; Partages 
[Grégoire dit Harzé; Nivar]; Notes sur des famil
ies [de Bougnoux, Cormeau, Delatte, Delrerre, 

Olivier]; Compléments [o.a. Kairis]; Notes sur la 
paroisse de Tilff. 

L' Intermédiaire/De Middelaar, No. 382, Ao. 
LXIV, juillet-août, 4/2009. X. Duquenne: La familie 
Duquenne, originaire du Tournaisis [du Que
sne, Duquesne; te Pecq, Bailleul, Tournai; 18e 
eeuw - heden]; Dispenses matrimoniales ... Hai
naut [18e eeuw]; Inventaire des minuces du no
taire Pa tin à Philippeville (1669-1673). 

Le Parchemin, No. 382, 74e année, juillet-août 
2009. Héraldique vivante: Petit [te Buzel, Liber
chies; met stamreeks/genealogie; eind 17e eeuw 
- heden], Nicolaï (de Gorhez) [met stamreeks; 17e 
eeuw - heden], Gerard [te Saint-Géry; genealo
gie]; P. Donche: La liste alphabétique des 'compag
nons du duc de Bourgogne dans son expédicion 
punitive de 1421'; Verv. De Croij [Aerschot; genea
logie 19e eeuw- heden]. 

Duitsland 
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e. V., 
Miet., Nr. 85, 19. Jg., Juli/Sept. 2009. Genetische 
Ahnenforschung - eine kurze Einführung; Fa
milie Klip(p)stein aus Westthüringen; Nachlals 
Polsner; Zeitrechnung. 

Emsländische und Bentheimer Familienfor
schung (http://www.emslaendische-land
schaft.de ), Heft 99, Band 20, Mai 2009. Verv. Zur 
Geschichte der Familiennamen; M. Koers: Klein 
und Grofs Hesepe im Kirchspiel Hesepe [geschie
denis; met namen van burgemeesters]; Verv. Fa
milie Harink [ te Bakelde]. 

Familie und Geschichte (www.degener-verlag. 
de), lfd.Nr. 69, Band VI, 18. Jg., Heft 2, April-Juni 
2009. Zum 450. Todestag von Adam Ries (1492-
1559); A. Georgi: Zur Entwicklung von Bevölke
rung und Sozialstruktur in der westerzgebirgi
schen Gemeinde Zschorlau im Zeicraum 1460-
1764 [met naamlijsten 1460/62, 1531, 1542, 1560 
(o.a. Baumann, Fritzsch, Gesig, Gelsner, Hergot, 
Krotsch, Tröger), 1764]; K. Müller: Di e Familien 
Fülle in Büna im Vogtland; Verv. Familie Langer 
in Thum; Verv. Leipziger Nikolaitaner [Kohier 
t/m Schmalz] . 

Genealogie. Band XXIX, 58. Jg., Heft 2, April-Juni 
2009. H. Metzke: Auswärtige im Dienst des adligen 
AmtesBennsted t bei Halle in der Zei tder Marschall 
von Bieberstein 1660-1737; H. Niebuhr: Genea
logische Sammlungen in der Abteilung Ostwesc
falen-Lippe des LandesarchivsNordrhein-West-
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falen; B. Lesaar: Regimentsgeschichten - Rang
und Stammlisten als genealogische Quellen; Verv. 
Amtsjuristen (13: 1677-1866 in Oldenstadt bei 
Uelzen) [o.a. Flebbe, Brauns, von Wendt, Kumme, 
Leist, Barteldes, enz.]; Verv. Schlesische Schlös
ser und Preuffüche Geschichte. 3. Erdmanns
dorf [v. Zedlitz, v. Kottwitz, v. Richthofen]; 
Verv. Von Schindling; 40 Jahre Stiftung Stoye. 

Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Lan
deskunde, 77. Band (2008). Thema: Mythos Varus
schlacht in bijdragen archeologie, muziek en lite
raruur; M.Zelle: überlegungen zum Grabtumulus 
für die Gefallenen der Varusschlacht; Römer und 
Germanen in Ostwestfalen-Lippe. 

Mosaik (www.mosaik-kleve.de), Heft 3/2009. 
Vergessen wird hier nichts ... [notariële akte 1900 
[o.a. Leendertz, Verster]; G. Voldenberg: Johanna 
Sebus - Eine Familiengeschichte [18e eeuw]; 
Aanv./corr. Kwst. Ingenbleek; M. Wemiekers: 
Ahnentafel Quinders [-, Selders, Hegman, Ten
hagen]; Idem: Ahnentafel Spronk [Bartolomäa 
Sprank, geb. Weeze Calbeck 1898; -, Ermers,Jan
sen (te Keppeln), Wolters (te Hommersum)]; G. 
Voldenberg: Phillip Carl Gramm - Kastellan und 
Kanzleidiener am Landgericht zu Kleve [geb. St. 
Goar1795]. 

Osnabrücker Familienforschung (http://www. 
osfa.de), Nr. 80-81, Juli-Dez. 2009. A. Himmer
mann: Genealogy meets football. Seit 110 Jahren 
ist das Osnabrücker Land VfL-Land [gegevens 
van spelers; kwartierstaatjes (15 kwn.) van: Bens
mann, Gellrich, Haferkamp, Kaumkötter, Meyer, 
Vischönhöft]; W. Kochinke: überlegungen zu ei
ner ehelichen Verbindung von Mitgliedern der 
Familien Smend (aus Rabenscheid im Wester
wald) und Thorbecke (aus Borgholzhausen in 
Westfalen) anhand der Veröffentlichung ihrer 
Genealogien im Deutschen Geschlechterbuch 
Band 100 (1938); K. Niebe1g: Familien unserer Hei
mat. VII. Hartmann; Das Brandversicherungsre
gister von 1780 des Kirchspiels Belm; J. Hauifèld: 
Ahnentafel von Wilhelm Ratt:e (geb. Bockraden 
1918; -, Niemann (te Ahausen), Ahrens (v/h Hels
kamp, te Hekese), Tüting; voorts o.a. Kuhlman, 
Wöstman, Grevenkamp, Benninghaus, Gerling]; 
Passagierlisten mit Osnabrücker Auswanderern 
[1842]; Diverse korte bijdragen betr. Hollandgän
ger; H. Gosma1111: Die kath. Kirchenbücher der 
Klosterkirche St. Johannes Ev. in Malgarten; Ver
leihung der korrespondierenden Mitgliedschaft 
an Jos Kaldenbach, Alkmaar (NL) und Jan Gerrit 
Voortman, Zaandam (NL). 
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Ostdeutsche Familienkunde, Band XVIII, 57. Jg., 
Heft 2, April-Juni 2009. Ostdeutsche Professoren, 
Dozenten, Lehrer und Bibliothekare im 18./19. 
Jahrhundert an der Christian-Albrechts-Univer
sität zu Kiel; Verv. Familie und Vorfahren Artur 
Schiller (1858-1945) [Henning, Schiller, Hiero
nymi]; A.H. Beyer: Berufssoldaten aus Kosel, Kr. 
Freystadt in Schlesien, aus der Zeit König Frie
drichs II. von Preulsen (1740-1786}; Die Einwoh
ner der Dörfer Wilchwa und Zamislau (Landkreis 
Rybnik, Oberschlesien) im Jahr 1866; Die Schul
rektorenfamilie Heyde in Nikolaiken im 19.Jahr
hundert. 

Ouellen und Forschungen zur ostfriesischen Fa
milien- und Wappenkunde (www.upstalsboom. 
org), 58. Jg. (2009), Heft 3. W.G.C. Smidt: Die ost
friesischen Ahnen der wohlhabenden Bauersfrau 
Metje Bras (1774-1823) aus Ditzum [tr. ald. 1796 
Klaas Poppen Homfelt; Kwst. in stamreeksen: 
Bras, Homfelt I en II; voorts o.a. Watsema, Klop
penborch, Watzema, von Hoen, von Ulft, Ewin
ga]; K.-D. Vofl: Gläubiger der Niederemsischen 
Deichacht im 17. und 18.Jh. 

Sächsische Heimatblätter, 55. Jg., Heft 2/2009. 
Christian Leberecht Vogel (1759-1816) [geb. en 
over!. Dresden; exm. Graff; schilder van vooral 
kinderportretten]; Alte Landkarten in neuem Ge
wand; Felix Dölling (1902-1989} [o.a. paddestoe
lenkenner]; DeutalMuseum; Frühe Arznei- und 
Apothekergärten in Sachsen; Die pharmazeu
tische Praxis der Anna von Sachsen (1532-1585); 
Agrarwissen und - praxis der Kurfürstin Anna 
von Sachsen (1532-1585). 

Italië 
Nobiltà, No. 86, Anno XVI, Sett.-Ott. 2008. A. Pom
pili: Il libro e la stella: simbolo e arte di due figure 
diffuse negli stemmi ecclesiastici italiani contem
poranei; Y. Danard: La famiglia de Venerosi Pes
colini in Bretagna nel secolo XVIII; Italiani nella 
Finlandia medievale; Il marchese di Barolo & il 
principe di Palagonia [Falletti, Gravina]. 
~, No. 87, An.no XVI, Nov.-Dic. z.008. Bijdt·a

gen over kerkelijke wapens en over Italianen in 
Finland in de 17e eeuw. 

Idem, No. 88, Anno xvr, Genn.-Febb. 2009. Re
censioni [uitvoerige boekbespreking van Luigi 
Volpicella, Dizionario del linguaggio araldico italiano, 
2008, met alle familienamen]; 339 blasoni desunti 
da un manoscritto di Alessandro De-Grà [hand
schrift in de bibliotheek van Lodi; alfabetische 
blazoeneringen van 339 wapens]; Angelo Pezzana 
en zijn familie [over!. 1862]; 1808, Murat a Na poli. 
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Idem, No. 89, Anno XVI, Marzo-Aprile 2009. 
L.G. de Anna: L' ordine di San Giovanni nella Scan
dinavia del Medioevo; A. Conti: L' ordine Napoli
tano dell' Ermellino el' iconografia di Federico da 
Montefeltro. 

of Orders of Chivalry. Report of the International 
Commission for Orders of Chivalry 2008. 

Idem, No. 90-91, Anno XVI, Maggio-Agosto 
2009. A. Pompüi: La figura del pellicano: simbo
lo, arte e uso araldico; Het wapen van Jacopo del 
Verme (1350-1409, uit Verona). Bijlage: Register 

Idem (iagi@iol.it), No. 92, Anno XVII, Sett.
Ott. 2009. Geschiedenis en evolutie van de Sar
dijnse adel; De wet van 1750 betr. adel en burger
schap in het groothertogdom Toscane [met hand
schriften betr. de familie Centini]. 

M. Vulsma-Kappers 

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

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

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

Antwoord 
624 DE KEESEL(64(2009), pag. 632) 

Pieter de Kesel( e), van Gent, olieslager en -stamper, wonende te Goes, tr. (1) Maycken Davids, 

wonende te Goes; otr. ( 2) Vlissingen 8-7-1606 Maycken Christiaens, van Middelburg, wonende 

te Goes. 

Uit het tweede huwelijk: Piryntje, ged. Goes 23-8-1615 en Pieter, ged. Goes 2-11-1617. 

RAZE 1266,fol.124v, 29 okt 1604, Gabryel]oorisen moet betaelen aen Pieter de Kesel olislaeger 3 p.vls. 
over de verscheene paymenten vanden coop van een ventschuyte volgens obligatie van 26 febr. 1604. 

E.J. Rentmeester-de Haas, 

Stichting Genealogisch Centrum Zeeland te Middelburg 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
Ing. J.C. P. Boender, 'De N ootenhof', De Hout 28, 1607 H c Hem 
D. Fokkema, Dobbe 6, 9286 GK Twijzel 
J. P. Glas bergen, j.glasbergen@onsnet.nu,Plataanstraat 3, 5671 AL Nuenen 
Jos Kaldenbach,jos.kaldenbach@tiscali.nl, Amstelstraat 18, 1823 EV Alkmaar 
Jan De Meester, p/a Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, Bureel RA-11, B 2000 Antwerpen 
Arie Jan Stasse, St. Josephlaan 47, 3551 VB Utrecht 
Webredactie, webredactie@ngv.nl, t.a.v. Mathieu Hendriks, Postbus 26, 1380 AA Weesp 
C.H. van Wijngaarden, Sterrebos 224, 4817 SM Breda 
Willem van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der onderteken4e stukken. 
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie. 
Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 
Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl. 

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