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De drie Stoffels 
van Meermans naar De Groot 
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Inleiding 
Je kunt het zo gek niet bedenken, of het is op internet te vinden: vrouwen die op 
hun 6o' tc nog kinderen krijgen, vaders van nog geen tien jaar, of - nog sterker 
- generatiegenoten die elkaars betbetovergrootvader en achterachterkleinkind 
zijn. En dat allemaal in kwartierstaten, vele eeuwen geleden. Internet is van 
alle markten thuis! Als serieuze genealogen weten we hoe daar mee om te gaan. 
Maar wat moeten we doen wanneer we bij ons eigen onderzoek op grensgeval
len stuiten? En wat zijn dan grensgevallen? In onderstaand verhaal komen twee 
van die situaties voor. 

Dat verhaal begint met een toevallige vondst. Tijdens onderzoek in Don
gen was ik aanbeland bij een secretaris met een vreselijk handschrift. Ik kon 
net de neiging weerstaan om de meeste akten maar over te slaan. Bij één akte 
bleef mijn oog rusten op het woord Dordrecht. In die akte was sprake van 
een weduwe van Cornelis Stoffels 
die daar woonde. Op 17 mei 1631 
werd er namelijk tweevijfde deel 
van een jaarlijkse rente verkocht 
door de gemachtigde van Cornelis 
Huybrechts Trappenier, gehuwd 
met Anneke Jans, en Neeltje Willems, 
weduwe van Cornelis Stoffels, die 
in Dordrecht woonde.' In Dongen 
zelf werd bij verdergaand onder
zoek weinig meer gevonden dat in 
de richting van Dordrecht wees. En 
het wemelde er van de Stoffels. De 
akte werd ergens opgeslagen om te 
wachten tot een bezoek aan Dor
drecht. 

Dordrecht, 90-er jaren 
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'Een onleesbare akte' (Dongen 17 mei 1631) 

In de kwartierstaat van Hendrika Bisschop> werd in 1992 terloops vermeld dat een 
nazaat van Cornelis Cornelisse Vogel zou trouwen met de oudste zoon van Hendrika 
Bisschop. Een van de kwartieren van die nazaat was Stoffel Cornelis de Groot. Hij 
trouwde in oktober 1669 te Dordrecht met Anna Andries, woonde toen in de 
Crommenelleboog en werd jongeman van Dordrecht genoemd. In het kaartsy
steem op de dopen, dat in 1992 nog in Dordrecht op het archief aanwezig was, 
werden uit dit huwelijk twee dochters gevonden: Annigje, gedoopt in 1673, en 
Heijltje, gedoopt in 1677. In de notariële en rechterlijke archieven bleek er van 
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hen nauwelijks een spoor te vinden. Stoffel/ de Groot kwam één maal voor toen hij in 1695 als 
enig en universeel erfgenaam van Neeltje Stoffels een huis en erf verkocht in de Crommenel
leboogstraat.3 Hoe hij aan haar verwant was, werd niet vermeld, maar zijn eigen voornaam en 
haar patroniem deden vermoeden dat zij zijn tante was. De naam Stoffel bleek niet heel veel 
voor te komen in Dordrecht, dus bij het doornemen van de rechterlijke archieven vielen twee 
aktes op: 

8-5-1663: Neeltje Stoffels van Dongen, bejaarde ongehuwde dochter, koopt een huis in de 
Crommenelleboogstraat.4 

18-1-1687: Neeltje Stoffels van Dongen bekent schuld onder verband van een huis en erf in 
de Crommenelleboogscraat. ' 

Neeltje Stoffels van Dongen 

1 

Stoffel Cornelis de Groot <-----erfgenaam 1695 

r 
Annigje 

x1669 
Anna Andries 

1 
7 

Heijltje 

Schema 1: Dordrecht anno 1991 

Neeltje Stoffels werd hier Van Dongen genoemd. Vandaar dat bij het onderzoek in Dongen de 
combinatie Cornelis, Stoffel en Dordrecht opviel. 
Zou Cornelis Stoffels, vóór 1631 overleden, de vader zijn van Stoffel Cornelis de Groot? Dan zou 
Stoffel relatief oud geweest zijn toen hij trouwde in 1669. 

,----------L ______ 7 
Cornelis Stoffels ( over 1. vóór 1631) Neeltje Stoffels van Dongen 

X 

Neeltje Willems 

I? 
Stoffel Cornelis de Groot 

x1669 
Anna Andries 

Schema 2: hypothese na de vondst in Dongen 

Dordrecht 2009 

Omdat men bij het zoeken in de kaartenbakken in 199z het patroniem van de vader moest 
kennen om dopen te vinden van kinderen die zonder achternaam waren gedoopt, was er 
toen geen verder onderzoek gedaan naar de ouders van Stoffel. Alle doopboeken doornemen 
was in eerste instantie te tijdrovend. Hoewel afgeleid had kunnen worden dat Stoffels vader 
Cornelis Stoffels zou kunnen heten, werd aan onderzoek in notarieel en rechterlijk archief de 
voorkeur gegeven. Dat leidde in de 90-er jaren tot weinig resultaat. 

Bij een recent bezoek aan Dordrecht werd besloten door te pakken: zoeken naar de doop 
van een Stoffel, zoon van Cornelis Stoffels. Die doop werd snel gevonden: op 20 december 1652. 
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Andere Stoffel Corneliszoons waren niet te vinden in de doopboeken. De moeder heette Heijl
tje Jacobs en toen Cornelis en Heijltje begin 1652 trouwden, woonden ze in de Crommenel
leboog. Alles leek precies te passen: de namen van vader en zoon, de woonplek, de naam van 
Stoffels moeder die terugkomt bij zijn tweede dochter. Maar gedoopt in december 1652 en al 
getrouwd in oktober 1669? Dat was wel heel jong voor een man. 

Cornelis Stoffels, van Leerdam 
x1652 

HeijltjeJacobs 

1 ? 
Stoffel Cornelis (ged. 1652) 

x1669 
Anna Andries 

1 
1 •• 

AnmgJe Heijltje 

Schema 3: na de eerste vondst in Dordrecht anno 2009 

Dordrecht en Dongen 
Het was nu wel duidelijk dat de Cornelis Stoffels, wiens weduwe Neeltje Willems in 1631 in 
Dongen werd genoemd, niet de vader van Stoffel Cornelis de Groot kon zijn. Was er een andere 
relatie? In eerste instantie werd gedacht aan zijn overgrootvader: dan zou er sprake zijn van 
een stamreeks Cornelis-Stoffel-Cornelis-Stoffel. De laatste twee personen waren al gevonden. 
Die tweede Cornelis werd wél j.m. van Leerdam genoemd en dat paste niet helemaal bij een 
Cornelis Stoffels uit Dordrecht, laat staan uit Dongen. Hoe zou het dan zitten? 

Leerdam en Dongen 
Cornelis Stoffels werd, toen hij metHeijlt:feJacobs trouwde, niet alleen van Leerdam genoemd, maar 
ook laken werker. Dat was bijzonder omdat er ruim So jaar eerder in Dongen een Stoffel Cornelisz 
lakenbereider woonde. Qua tijd was een stamreeks Stoffel-Cornelis-Stoffel-Cornelis-Stoffel 
niet onaannemelijk, behalve dat de verwijzing naar Leerdam daarin niet leek te passen. 

Stoffel Cornelis, lakenbereider te Dongen ( 1560) 

I? 
Cornelis Stoffels ( over!. vóór 1631) 

X 

Neeltje Willems, woont Dordrecht 

I? 
Stoffel Cornelisz 

1 ___ L __________ 7 

Cornelis Stoffels, van Leerdam Neeltje Stoffels van Dongen 
x 1652 laken werker 

HeijltjeJacobs 

1 

Stoffel Cornelisz "---------erfgenaam 1695 

Schema 4: herziene hypothese 
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In 1996 was het rechterlijk archief van Leerdam uitputtend doorgenomen en alle aangetrof
fen familierelaties waren summier genoteerd. Die aantekeningen kwamen nu van pas en 
werden opnieuw bestudeerd. Met opmerkelijk resultaat. De naam Stoffel bleek in Leerdam 
nauwelijks voor te komen. Twee maal werd een Willem Stoffels gevonden. En daarnaast enige 
malen een Stoffel Jans. In 1616 werd deze genoemd als neef van de weeskinderen van Jacob 
Adriaen Bauwens, wier oudoom Mathijs Bauwens heette. Stoffel was toen 30 jaar. 6 Hij bleek ge
trouwd met Anneken Aerts/ die in 1631 als weduwe werd genoemd met drie kinderen en her
trouwd met Henricl~ Claesen Bonck te Dordrecht. 8 Dat begon ergens op te lijken. Al snel werden 
nog twee aktes gevonden waarin sprake was van Marieke Bauwens, weduwe van Jan Stoffels, met 
weeskinderen Sroffel en Anneke. Hun oorns waren Mathijs Bauwens volder en Cornelis Stoffels . 

Laatstgenoemde woonde in Breda.9 Vlak bij Dongen, dus. 

Gorcum en Dordrecht 
Uit de Leerdamse notities werd ook duidelijk dat Anneke Aerts de dochter was van Neelke Corne
lis Zegers. '° Zij werd, met het weeskind van overleden broer Cornelis Aerts en zus LijskeAerts en 
haar man, enige malen genoemd als erfgenamen van hun tante Eelke Cornelis. 11 Eelke en N eelke 
werden als zusters ook vermeld in 1588. Toen droeg AertJans, burger te Gorcum, gehuwd met 
NeelkeCornelis, aanEelkeCornelis, zijn huisvrouws zuster, over wat hij had geërfd na het overlij
den vanJenneke Cornelis van Cleefsdr, weduwe van Cornelis Jans, zijn huisvrouws moeder." Ook 
broer Jan Cornelis Segers droeg zijn aandeel over aan Eelke. '3 

Bij een tweede bezoek aan Dordrecht werd gezocht naar het tweede huwelijk van Anneke 
Aerts. Dat werd al snel gevonden. Zij ging in 1628 in Dordrecht in ondertrouw als Anneke Aerts 
van Gorichem en trouwde opnieuw in 1635 als Anneken Aerts van Gorcum, met een drapenier 
uit Oosterwijk (tussen Leerdam en Gorcum). Bij dat tweede bezoek kwam ook de procuratie 
uit 1631 weer in gedachten. Want niet alleen Neeltje Willems, weduwe van Cornelis Stoffels had 
volmacht gegeven, maar ook Cornelis Huybrechts Trappenier, gehuwd met Anneke Jans. Omdat 
zij procuratie verleenden aan iemand uit Raamsdonk werd eerst gedacht dat Cornelis en An
neke daar woonden. Omdat intussen was ontdekt dat Jan Stoffels uit Leerdam een dochter An
neke had, werd vermoed dat het om deze Anneke zou gaan. Wie weet was er in Dordrecht een 
huwelijksinschrijving te vinden. Dat was meteen raak: in 1607 gingen Anneke Jans van Dongen, 
j.d. van Leerdam, en Cornelis Hubrechts droogscheerder in ondertrouw. Vervolgens werd de 
procuratie zoals die voor schepenen in Dordrecht was verleend geraadpleegd. 14 Daarin werd 
Cornelis drapenier genoemd. Deze stukjes pasten helemaal in de puzzel: de herkomst uit 
Leerdam, de naam Van Dongen, het beroep (droogscheerder-drapenier-lakenwerker). Maar 
we waren er nog niet, want bovenal bleef de onzekerheid bestaan over het huwelijk van een 
(nog) net (geen) 17-jarige jongeman. Verder onderzoek in fiches met de klappers op rechterlijk 
en notarieel archief van Dordrecht naar deze Stoffel of zijn relaties leverde echter niets op en 
resulteerde slechts in een duf hoofd. Er werd niet één verwijzing gevonden. Geen perspectief 
dat aanzette tot een enthousiast vervolgonderzoek. 

Leerdam 
Uit oogpunt van efficiency lag nu nóg een bezoek aan Dordrecht voor de hand. Immers: als dat 
van die 17-jarige niet klopte, zou onderzoek elders voor niets zijn. Maar Dordrecht was 'ver 
weg', het onderzoek daar leek te stranden en het Nationaal Archief lag om de hoek, dus werd 
daar gestart met het gedetailleerd bekijken van de Leerdamse aktes. Met name de akte uit 1631 
was van belang: zouden de drie kinderen toch niet ergens met naam worden genoemd? Dat 
bleek een illusie. Maar de aanhef van de akte leverde wel een verrassing op. Die luidde: Cornelis 
Huberts, behuwd oom van de drie weeskinderen van Anna Aerts bij Stoffel Jans. Dat was destijds 
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niet genoteerd. Weer een puzzelstukje op zijn plaats. Hij had volmacht om in Leerdam een 
huis te verkopen aan Roelof Aelberts. Op de transportakte volgde een schuldbekentenis van 
75 gulden. In de kantlijn daarvan stond een notitie die destijds ook niet was overgenomen, 
maar die nu van groot belang bleek: de schuld bleek op 7 september 1677 voor de helft te zijn 
voldaan aan Neeltje Stoffels als houderes van de schuldbrief.•s En Stoffel Cornelisz, degene die 
mogelijk op 17-jarige leeftijd trouwde, was in 1695 enig erfgenaam van Neeltje Stoffels. Hoe 
onwaarschijnlijk die leeftijd ook leek, het begon er nu op te lijken dat we daar niet omheen 
konden, hoewel nergens zwart op wit stond dat Cornelis Stoffels een broer was van Neeltje en 
zoon Stoffel haar neef. 

Stoffel Cornelis, lakenbereider te Dongen 

Cornelis Stoffels 
(Breda 1606) 

Jan Stoffels 
X 

Marike Bauwens (Leerdam 1606) 

Anneke Jans van Dongen Stoffel 
X 

Internet 

x 1607 (Dordrecht) 
Cornelis Hubrechts Anneke Aerts xx Henrick Claesen Bonck 

(Dordrecht 1628) 
i----

Cornelis Stoffels 
X 1652 

HeijltjeJacobs 

1 

l 
Neeltje Stoffels 

Stoffel Cornelis de Groot,__ ___ erfgenaam 1695 

Schema 5: na de vondsten in Leerdam 

Op internet werd nu Doekefkes, de site van Jan van den Bergh uit Oldenzaal, geraadpleegd. 
Daarop is een uittreksel te vinden van de oudere stukken uit het rechterlijk archief van Don
gen. In één van de bewerkingen werd een losse notitie uit 1557 vermeld, waarin Jan Stoffel 
Comelisz lakenbereider of wollewerker werd genoemd, 'die nu getrouwd heeft een vrouws
persoon genaamd Maryken Bauwens van Oesterwijck'.'6 De combinatie van namen en de ver
wijzing naar Oosterwijk, een dorp tussen Gorinchem en Leerdam, is onmiskenbaar. Maar 
hier stuitten we op het andere uiterste: een vrouw die in 1557 al gehuwd is en in 1586 nog een 
zoon krijgt? Er werd gehoopt op een verschrijving en een bezoek aan Tilburg was dringend 
gewenst. Toen het zover was, werd die hoop de bodem ingeslagen: er stond op de akte echt (18 
augustus) 1557. 

Leek die bruidegom van (bijna) 17 jaar zo goed als bewezen, nu stuitten we op het andere 
uiterste: een kraamvrouw van mogelijk wel 50 jaar in de 16dc eeuw. Hoe waarschijnlijk is dat? 
Hoe kon worden bewezen dat de intussen opgestelde hypothese, ondanks deze uitersten, 
toch goed was? Langdurig detailonderzoek leek nog noodzakelijker. De gedachte daaraan 
haalde opnieuw de dynamiek uit het onderzoek, waardoor aan ander onderzoek voorrang 
werd verleend. 
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Nog meer complicaties? 
Een volgende visite aan Dordrecht diende daarom een heel ander doel. Aan het eind van dat 
bezoek, kwam toch weer de vraag naar de Stoffels boven en werden de klappers gepakt, nu die 
van de weeskamer. Op de valreep werd een reeks aantekeningen aangetroffen waarin zowel 
een Neeltje Stoffels als een Heijltje]acops werden genoemd.'7 Het bleek te gaan om de testamen
ten van Cornelia Willems, weduwe van Cornelis Stoffels Meermans, die een overleden zoon Stoffel 
bleek te hebben en een dochter Willemijntje Cornelis Meermans, van wie ook een testament was 
opgenomen. Deze Willemijntje nu noemde als erfgenamen onder meer haar nicht Neeltje Stof 
fels en haar nicht Hei_jltje]acops naast Cornelis, Cornelia en Rachel Meermans. De tijd ontbrak om 
v e rd e r in dit d oss ier te duiken. I n d e tre in n aar huis kwa 1nen a ll e rle i v e rwa rre nde ged a chten 

op: die combinatie Neeltje Stoffels/Heijltje Jacops was wel erg toevallig. En die nicht Neeltje 
zou wel eens de dochter van overleden broer Stoffel Cornelis Meermans kunnen zijn. Maar dat 
strookte niet met de al bekende Neeltje Stoffels, verondersteld dochter van Stoffel Jans. En Meer
mans was ook wel iets anders dan De Groot. Aangezien de naam Meermans in Dongen veel 
voorkwam, zou nog diepgaander onderzoek noodzakelijk worden. Want misschien waren 
er wel twee personen met de naam Neeltje Stoffels: enerzijds de erflaatster en anderzijds de 
erfgenaam. Een grondig onderzoek naar alle Dongense Stoffels, tijdrovend en daarom weinig 
aantrekkelijk, leek onafwendbaar. 

Cornelis Stoffels Meermans 
X 

Cornelia Willems ( testeert Dordrecht 1645) 

Stoffel Willem Willempje ---nichten: HeijltjeJacobs en 
1 ( testeert Dordrecht 1661) Neeltje Stoffels 

kinderen(NeeltjeStoffels?) ----- ?=? ______ _, 

Schema 6: de testamenten Meermans na eerste snelle lezing 

Het laatste puzzelstukje 
En weer werd Dordrecht aangedaan, opnieuw niet in de eerste plaats vanwege de Stoffels. 
Maar nu ik er toch was, bekeek ik, nu volledig, de stukken uit de weeskamer. Daarin was naast 
de twee testamenten een boedelbeschrijving opgenomen. Het eerste testament was van Cor
nelia Willems, weduwe van Cornelis Stoffels Meermans, gedateerd 8 september 1645. Zij noemde 
drie kinderen: Willem, Willemke en de overleden zoon Stoffel die een voorkind Cornelis 
had bij Stijntje]ans van Esch en nadien was gehuwd met Anneke Theunis. Het tweede testament 
was van dochter Willemijntje en gedateerd 27 november 1661. Daarin noemde zij haar neef 
Cornelis Meermans en diens zusters Cornelia en Rachel. Snel was duidelijk dat deze laatste drie 
de kinderen van broer Stoffel moesten zijn. Naast deze neef en nichten, bleken er nog andere 
nichten te zijn: Neeltje Stoffels enHeijltje]acops, die kledij van haar zouden erven. Die eerste neef 
en nichten waren tantezeggers. Neeltje bleek in ieder geval niet de dochter van broer Stoffel, 
zoals eerst vermoed. Zij zou wel eens kind van een oom of tante kunnen zijn, dus een volle 
nicht. Toen dat duidelijk werd, begon het te dagen hoe het zat. Eerst werd nog in de doop- en 
trouwboeken gekeken. In de ondertrouwregisters werd in 1635 het huwelijk aangetroffen 
van Stoffel Cornelis Meermans, schoenmaker, jongeman van Breda, met Stij'ntje Jans van Essen. 
Dat bevestigde het net gerezen vermoeden en was tegelijk het sluitstuk. In 1606 immers had 
Mariken Bouwens, weduwe van Jan Stoffels c.s. verklaard te zijn betaald door haar zwager Corne-
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lis Stoffels schoenmaker in Breda. 18 Het was dus diens weduwe die in 1631 vanuit Dordrecht 
als Neeltje Willems procuratie verleende om in Dongen een rente te verkopen en die in 1645 als 
Cornelia Willems testeerde.19 Haar dochter noemde HeijltjeJacops als nicht, maar Heijltje was in 
werkelijkheid aangetrouwde nicht, in 1661 al weduwe van Cornelis Stoffels lakenbereider, ' 0 en 
schoonzus van nicht Neeltje Stoffels. En eigenlijk waren het geen volle nichten, maar kinderen 
van volle neef Jan Stoffels. Dat Stoffel Cornelis de Groot Heijltjes zoon is, is nu onmiskenbaar, 
evenals het feit dat hij rond zijn 17dc verjaardag trouwde. Na het overlijden van Willemijntje 
Meermans ontving Neeltje Stoffels op 22 februari 1662 uit haar nalatenschap wegens obligaties 
100 gulden en 50 gulden met de rente op deze bedragen en 16 gulden 6 schellingen wegens 
huishuur en bewezen diensten. Het is daaron~ niet verwonderlijk d at ze een j aar nadien een 

huisje in de Crommenelleboog kon kopen. 

Stoffel Cornelis, lakenbereider te Dongen 

Cornelis Stoffels Meermans (Breda 1606) Jan Stoffels 
x1557 X 

Neeltje/Cornelia Willems Marike Bauwens (Leerdam 1606) 

Stoffel 
Meermans 

1 

Willemijntje Anneke Jans van Dongen Stoffel 
Meermans x 1607 (Dordrecht) x 

Cornelis Hubrechts Anneke Aerts xx Henrick Claesen 

r 
Cornelis i 

Bonclc 
1 (Dordrecht 1628) 

Cornelia Rachel . 
1,-------~-----,1 

Cornelis Stoffels Neeltje Stoffels van Dongen 
x1652 

HeijltjeJacobs 

1 

Stoffel Cornelis de Groot 
x1669 

Anna Andries 

Cornelis Annetje Heijltje 

Schema 7: de uitkomst 

De leeftijdsproblemen 

Cornelia 

Uit bovenstaand verhaal is duidelijk gebleken dat een jongeman rond zijn 17dc jaar kon trou
wen. Het is uitzonderlijk, maar niet onmogelijk. Misschien duidt zijn toenaam De Groot (hij 
noemde zich niet Van Dongen of Meerman) op zijn postuur en het is aannemelijk dat hij jong 
wees was. Vermoedelijk was hij al vroeg volwassen. 

Van zijn grootvader Stoffel Jans werd in 1615 gemeld dat hij omtrent 30 jaar oud was. Dat der
gelijke schattingen er wel eens (ruim) naast zaten, mag bekend worden verondersteld. Diens 
vader Jan Stoffels was in 1557 getrouwd met Marilun Bouwens. Het kwam in vroeger tijden wel 
voor dat vrouwen op zeer jonge leeftijd huwden, zo rond hun 15dc jaar. Onmogelijk is het dus 
niet dat Mariken, die in 1557 trouwde, nog in de 80-er jaren een kind kreeg. Zij zou toen om-
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streeks 40 à 45 jaar geweest kunnen zijn. Dat er twee personen waren die Jan Stoffels heetten, 
allebei met een Mariken Bouwens gehuwd, beide in het laken vak zaten en allebei met Dongen 
én de streek rond Leerdam te maken hadden, zou te toevallig zijn. 

Nog verder terug? 
Het bleek niet al te moeilijk om via Internet ('Doekefkes') de vader en grootvader van Jan Stof 
fel Cornelisz lakenbereider te vinden. Jans vader werd in 1549 voluit Stoffel Cornelis Willem Me
remans genoemd21 en ook hij was lakenbereider." Stoffels vader was Cornelis Willem Mermansz 
die van 1524-1556 in de Dongense archiefstukken voorkomt.13 Maar wie was Cornelis' vader? 
In Dongen was er in de 20-er jaren van de 16a. eeuw een Willem Jan Mcrmansz schepe n. Er was 

wel een relatie met Cornelis Willems, maar een duidelijk bewijs dat zij vader en zoon waren, 
werd niet gevonden. Van Willem werden twee kinderen gevonden: Berbel, die trouwde met 
Adriaen Aert Lemmens, en een dochter die trouwde met Jan Wouters Sprenger.1• Over Sprengers 
weeskinderen werd Cornelis Willem Mermansz in 1548 toeziend voogd. ' 5 Maar Sprengers overle
den huisvrouw noch Berbel Willems worden in 1526 genoemd bij de erfgenamen van Marie Wil
lem Mermansz.dr. Die erfgenamen waren Cornelis Willem Meremans, Yke Willem Meremansdr., met 
man en voogd Jan Goorts, Adam Willem Meremans, Lysbeth Willem Meremans, met man en voogd 
Cornelis Adriaens, en Adriaen, Wouter Willems weeskind. ' 6 In het oudste cijns boek van Dongen, ' 7 

dat van 1542 moet dateren, en waarin één katern met de letters R en S ontbreekt, komt de 
naam Me(e)rmans veel voor. In het oudste handschrift worden genoemd: Adriaen Wouter Wil
lem Mermans, Cornelis Willem Mermans, Daem Wil Mermans, DaemJan Mermans,Jan Cornelis Wil 
Mermansz, Jan Jan Wil Mermansz, Li.Jsbeth Jan Mermans wed. met een verwijzing naar Daem Jan 
Mermansz, Willem Cornelis WilMermansz en Vranck WilMermansz. Willem Jans Mermans wordt niet 
meer genoemd als eigenaar van cijnsplichtig goed. In mei 1536 verkocht hij nog goederen aan 
Aert Adriaen Lemmens en Jan Wouters Sprenger. Tot 1538 wordt hij niet meer vermeld en daarna is 
er tot 1546 een hiaat in het rechterlijk archief van Dongen. Over de juiste relaties tussen alle 
bovengenoemde personen kan dus hooguit gespeculeerd worden. 

De stamreeks Meermans/de Groot 

I. Cornelis Willem Mer(e)mansz, vermeld Dongen 1524-1556. 

II. Stoffel Cornelis Wil(lem) Mer(e)mansz, lakenbereider, vermeld Dongen 1549-1574, overl. na 
12-5-1586. 

8-2-1552: Adriaen Dyercksz belooft Cornelis Willem Meremants jaarlijks 14 veertelen rogge en 22 
gulden min een braspenning uit de stede en grond die Cornelis overdroeg. Nevenschrift: de brief is 
doorgehaald met toestemming van Jan Cornelisz en Stoffel Cornelisz., broers. '8 

24-3-1553: Jan Mertens verkoopt aan Cornelis Willems Meremans twee veertelen rogge jaarlijkse 
erfpacht uit zijn stede. Nevenschrift: op 7 februari 1596 is deze brief eigenhandig door Cornelis Stoffel 
Cornelisz doorgehaald.' ' 

4-9-1568: Jan Peeters alias Volder verkoopt aan Stoffel Cornelis lakenbereider een viertel rogge jaar
lijks uit zijn stede. Op 20 mei 1604 gelost aan Jan Joos Dircks als lasthebber van Adriaen Loeyen, zijn 
zwager, die deze rente is toebedeeld.30 

19-11-1571: Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Stoffel Cornelis lakenbereider een rente. Deze is gelost op 
7 februari 1596 aan Cornelis Stoffel Cornelisz volgens akte, overgebracht door Adriaen Loeijen.3' 

26-5-1574: Stoffel Cornelis lakenbereider koopt een rente. Gelost op 20 februari 1603 aan Leenert 
Stoffel Cornelisz, mede voor broer Cornelis Stoffels.'' 

26-9-1575: Herman, Jan, Adriaen en Peeter Cornelisz en Elysabeth Cornelis Geeritsdr met Cornelis 
Jan Geerits als voogd, Lenert en Cornelis Stoffels, Adriaenke Stoffels met Jan Cornelisz als voogd, Anna 
Stoffels met man en voogd Dielis Peeter Dielisz, Maryken Stoffels met man en voogd Cornelis Adriaen 
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Huybrechts, Cornelia Stoffels met man en voogd Anthonis Cornelisz en Huybrecht Stoffels met man en 
voogd Adriaen Loeyen dragen aan Jan Stoffels een stede over met huis en erf, zuid de Herenstraat met 
Willem Cornelisz Kaey enJanJoest Dircx, west en noord de Don ga, oostJanJoest Dircks.33 

1z-5-1586: Peeter Roelof Adriaens bekent aan Jan Stoffel Cornelisz ten behoeve van zijn vader 53 Ca
rolus gulden 10 stuivers schuld.34 

Kinderen: 

1. Jan, volgt III. 

2. Lenert. 
3. Cornelis, schoenmaker te Breda, tr. Neeltje Willems, over 1. Dordrecht. 
4. Adriaenke. 
5. Anna, tr. Die lis Peeter Dielisz. 
6. Mary ken, tr. Cornelis Adriaen Huybrechts. 
7. Cornelia, tr. Anthonis Cornelisz. 
8. Huybrecht, tr.AdriaenLoeyen. 

III. Jan Stoffels, lakenbereider, overl. vóór 21-5-1605, tr. vóór 18-8-1557 MarikenBauwens, overl. 

na 10-9-1606. 
18-8-1557: de bedesetters of schotsetters binnen Dongen verklaren in St. Jansmisschot anno 57 mede 

'geset en gehoecht' te hebben Jan Stoffel Cornelisz lakenbereider of wollewerker in Dongen en verkla
ren tevens dat zij Jan Stoffels die nu getrouwd heeft een vrouwspersoon genaamd Maryken Bauwens 
van Oesterwijck geset en geschat te hebben zowel op zijn huisvrouws als op zijn eigen goederen. '6 

1-3-1568: Jan Stoffel Cornelisz koopt een stede die hij op 12 december 1575 overdoet aan zijn broer 
Leenert, oost AdriaenJacops, west Willem Gij ben, strekkend van de Kerkstraat totJoest Dircks erf.35 

Uit dit huwelijk: 

1. Stoffel, volgt IV. 
2. Anneke Jans van Dongen, van Leerdam, otr. Dordrecht 18-11-1607 Cornelis Hubrechts, droog

scheerder/drapenier. 

IV. Stoffel Jans, geb. circa 1586, drapenier, tr. Anneke Aerts van Gorichem, woont Vriesestraat te 

Dordrecht ( 1628), dr. van Aert J ansz en N eelcke Cornelis Segers. 
Anneke otr. (2) Dordrecht 23-1-1628 Henrick Claessen Bonck, woont Hermentijss traat; tr. (3) Dordrecht 
11-2-1635 Willem Cornelisz, drapenier, wedn. van Oosterwijk. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Cornelis, volgt V. 

2. Neeltje Stoffels van Dongen, over 1. Dordrecht vóór 28-12-1695. 

V. Cornelis Stoffels, j .m . van Leerdam, laken werker, woont Krommenelleboog (1652), tr. Dor

drecht 27-2-1652HeijltjeJacobs,j.d. van Dordrecht, woontVriesestraat. 

Uit dit huwelijk: 

1. Stoffel, volgt VI. 

VI. Stoffel Cornelis de Groot, ged. Dordrecht 20-12-1652, mr-glasmaker, woont Crommenel

lebooch (1669), tr. Dordrecht 27-10-1669 Anna Andries, j.d. van Dordrecht, woont Crommenel

lebooch ( 1669 ). 
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Afkortingen 
BHIC: Brabants Historisch Informatie Centrum te 's-Hertogenbosch 
NA: Nationaal Archief te 's-Gravenhage 
ona: oud notarieel archief 
ra: rechterlijk archief 
RAT: regionaal archief Tilburg 
SAD: stadsarchief Dordrecht 
weesk: weeskamer 

Noten 
1. RAT, ra Dongen 114, 17-5-1631. 
2. B. van Dooren, 'De Dordtse kwartieren van Hendrika Bisschop', in: Gens Nostra 47 (1992), pag. 196-

214, zie: kwartierstaat A, kwartier 18, 19. 
3. SAD, ra 799, fol. 97. 
4. SAD, ra 784, fol. 28v. 
5. SAD, ra 795, fol. 2V. 
6. NA, ra Leerdam 2, 13-3-1616. 
7. Idem, 13-5-1616. 
8. NA, ra Leerdam 7, fol. 30v. 
9. NA, ra Leerdam 132, 21-5-1605 en 133, 10-9-1606. 

10. NA, ra Leerdam 138, fol. 24. 
11. NA, ra Leerdam 1, fol. 50v, ra 2, 13-5-1616, 1-12-1616. 
12. NA, ra Leerdam 118, fol. 14. 
13. Idem, fol.14v. 
14. SAD, ra 799, fol. 97. 
15. NA, ra Leerdam 7, fol. 31. 
16. RAT, ra Dongen 91, losse notitie bij fol.195. 
17. SAD, weesk. 24, fol. 186 e.v. 
18. NA, ra Leerdam 133, pag.137. 
19. Zie SAD, ona 60, fol. 630, waar zij op 25 augustus 1642 testeert en ondertekent als Neeltje Willems 

en ona 61, fol. 520v, waar de notaris schrijft dat op 8 september 1645 Neeltje Willems voor hem 
verscheen, daarna Neeltje doorstreepte en verving door Cornelia en waarin de erflaatster met het
zelfde handschrift als in 1642 als Cornelia Willems ondertekent. 

20. Op 5 september 1656 was een baar besteld voor Cornelis Stofelse, een wollewever in de Sarigangh. 
21. RAT, ra Dongen 90, fol. 49v. 
22. RAT, ra Dongen 92, fol.131. 
23. RAT, ra Dongen 89, fol.146v en ra Dongen 91, fol. 146. 
24. RAT, ra Dongen 90, fol. 61 en ra Dongen 89, fol. 94v. 
25. RAT, ra Dongen 90, fol. 24v. 
26. RAT, ra Dongen 89, fol. 34. 
27. BHIC, rentmr pr. Frederik 1272, fol. 18, 41v, 49v, 50, 105v, 109, 129v, 221v, 225v. 
28. RAT, ra Dongen 90, fol. 138. 
29. RAT, ra Dongen 91, fol. 32. 
30. RAT, ra Dongen 92, fol. 262. 
31. RAT, ra Dongen 93, fol. 54. 
32. id., fol.109v. 
33. id., fol.131. 
34. RAT, ra Dongen 94, fol. 145v. 
35. RAT, ra Dongen 92, fol. 243. 
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Een nieuw jaar, een nieuw geluid 

Per 1 oktober 2009 is er na 25 jaar toch nog een einde gekomen aan de eens zo roemruchte afde
ling Computergenealogie van de NGV. Daarmee werd ook de uitgave van Gens Data gestaakt, 
een uitgave die een spreekbuis was van de computerafdeling. In dit artikel wil de vroegere 
hoofdredacteur van Gens Data enkele latere beleidsbeslissingen voor de lezers verantwoor
den. Dit in het licht van recent overleg. 

Aan het zilveren feest van de afdeling Computergenealogie werd in een speciaal nummer 
van Gens Data aandacht geschonken. Maar daar bleef het bij. Dit was een duidelijk omen dat 
de afdeling geen levensvatbaarheid meer had. Met het laatste nummer van Gens Data hebben 
we vervolgens met weemoed van onze lezers afscheid genomen en de laatste 'state of the art' 
van de computergenealogie belicht. Hoe de voorlichtende functie van Gens Data zou kunnen 
worden voortgezet, werd toen nog niet geëxpliciteerd. 

Hoe verder 
Met het opheffen van de afdeling deed zich de vraag voor 'hoe nu verder?' Het zou jammer 
zijn de vele positieve verworvenheden van 25 jaar computergenealogie verloren te laten gaan. 
Gelukkig hoeft dit niet, want sommige zaken die van deze afdeling nog resteerden kunnen 
naadloos onder de paraplu van de landelijke vereniging worden gebracht. Deze stelling ver
eist enige toelichting en een korte historische terugblik. 

Korte historische terugblik 
Rond 1983 zien we de computer langzamerhand betaalbaar worden. Vooruitstrevende gees
ten zagen toen al het nut, dat de computer zou kunnen bieden bij het genealogisch onder
zoek. Het waren jonge, technisch gevormde nerds, die zich al vroeg met de ontwikkeling 
van genealogische software gingen bezig houden. Aanvankelijk waren er diverse primitieve 
programma's, later kwam het genealogische programma GensData boven drijven. Dit was 
een uniek en geavanceerd programma. De Nederlandse computergenealogie lag daarmee 
mijlen voor op die in andere Europese landen. Duitse modificaties van ons genealogische pro
gramma werden veel gebruikt. 

In de Verenigde Staten ging de kerk van de Heiligen der Laatste Dagen, beter bekend als 
Mormonen, ongeveer in deze tijd de computer gebruiken om hun zeer grote genealogische 
databestand met de computer te beheren. De ontwikkelingen, door de Mormonen in gang 
gezet, zijn voor de computergenealogie baanbrekend geweest. Het transcriptie-programma 
GEDCOM, dat een internationaal medium werd voor genealogisch datatransport, werd de 
universele standaard. Jarenlang is ook andere genealogische software door de Mormonen 
ontwikkeld (denk aan PAF, dat een voortrekkersrol kreeg in de computergenealogische we
reld). 

Veel initiële weerstand tegen het gebruik van de computer 
De invoering van de computer werd niet door iedereen warm onthaald. Tegen de invoering 
van de computer bestond in de aanvang groot verzet, zeker bij de wat oudere garde. Vooral 
een jonge garde onderzoekers roerde zich duidelijk. Hieraan kon men niet zonder meer 
voorbij gaan, zodat een en ander er toe leidde dat er binnen de NGV een speciale dienst werd 
ingesteld, later omgezet in een functionele afdeling. Men kon deze groep van jonge genealo
gen een soort Gideonsbende noemen, die de wat slaperige landelijke vereniging vrij snel heeft 
wakker geschud. Het besef drong door dat er het een en ander gaande was. 

Zelfs met de aanvankelijk vrij primitieve software en dito hardware kon men in korte tijd 

Gens Nostra 65 (2010) 11 



veel bereiken. Steekkaarten in schoenendozen werden overgezet in een genealogische data
base, waarmee men vrij snel daarna stambomen, genealogieën en kwartierstaten kon produ
ceren, later zelfs met fraaie grafische afbeeldingen. 

Een belangrijk punt was ook de correctiemogelijkheid, die de software bood. Ook het over
schrijven en doorsturen van de gegevens was geen probleem meer. Kortom, er was niet veel 
overtuigingskracht nodig om iedereen die aan genealogie deed, van het nut van de computer 
te overtuigen. 

Landelijke werkgroep 
Bij de verspreiding van de software, en vooral door de instructie en de ondersteuning, heeft de 

landelijke werkgroep van de afdeling Computergenealogie - waaruit de huidige Werkgroep 
Ondersteuning en Presentatie (O&P) is voortgekomen - zich onmisbaar gemaakt. In deze 
werkgroep ontwikkelde zich een grote mate van deskundigheid op het gebied van software 
en deed men ervaring op hoe de gebruikers konden worden geïnstrueerd en geholpen. Men 
kocht bij de afdeling Computergenealogie niet alleen tegen een billijke prijs geavanceerde 
software, maar men kreeg tevens gratis hulp en ondersteuning. 

De betekenis van de computergenealogie nam nog verder toe toen BBs'en (bulletin boards) 
werden ingericht, waardoor het mogelijk werd via telefoonlijnen berichten uit te wisselen en 
genealogische data binnen te halen. Ook hier heeft deze werkgroep veel invloed gehad. Deze 
ontwikkeling is maar kort durend geweest, omdat vrij snel daarna internet zich aandiende, 
dat de BBS'en overbodig maakte. Wel was de afdeling instrumenteel bij het opzetten van web
sites die de taak van de BBS' en overnamen. 

De rol van Gens Data 
Naast de technische ondersteuning was er het blad Gens Data, waarin niet alleen voorlichting 
werd gegeven over de diverse software pakketten, maar ook instructie werd geboden wat 
betreft de eigen genealogische software. Dit tijdschrift had op den duur een groot succes. Ook 
bui ten de N G v werd het door een groep abonnees graag gelezen. Artikelen uit dit blad werden 
ook internationaal geciteerd. In de hoogtij dagen werden 4000 exemplaren twee maandelijks 
gedrukt. In het begin was een stilzwijgende afspraak tussen Gens Nostra en Gens Data, dat 
alles wat met computer te doen had naar Gens Data werd gesluisd. 

Computer wordt gemeengoed ook binnen de landelijke NGV 

Door de grote vooruitgang van de toepassingsmogelijkheden van de computer bij de genea
logie heeft zich in de loop der tijd een verschuiving voorgedaan binnen de NGV in die zin, dat 
een computer-oriëntatie op gebruik voor de diverse geledingen van de landelijke vereniging 
niet kon achterblijven. Ook Gens Nostra ging zich steeds meer op de computergenealogie 
richten. Het nam soms artikelen op die ook in Gens Data niet hadden misstaan. Daarmee ver
dween het waterdichte schot tussen Gens Data en Gens Nostra. 

Nieuwe ontwikkelingen binnen de NGV 

Maar er was meer aan de hand. Binnen de landelijke vereniging ontstond een zelfstandige 
IT-werkgroep, die zich bezig hield met het ontwikkelen en onderhouden van de centrale 
NGv-website. Door gebrek aan mankracht kon de afdeling Computergenealogie de eigen af
delingswebsite en de website stamboom.ngv.nl nauwelijks zelf onderhouden, laat staan een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de nieuwe NG v-website. 

Ten behoeve van de centrale website ontstond er ook een groep van niet-technische men
sen, die zich toelegde op de content van de webpagina's. Beide groepen werken nauw met 
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elkaar samen. In feite hebben deze groepen nu ook de data van de oude site van de afdeling 
Computergenealogie op de centrale NGv-site geïntegreerd. Daarmee werd een deel van de 
taken van deze afdeling reeds overgenomen. 

Bleef echter het punt, dat de voorloper van de al genoemde Werkgroep Ondersteuning 
en Presentatie van deze functionele afdeling tevens de taak had voorlichting te geven over 
de GensDataPro software, de officiële software van de NGV. Met de heer Wilschut, program
meur van GensDataPro, werd daartoe samengewerkt. Daarnaast gaven sommige leden van 
de werkgroep ook voorlichting in het Verenigingscentrum te Weesp aan gebruikers en aldaar 
ook op het gebied van automatisering. Het zou doodzonde zijn om deze bloeiende en actieve 
werkgroep sa men mee de functionele afdeling op te heffen. De oplossing die door het lande
lijk bestuur werd voorgesteld was om de werkgroep O&P als zelfstandige dienst onder het 
hoofdbestuur te laten functioneren. Daarbij werd Jaap de Rooij, de werkgroepleider, Hoofd 
van Dienst. De goede samenwerking tussen de beide NGV-IT-groepen wordt gegarandeerd, 
omdat De Rooij ook deel uit maakt van de landelijke IT-groep. Voor de buitenwereld veran
dert er dus niet zo veel, behoudens dat hier en daar wat naambordjes veranderen of worden 
verplaatst. 

Een recente ontwikkeling is bovendien het opzetten van een gebruikersgroep voor Gens
DataPro, die in samenwerking met de nieuwe Dienst zal opereren. De Dienst opent daarmee 
een nieuw kanaal rechtstreeks naar de gebruikers toe. De problemen, die de gebruikers erva
ren, komen dan beter aan bod en kunnen sneller worden geremedieerd. Annex daaraan kun
nen ook cursussen worden opgezet, die beter zijn toegesneden op de beginnende gebruikers. 

Hoe verder met de verworvenheden van het blad Gens Data 
Anders ligt het voor Geus Data, dat ophoudt te bestaan en dat voor kort nog 3300 lezers had. 
Bij de laatste vergadering van de afdeling Computergenealogie werd het in hoge mate gepre
zen om zijn leesbaarheid en inhoud. Ook al verdwijnt het blad, toch zal ook buiten internet, 
en in gedrukte vorm, over de software van de vereniging- GensDataPro - regelmatig gecom
municeerd moeten worden. Bovendien zijn veel lezers, ook landelijk, geïnteresseerd in ont
wikkelingen op internet, die genealogisch relevant zijn. Ik noem hier de instructieve bijdra
gen van Antonia Veldhuis in Gens Data, die een grote lezerskring kenden. Aanvankelijk werd 
voorgesteld om Gens Data als apart katern binnen Geus Nostra op te nemen, maar dit plan 
lijkt vooralsnog te ambitieus. Besloten is echter dat op ad hoc basis computergenealogische 
artikelen in Geus Nostra bij het verenigingsnieuws zullen worden opgenomen. Ondergete
kende, als oud hoofdredacteur van Geus Data, zal bij de beoordeling en begeleiding van dit 
type artikelen een helpende hand bieden. Daarnaast zal ik ook een coachende functie hebben 
bij de webredactie die de content verzorgd. Wellicht is het mogelijk om belangrijke items, die 
op de website verschijnen, in gecomprimeerde en redactioneel bewerkte vorm ook via Geus 
Nostra aan te bieden. 

Van NGV naar N{c)Gv, een persoonlijke toekomst visie 
Bij bovenstaande wordt nog het volgende aangetekend. Binnen veel verenigingen is er een 
duidelijke terugval van leden. De structuur van de vereniging als organisatievorm wankelt 
steeds meer. In plaats daarvan vinden veel groepen elkaar op internet. Er bestaan hele com
putergemeenschappen die vaak een zelfde genealogische software onderling gebruiken en 
gegevens met elkaar delen. Het zou goed zijn wanneer de NGV een structuur bood om deze 
uiteenlopende netwerk-communities een gemeenschappelijk platform te bieden. In feite 
zien we dat al ~pcfe NGV websi-; geschieden, waar vele groepen goed uitgewerkte genealo
gieën en kwartierstaten aanbieden en waarbij men als bezoeker op de verstrekte data van de 

Gens Nostra 65 (2010) 13 



site kan reageren. De computer zou dan binnen de vereniging een belangrijk bindmiddel 
kunnen worden, dat meerwaarde biedt aan de genealoog die tot dan uitsluitend via internet 
de genealogie bedreef. Het zijn ontwikkelingen die men bij de komst van internet nog niet 
had kunnen voorzien, maar die zich nu in rap tempo aandienen. De klassieke NGV als genea
logische vereniging oude stijl zou dan moeten veranderen in computer genealogische vereni
ging nieuwe stijl. De vereniging moet dan meer als een landelijke netwerk-community gaan 
opereren. Wellicht zou men als lid van de NGV dan gratis gebruik kunnen maken van software . 
faciliteiten die via internet aan de leden ter beschikking worden gesteld. Anders gezegd, de 
NGV moet de taken van de functionele afdeling Computergenealogie niet alleen overnemen, 
maar zou moeren uitgroeien roe een Nederland Computer Genealogische Vereniging, een 
soort NCGV dus. Het is trouwens een ontwikkeling die allang gaande is. 

Met dit artikel hoopt de vroegere hoofdredacteur van Gens Data voldoende verantwoording 
te hebben afgelegd over het nieuwe beleid. Ik heb de overtuiging dat deze nieuwe opzet per
spectief voor de toekomst biedt en de leden van de N( c)G v voldoende informatie verstrekt over 
computergenealogische ontwikkelingen, genealogische software en vooral internet. 

J.-W. Koten 

Jaarverslag van de hoofdredacteur Gens Nostra over 2009 

Gens Nostra telt in 2009- zonder register- 748 (2008: 800) pagina's, exclusief de 64 pagina's 
van de aparte uitgave over Plomp. Hoogtepunt vormde in april/mei het themanummer over 
Dordrecht, het dikste losse nummer ooit. Gens Nostra verschijnt in een oplage van circa 9.500. 

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

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

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

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

Het register over 2008 is in december 2009 verschenen. Doel blijft om het register zo spoe-
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dig mogelijk in het erop volgende jaar beschikbaar te hebben. 
Sinds de afgelopen twee jaren is door de goede contacten met de web redactie van de NG v ( en 

Jan Netelbeek en Anny Käyser-van der Zee) het mogelijk om regelmatig berichten en aanvul
lende informatie over Gens Nostra via de website www.ngv.nl beschikbaar te stellen (onder 
meer richtlijnen, inhoudsopgaven en nieuwsberichten). 

Het uitgeven van Gens Nostra is niet mogelijk zonder de goede samenwerking met de firma's 
Perfect Service te Schoonhoven (voor het zetwerk), Krips te Meppel (voor het drukken en vou
wen) en Presikhaaf te Arnhem (voor het snijden, nieten en verzenden). In 2009 zijn de finan
ciën voor Gens Nostra nee niet binnen de begroting gebleven. 

Gens Nostra streeft binnen de genealogie naar een zo groot mogelijke diversiteit aan bij
dragen, in soort, in tijd en in geografische spreiding. Behalve aandacht voor genealogieën, 
kwartierstaten, biografieën, bijdragen over bronnen, naamkunde of heraldiek zijn in 2009 : 

12 (in 2008: 14) vragen, in de rubriek Wegwijs 15 bijdragen over onderzoeksmogelijkheden 
geplaatst (waarvan negen keer 'archiefnieuws'), is de rubriek 'Het portret van' 29 (in 2008: 

34) keer verschenen, zijn in de rubriek Boeken in totaal 94 (in 2008: 90) recensies vermeld en 
omvat de rubriek Periodieken een vijfde deel van Gens Nostra (vorig jaar een zesde deel). De 
korte beschrijvingen van talloze periodieken in Gens Nostra geeft de lezer inzicht in wat waar 
nieuw is verschenen. 

De afgelopen drie jaren zijn 30 korte kwartierstaten van meer of minder bekende en meest
al overleden Nederlanders gepubliceerd. Nieuwe voorstellen kunnen hiervoor ingediend 
worden. 

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

Sinds 2006 zijn onder meer nieuw: 
• de rubriek 'Uit het verenigingscentrum' (in 2009: twee keer verschenen), om aandacht te 
schenken aan bijzondere onderdelen in de collecties van de Nederlandse Genealogische Ver
eniging in het Verenigingscentrum te Weesp; 

• de rubriek 'Signalering' (in 2009: twee keer), om af en toe in de vorm van bladvullingen aan
dacht te schenken aan genealogisch materiaal dat niet past in één van de andere rubrieken. 
De redactie staat open voor ideeën. Het drukken in kleur is een wens die bij de redactie al 

langer leefde. De bijlage Plomp, verschenen in mei 2009, is gedrukt bij Ten Brink in Meppel 
en deze drukker zal met ingang van 2010 voortaan Gens Nostra in full-color gaan drukken, 
afwerken en verspreiden. In het najaar van 2009 is afscheid genomen van de trouwe partners 
Kri ps en Presikhaaf. 

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

L. F. van der Linden, hoofdredacteur Gens N os tra 
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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. 

Genealogie 
L. w. Jager-Boer ma, Genealogie van il.eider Roe
lojfs, voorvader van het geslacht Boerma afkomstig 
uit de Veenkoloniën, Emmen 2008, 97 pp., in
dex [A4]. 

Een eenvoudige uitgave van een familie 
die oorspronkelijk in het Drentse Zuidlaren 
woonachtig is. Stamouders Aelder Roeloffs 
en Aaltien Egges zijn omstreeks 1685 ge
huwd en kregen te Zuidlaren meerdere kin
deren. Zoon Egge Aelders trok na zijn huwe
lijk naar Hoogezand, waar hij met zijn vrouw 
Annechien Thomas kinderen kreeg. Zijn 
kleinzoon Egge Reinders noemde zich later 
Koekkoek, terwijl diens broer Jan Reinders 
zich Boerma ging noemen. 

H. Ehrhardt, E(h)rhardt in drie werelddelen, 
Leeuwarden 2008, 383 pp., ill. + index [A4]. 
Hans Erhardt is de stamvader van een ge
slacht Erhardt, dat zich thans heeft verspreid 
over Europa (Duitsland en Nederland), Ame
rika en Brazilië. Hans overleed te Hardegsen 
(D) in 1654. Hij was meester-metselaar, zoals 
ook nakomelingen van hem dat zijn geweest. 
Later zijn enkele generaties achter elkaar 
boekbinder. Georg Heinrich Ehrhardt trok 
rond 1830 naar Nederland om daar het vak 
van boekbinder te leren. Hij trouwde daar 
met een boekbindersweduwe en stierf zelf 
korte tijd later. Hun zoon vestigde de Neder
landse tak. Wie de boeken geheel wil lezen 
moet wel enige talenkennis hebben: Zweeds, 
Deens, Portugees, Duits en Engels kom je in 
het boek tegen. 

H. van Iersel, De familie van Ierse[ in Udenhout 
en omgeving, Udenhout 2008, 144 pp., il!.+ in
dex; ISBN 978-90-79720-02-6 [A3-] . 

Allereerst moet gezegd worden, dat het 

16 

boek er fantastisch mooi uitziet. Het is pro
fessioneel vormgegeven en dat is te zien. 
Het is echter door de enorme grootte weinig 
handzaam en daardoor zal het minder ge
makkelijk in de hand liggen. De familie kan 
bogen op een lange stamreeks, teruggaand 
tot Jan van Eersel alias Jan Stijne, die in 1380 
voor het eerst wordt vermeld in een cijns
boek als belastingplichtige met een aanslag 
van 1 obool (halve penning). Als illustratie 
heeft de auteur een Karolingische penning 
van Lodewijk de Vrome (814-840) afgebeeld 
in plaats van een middeleeuwse (Brabantse) 
obool zoals in de rekening gebruikt. De fa
milie blijft Brabant trouw, want ook de 17dc 

en 18d' generatie zijn te vinden in Brabant: 
Tilburg en Helvoirt. 

B. T. Wilschut, Genealogie Van Nassau, Amstel
veen 2009, 394 pp., ill. + index; ISBN 978-
90-8860-005-o (verkrijgbaar voor€ 59,95 bij 
verschillende internetboekhandels als bol. 
com)[A5]. 

Een mooi handzaam formaat van de ge
nealogie Van Nassau is iets waar ik in ieder 
geval al geruime tijd op zat te wachten. En 
dat is er nu eindelijk. Het is - zoals de auteur 
terecht in zijn inleiding aangeeft - geen ge
nealogie in de zuiverste vorm. Vrouwelijke 
Van Nassau's worden evenzeer vermeld met 
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Genealogie 

Van Nassau 

............ 
lr. 8.T. Wllschul 

kinderen, maar hun nakomelingen worden 
niet verder aangegeven. Strikt genealogisch 
zouden ook de nakomelingen van bastaar
den niet meegenomen moeten worden, om
dat een buiten echt geboren kind een nieuw 
geslacht start. Het valt de auteur te prijzen 
daar in dit geval geen rekening mee gehou
den te hebben, omdat de bastaarden in hun 
tijd de naam Van Nassau mochten voeren 
en dus ook hebben doorgegeven. Dat een 
bastaard van een bastaard al neigt naar een 
gewone burger blijkt uit het voorbeeld van 
Willem jonker van Nassau (bastaardzoon van 
Willem bastaard van Nassau, heer van de Lek 
die een bastaardzoon was van prins Maurits). 
De oudste zoon Willem was kleermakers
knecht van beroep! Bijzonder aantrekkelijk 
is ook de iconografie van de Nassau's die zeer 
goed in dit boek tot uiting komt. Bij elke per
soon is aangegeven uit welke literatuurbron
nen geput is, zodat onderzoekers zelf één en 
ander kunnen controleren. Tussen stamva
der Dudo (Ulrich), graaf van Laurenburg die 
vermeld wordt tussen 1093 en 1117 en kin
deren van Willem Alexander zitten 26 gene
raties. Echter moet wel bedacht worden dat 
het eigenlijke geslacht in mannelijke lijn is 
uitgestorven met Georg Michaël Alexander 
van Nassau Meren berg, graaf van Meren berg 
(1897-1965) en dat zijn dochter Elisabeth Clo
thilde de laatste Nassau zal zijn. Zowel in 
Nederland als in Luxemburg wordt de naam 
(Oranje-)Nassau kunstmatig bij de Konink-
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lijke respectievelijk Groothertogelijke fami
lie in leven wordt gehouden. 

P. Jonkers-Stroink, Genealogie Stroink. Na
komelingen van Amdt Strodinck 1485-2008, Til
burg 2008, 111 pp., ill. + index; ISBN 978-90-

813422-1-6 [As] . 

o..-H>9 ... ._.,.k 

NlkOfMllngtn van 
Amdt Sttodlnçk 

Allereerst de uitspraak van de naam: Stro
jink en niet Stroink zoals je het schrijft. En 
met deze uitspraak wordt de herkomst een 
stuk minder exotisch dan de uitspraak zo
als je het schrijft: het wordt ineens een Oost
Nederlands klinkende naam. En dat is cor
rect aangezien in Delden al in de 14dc eeuw 
personen met de naam Strodinc voor komen, 
die echter nog niet aan de familiestamreeks 
kunnen worden toegevoegd. De genealogie 
begint met Arndt Strodinck, die omstreeks 
1485 geboren zal zijn te Goor. Hij verkreeg op 
22 februari 1522 het burgerrecht van Delden. 
In de 17dc eeuw splitst de familie zich in twee 
hoofdtakken, die elk weer in subtakken ver
deeld zijn. De subtakken zijn genoemd naar 
de stamvader van de tak (Bert-tak, Lange Jan
tak, Steenwijkerwold tak, etc). 

J.J. Vinjé, Genealogie Vergunst. Nakomelingen 
van Barend van der Gunst, Emmeloord 2008, 

512 pp., ill. + index [As]. 
In 1947 woonde 94% van alle personen 

met de naam Vergunst in Noord- en Zuid
Holland. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de familie uit deze streek afkomstig is. 
Twee broers, Jan Barends en Barend Barends 
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(zoons van een verder niet aangetroffen 
Barend), zijn de stamvaders van de familie 
Vergunst (aanvankelijk ook Van der Gunst) 
geheten. Koudekerk is de plaats waar de bei
de broers leefden in de eerste helft van de 
17dc eeuw. Nakomelingen vestigden zich in 
Leiden, Katwijk, Alphen met een enkele uit
stap naar Bodegraven en Woerden (toen nog 
Zuid-Holland). 

Parenteel 
H. G .J. M. Koop, Van Cobeshusz tot Koop. Geschie
denis van de familie Koop uit Berghuizen en de 
Lutte, 2 dln, Veenendaal 2008, 181 en ca. 330 
pp., il!.+ index [A4]. 

Uit twee delen bestaat het boek over de fa
milie Koop. Het eerste deel bevat informa
tie over de herkomst van de naam, erven 
Koop(s)/Jacobing etc in Twente, geschiedenis 
van de Coepshof te Losser, en andere Koop fa
milies. De parenteel in deel II vangt aan met 
Henricus Koop (1776-1844), van wie de ouders 
worden genoemd Joannes Koop (1745-1807) 
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en Geertruida Scholtefleer, en kleinzoon 
van Jan van het Lohuis (later Koop) en Jenne 
Koop (zie pagina 49 van deel 1). Door het ge
bruikte genealogische programma zijn alle 
personen doorlopend genummerd en staat 
achter iedere persoon de hele afstamming 
vermeld op Amerikaanse wijze. Voorbeeld: 
27. Johannes Hendrikus (Hendrik) Koop (4. 
Gerardus, 1 Henricus), wat betekent dat hij 
e e n zoon i s v an de als nun1.11:1cr 4 venneldc 

persoon Gerardus en een kleinzoon van de 
stamvader Henricus. In de latere generaties 
is dat echter telkens een hele rij namen, wat 
er minder prettig uit ziet. 

K. Los, De geschiedenis van de familie Los. Veenar
beiders en veehouders met de aangehuwde zij takken 
Kortenoeven(r), de Bruijn en Bakker, Gouda 2008, 
551 pp., ill. + index; ISBN 978-90-811766-2-o 
[A4]. 

De bekendste telg van de familie Los voert 
de naam niet meer. Mabel Wisse Smit, echt
genote van prins Friso is een geboren Los. 
Zij kwam ter wereld in 1968 in Pijnacker als 
dochter van Hendrik Cornelis Los en Flos 
Kooman. Nadat Flos Kooman hertrouwde 
met Peter Wisse Smit (die aanvankelijk Smit 
heette, maar later de voornaam Wisse als 
onderdeel van zijn familienaam toevoegde), 
kregen Mabel en haar jongere zus de bij KB 
van 1 maart 1984 toestemming tot het voe
ren van de familienaam Wisse Smit. Hoe het 
ook zij , stamvader is een zekere Claes, die be
kend is uit het patroniem van drie mogelijke 
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broers Cornelis, Dirk en Pieter Claesz Los. 
Het is niet helemaal helder op welke gron
den aangenomen is, dat de oorsprong van de 
familie in Maagdenburg (Magdeburg) ligt. 
Jammer is ook, dat de auteur - blijkbaar ge
dwongen door het keurslijf van een genealo
gisch programma - alle 17dc eeuwers zonder 
familienaam voorzien heeft van de toevoe
ging 'Nn' als fictieve familienaam. Hierdoor 
is Pi e ter Cl a esz Los g ehuw d n~et Aeltgen 

Gerritsdr Nn, en zijn broer Dirk met Marit
gen Dirxdr Nn. In de index zijn ze te vinden 
onder respextievelijk 'Nn', 'Aeltgen' en 'Nn, 
Maritgen' omdat in de index het patroniem 
niet is meegeïndiceerd. De familie is betrek
kelijk honkvast gebleven, aangezien plaat
sen in de omgeving van Alkemade, Oude We
tering, Rijpwetering en Leiderdorp veelvul
dig voorkomen. De nakomelingen van Claes 
(Los?) zijn voor een groot deel in mannelijke 
en vrouwelijke lijn vervolgd, zodat het onder 
de parentelen ingedeeld moet worden. 

Kwartierstaat 
R. Koopmans, "De Macht van Twee". Het voor
geslacht van de kinderen van Hendrik Koopmans 
en Minke Jager, Heerenveen 2009, 242 pp., ill. 
+index[As] . 

·~-......\. .... -.ua_ 

-· 
Met recht een Friese kwartierstaat, want 
er komen niet of nauwelijks anderen dan 
Friezen in deze kwartierstaat voor. Een ver
dwaalde Groninger duikt pas op in de 18de 

eeuw. De familienamen van de overgrootou
ders betreffen Koopmans/Fortuin, Buma/De 
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Jong, Jager/Van Essen en Van Netten/Visser. 
Achterin worden nog wat voorbeelden gege
ven van bekende Friezen die in een bepaalde 
verwantschap stonden tot het echtpaar uit de 
titel, onder wie de politici Pieter Jelles Troel
stra en Pieter Sjoerds Gerbrandy. 

F.T.M. Resink, Kwartierstaat Resink van Otter
dijk, Utrecht 2008, 155 pp., index. [A4]. 

kwurtier:;taal 

Hesink 
va11 Ottnrlijk 

In de vierde generatie vanaf de probandus 
komen de namen Resink/Huider, Hermans/ 
Teeuwen, Van Otterdijk/Senders en Van 
Aelst/Holleman. De kwartierstaat bestaat 
vrijwel geheel uit rooms-katholieke fami
lies uit het zuiden des lands, de provincie 
Utrecht, Amsterdam en de omgeving van 
Steenwijk. De oudste gegevens zijn 26 gene
raties terug en betreffen de familie Van Voor
ne, een Utrechtse adellijke familie. 

Biografie 
H. Zanting, Carst Pieters plm 1600-1670. Een 
'aparte' voorvader in Hoogeveen en Zuidwol
de, Maartensdijk 2008, 84 pp., ill. + index; 
(€ 8,75 inclusief porto op giro 349088 t.n.v. 
de auteur) [As]. 

In het inmiddels 18" familieboekje van 
Harry Zanting staat ditmaal niet een fami
lie, maar een persoon centraal: Carst Pieters. 
Carst is geboren omstreeks 1600, waarschijn
lijk te Hasselt als zoon van Peter Karsten en 
Grietje Jans Bloemers. Hij is als rentmeester 
verbonden aan de heer van Echten en als zo
danig betrokken bij de Compagnie van 5000 
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morgen. In 1639 is hij actief in Groningen, 
Friesland en Oost-Friesland om allerlei za
ken te regelen voor Ernst Zumm, die aan
spraak maakt op de heerlijkheid Ameland. 
Vanaf 1640 vinden we Carst terug als landme
ter, een functie die ook door één van zijn zo
nen zou worden uitgevoerd. Omstreeks 1670 
zal Carst zijn gstorven. 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
E. Jans, Gevel- en stiepeltekens in Twente en de 
Achterhoek, Zaltbommel 2008, 80 pp., ill.; 
ISBN 978 90 5994 201 1 (verkrijgbaar bij de 
boekhandel voor€ 19,50) [As] . 

IUt , l!VIUIIIAII.U JAN!,! 

GEVEL-EN 
STIEPELTEKENS 
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Wie wel eens op vakantie is geweest in Twen
te en de Achterhoek, zal allicht op oude boer
derijen op de toppen van de gevels de zoge
naamde geveltekens hebben gezien. Deels 
hebben ze betrekking op de religie van de 
(oorspronkelijke) bewoners: monstransen, 
hosties en kelken. Sommige van deze tekens 
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zijn duidelijk volkskunst: eenvoudig van 
aard, maar sommige zijn op zeer kunstige 
manier uit hout gesneden. Typische protes
tantse symbolen zijn harp van David, zonne
wiel (komt bij katholieken ook voor in com
binatie met andere katholieke symbolen) 
en lelie. Beide religies putten derhalve uit 
bijbelse motieven en zo zijn de gevelstenen 
niet - zoals vaak gedacht - van heidense oor
sprong. N aas t deze geveltekens z ijn er nog 

gestileerde paardenkoppen, zogenaamde 
donderbezems, de laats te oorspronkelijk be
doeld als afweer tegen onweer. Stiepeltekens 
zult u pas aantreffen als u de boerderijen van 
nabij kunt bewonderen. Zij bevinden zich op 
stutpalen en zijn soms voorzien van symbo
len die ook als geveltekens voorkomen en/of 
een jaartal. 

C. Jansen, 'Effen kieken, effen praoten' Harder
wijker vissers vertellen hun verhaal, Harderwijk 
2008, 60 pp., ill.; ISBN 978-90-78115-26-7 
[As]. 

Een sympathiek boek met interviews uit de 
jaren 80 van de vorige eeuw. De auteur heeft 
indertijd vele oud(e) vissers geïnterviewd en 
onlangs het één en ander op papier gezet. 
Geen van de geïnterviewden is nog in leven, 
wat geen verwondering wekt gezien het feit 
dat ze begin 2ostc eeuw geboren zijn. Uit de 
verhalen blijkt dat men in Harderwijk vroeg 
de zee op ging: met elf à twaalf jaar is geen 
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uitzondering. Duidelijk is ook, dat men ge
durende het werkzame leven aan boord van 
verschillende schepen werkzaam was. Veel 
vissers waren familie van elkaar, zodat be
paalde personen in meerdere verhalen voor
komen. Aardig is ook, dat de bijnamen van 
de vissers worden vermeld: met veel dezelfde 
namen is dat nodig. 

L. Wcnning-Schlottboom, W. Hölker, B. Ro

bers en B. Smeenk, Zwillbrock. Barockkirche 
St. Franziskus. Taujbuch 1740-1858, De Heurne 
2008, 94 pp., il!.+ index; ISBN 978-90-79864-
01-o [A4 oblong]. 

ZwalbYock.t 
1l~ 

Stf~ 

iew,fótA,c}v 

1740-1858 

De Oostgelderse Stichting voor Genealogie 
en Boerderijenonderzoek tekende voor het 
maken van dit afschrift, dat voor onderzoek 
in de Achterhoekse/Duitse grensstreek van 
groot belang is. De huidige grens is begrij 
pelijk, maar voor huwelijksverkeer volstrekt 
irrelevant. Huwelijken werden over en weer 
gesloten, zodat aan beide zijden van de grens 
onderzoek moet worden gedaan. 

Overig 
B.L. Birj mohan, Surinaamse Parelen uit Brits In
dië, Leidschendam 20082

, 230 pp., ill.; ISBN 

978 90 5802 064 2 [As]. 
Vanaf 1873 kwamen de Hindoestanen van

uit Brits-Indië voor het eerst naar Suriname 
als contractarbeiders. Zo ook de vader van 
de auteur. Hij werd onder valse voorwendse
len geronseld (hij dacht elders in Brits-Indie 
te kunnen gaan werken), maar eindigde op 
een plantage in Suriname. Die vader, Feku 
Birjmohun (1869?-1934) trouwde in 1927 met 
Samundari (1897-1954) met wie hij tussen 
1909 en 1927 al negen kinderen had gekre-
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-
gen. Na de huwelijksvoltrekking werden nog 
twee kinderen geboren. Inmiddels zijn er uit 
die kinderen 53 kleinkinderen en minstens 
86 achterkleinkinderen geboren. De auteur 
weet echter de directe familiegeschiedenis 
goed te combineren met de algemene con
text van de plantages, de Hindoestanen en 
de huwelijksritu<';len van Hindoestanen in 
Suriname. Een mooi boek dat in 2009 terecht 
bekroond is met de Aanmoedigingsprijs voor 
Genealogie. 

J. den Exter, Sen kimsin? Voorouders van verre. 
Deel 3. Turkije, Den Haag 2008, ill. + index; 
ISBN 978-90-5802-063-5 [As]. 

In deel drie van de serie Voorouders van 
verre, uitgegeven door het Centraal Bureau 
voor Genealogie, is het ditmaal de beurt aan 
Turkije. Veel Turken uit de derde generatie 
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beginnen interesse te krijgen in hun her
komst. Genealogisch onderzoek is niet zo 
gemeengoed in Turkije als dat is in Neder
land. Veel plattelanders hebben het gevoel 
te horen tot een (etnische) groep, maar heb
ben minder idee bij hun persoonlijke af
stamming. Bepaalde minderheidsgroepen 
hebben juist wel - doordat ze behoren tot 
een minderheid - meer belangstelling voor 
herkoms t e n e igen gebru ike n en gewoontes. 

De auteur gaat in op allerlei aspecten van de 
Turkse samenleving: hoe komt men aan hu
welijkspartners, neef-nicht huwelijken, erf
recht, eerwraak en - uiteraard - herkomst en 
betekenis van voornamen en familienamen. 

C. Monsanto, Roots Karibense. Voorouders van 
verre. Deel 4. De Nederlandse Antillen, Den Haag 
2009, ill. + index; ISBN 978-90-5802-071-o 
[As] . 

Roots 
Karibense 

c,u1111tn MOMU ."10 
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Niet alleen Antillianen hebben voorouders 
op de Antillen, ook veel Nederlanders heb
ben - vaak zonder dat ze het zelf weten -
voorouders die gedurende kortere oflangere 
tijd op de Antillen verbleven hebben. Voor 
wie er mee te maken krijgt, zijn de Antillen 
genealogisch gezien niet het meest eenvou
dige gebied. Voor nakomelingen van voor
malige plantage eigenaren kan het confron
terend zijn, maar genealogisch gezien zijn 
er soms onverwachte vondsten. Kinderen 
van blanken en slaven zijn geen uitzonde
ring. Door de naamgeving na de vrijlating is 
soms een (innige) relatie met de oorspronke-
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lijke eigenaar te verwachten, maar dat is lang 
niet zeker. Bij zondere aandacht ook voor de 
Joodse gemeenschap en de zogenaamd 'Oude 
families' , families als Croes, Muskus, Quast 
en Veeris. Er wordt aandacht besteed aan de 
verschillen en overeenkomsten tussen de bo
venwindse en benedenwindse eilanden. Een 
nuttig naslagwerk voor onderzoekers op en 
over de Antillen. 

CdG 

T. L. D. Postma (red.), De Russische Veldtocht van 
1812, Verhaald door een ooggetuige, wijlen den ko
lonel der genie A. Kool, Delft 2008, 60 pp., ill.; 
ISBN 978-90-75010-19-o, uitgave van Ons Ge
nealogisch Erfgoed i.s.m. Mars et Historia, 
Mars bibliotheek deel vn (verkrijgbaar voor 
€ 5,70 excl. portokosten bij uitgeverij ALVO 

te Delft, www.onserfgoed.com). 

De Russische Veldtocht 
\'lln 181 2 
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Hoewel een persoonlijk relaas, geeft dit 
boekwerkje een goede indruk van wat de cir
ca 15.000 Nederlanders die de Russische veld
tocht van Napoleon hebben meegemaakt, 
moesten doorstaan. Van hen is slechts 15 % 

teruggekeerd, mogelijk gewond of invalide. 
ABB 

Aanwinsten 
A.M. Bosters, Genealogische en historische aan
tekeningen betreffende Nieuw-Vossemee1; deel 9, 
Voorburg 2008 [bidprentjes]. 
H. Buis, De Stamboom van Van Huizen met aan
hang, Heiloo 2008. 
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Kort verslag Algemene Vergadering van 28 november 2009 

Op verzoek van enige afgevaardigden werd de 
agenda gewijzigd en na punt 3 voortgezet met 
de gebeurtenissen rond de functionele afdeling 
Computergenealogie en de Denktank (oorspron
kelijk de punten 7 en 8). Daarna de bestuursver
kiezingen gevolgd door de begroting 2010. 

Het verslag van de A v van 25 april 2009 leverde 
een paar vragen op die bevredigend werden be
antwoord en werd onder dankzegging aanvaard. 

De gebeurtenissen rondom de functionele af
deling Computergenealogie werden het hoofd
bestuur niet door een ieder in dank afgenomen. 
Er was vooral bezwaar tegen de manier waarop 

de statuten werden geïnterpreteerd en zelfs ge
bruuskeerd. Er zou te overhaast gereageerd zijn 
en de leden van de afdeling waren niet of onvol
doende gehoord. Verder was het aanbod van be
middeling genegeerd en zou het gegaan zijn om 
het stemrecht, vastgelegd in de statuten, makke
lijker te kunnen veranderen. Een motie van wan
trouwen kreeg niet de goedkeuring van de verga
dering. Bijval voor het hoofdbestuur was er ook. 

De A v stemt in met de instelling van de 'Dienst 
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Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGe
nealogen' . 

Ook de rapportage van de Denktank leverde 
veel commentaar op. Oorspronkelijk was het be
doeld voor het hoofdbestuur en die besloot om de 
discussie heel breed te maken tot op ledenniveau 
toe. Het hoofdbestuur zal echter een lijn moeten 
uitzetten waarlangs de discussie moet gaan lo
pen. De structuur rond die discussie moet zo open 
mogelijk zijn maar ook gestructureerd worden. 

Na de pauze was er een presentatie, ook ver
toond op 26 september in Veenendaal, over de 
visie die het hoofdbestuur heeft over de verde

ling van taken (oorspronkelijk uitgevoerd door 
de afdeling cG) over de nieuw gevormde groepen 
binnen de NGV. 

Bij de bestuursverk iezing van de twee voorge
stelde kandidaten (de heren Netelbeek en Ren
gers) kwam de vraag oflid van h et hoofdbestuur 
en webmaster zijn, samen kan gaan in verband 
met verstrengeling van functies en of er een 2 ' 

penningmeester zou komen. Die komt er en wat 
betreft de belangenverstrengeling, daar zal goed 
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op gelet worden. Na deze beloften werden bei
de kandidaten benoemd als gewoon lid van het 
hoofdbestuur. 

De begroting bevat een kleine vergissing die 
zijn oorsprong heeft in het bedrag van€ 4300 bij 
het onderhoud Verenigingscentrum. De afdeling 
Heraldiek bepleit verhoging van haar begroting 
omdat ze vreest dat er anders ergens op bezuinigd 
moet worden. Ook het Heraldisch archief zou 
voor het dubbele bedrag op de begroting moeten 
staan. 

Er is enige discussie omtrent de tekorten van 
de vereniging en hoe er mee omgegaan wordt. De 
vergadering wil een gemotiveerd verhaal over het 
oplossen van het tekort. 

Diverse afdelingen hebben bezwaren tegen de 

begroting voor de eigen afdeling en even dreigde 
de begroting niet aangenomen te worden. Na toe
zegging van de penningmeester om goed naar di
verse afdelingsbegrotingen te kijken en er over te 
communiceren met de betrokkenen, gaat de ver
gadering akkoord met de begroting 2010. 

In de rondvraag werd gepleit voor aanpassing 
van het beleid aan de wensen van de vergadering 
en werd aangeraden om over een samenwerking 
met de HCC te gaan praten. 

Hierna sloot de voorzitter de vergadering n a 

een ieder bedankt te hebben voor hun komst en 
hun inbreng en wenst allen een goede reis naar 
huis. 

M.J. Krooswijk, secretaris HB 

Opheffing afdeling IJssellanden 
Omdat de bestuursleden van de afdeling IJssel
landen in 2009 te kennen hebben gegeven hun 
functie per 1 januari 2010 te willen neerleggen, 
werd een oproep voor nieuwe bestuursleden in 
het afdelingsblad van de afdeling IJssellanden 
geplaatst. Deze heeft helaas niet het gewenste re
sultaat gehad. Dat betekent dat de afdeling per 
1 januari 2010 geen bestuur meer heeft en dat is 
jammer, want het noodzaakt het hoofdbestuur 
om de afdeling op te heffen en het werkgebied 
van de afdeling te verdelen over de aangrenzende 
afdelingen. In de maand november 2009 ontvin
gen alle bij de afdeling IJssellanden ingeschreven 
leden een brief met het verzoek om te kiezen bij 
welke afdeling zij nu willen worden ingedeeld. 
In de loop van december 2009 zijn deze keuzes 
door de Leden- & Contributieadministratie ver
werkt. Er wordt nog bezien of deze keuzes aan-

leiding zijn om de onderstaande verdeling van 
de werkgebieden van de betreffende afdelingen 
te herzien. 

Uw postcode Uw nieuwe afdeling 
7400-7429 Apeldoorn e.o 
7430-7439 Twente 
7710-7739 Twente 
8000-8059 Apeldoorn e.o 
8060-8069 Flevoland 
8070-8099 Apeldoorn e.o 
8100-8159 Twente 
8160-8199 Apeldoorn e.o 
8250-8329 Flevoland 
8333-8389 Drenthe 

M.J. Krooswijk, secretaris HB 

In memoriam E.C. (Emmy) Notenboom (1933-2009) 

In haar woonplaats Bergen op Zoom overleed op 
13 november 2009 mevrouw E.C. Notenboom, al 
snel Emmy voor degenen die haar leerden ken
nen. 

Emmy verzorgde vanaf november 1989 jaren
lang met grote toewijding de Vragenrubriek van 
Gens Nostra. Vaak nam zij contact op met een 
vraagsteller en ging er zelf op uit om dat mede
lid te helpen aan een antwoord op het gevraagde; 
zij ging daarvoor zelfs 'het land in'. Omdat zij 
naast genealogie nog veel andere bezigheden en 
liefhebberijen had, heeft zij in maart 1999 deze 
taak overgedragen, maar de contacten met de 
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NGV bleven overeind: zij bezorgde tot voor kort 
de Knipseldienst onder meer vele krantenknip
sels en bidprentjes. Voor haar inzet, met name aan 
de Vragenrubriek, ontving Emmy op 5 september 
2000 uit erkentelijkheid de de NG v-oorkonde. 

De laatste twee jaar leed zij aan een ongenees
lijke ziekte, die zij met bewonderenswaardige 
opgewektheid droeg. Geheel in haar stijl regelde 
zij haar eigen uitvaart en wat daar mee samen
hangt. 

Emmy- geboren in Tjepoe (Ned.-Indië) in 1933 
- heeft altijd een band met haar geboorteland ge
houden, wat moge blijken uit de woorden die zij 
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op haar bidprentje liet zetten: ' ... wenkt het oos
ten mij terwijl het westen trekt .. .'. Haar wens was 
dan ook dat haar as deels wordt uitgestrooid op 
Bali, deels boven de Noordzee. 

NGv-ers zullen zich haar herinneren als die zo 
behulpzame mevrouw van de Vragenrubriek. Per-

soonlijk herinner ik mij haar als die fijne, graag 
over van alles en nog wat vertellende, vriendin en 
collega (privé, werk en redactie Gens Nostra). 

C. H. van Wijngaarden, Breda 

Uw wortels in onze stamboom 

~ 
~ ~-

.. , ~'- Stamboom.ngv.nl 
is dood, leve stam
boom.ngv.nl! 

Mocht deze aan 
de moderne tijd 
aangepaste uitroep 
u niet geheel duide
lijk zijn, dan was u 

waarschijnlijk geen gebruiker van de oude (wat 
is 'oud' op internet?) NGV-site waar u uw stam
boomgegevens op kwijt kon. En dan is dit stukje 
voor u bestemd. 

Maar eerst een opmerking voor diegenen die 
deze site wel als gebruiker kennen maar niet we
ten dat er iets veranderd is. Dan is er een goede 
kans dat de webmaster geen correct e-mailadres 
van u heeft. Stuurt u dan even een mailtje naar 
webmaster@ngv.nl met een verwijzing naar dit 
artikel. Dan krijgt u alle informatie thuis ge
stuurd. 

In de eerste plaats moet de titel van dit stukje 
enigszins genuanceerd worden. De nieuwe site, 
hierna kortweg STAMBOOM genoemd, is geen 
omgeving waar u kunt bouwen aan een stam
boom of genealogie. Het is vooral een plaats waar 
u uw genealogische gegevens kunt plaatsen zodat 
anderen daar gemakkelijk in kunnen zoeken. 

Van de personen die na een zoekopdracht wor
den gevonden, kan dan met één klik van de muis 
een 'genealogie' of een kwartierstaat worden ge
maakt. Ook grafische weergaven zijn mogelijk, 
hierna een voorbeeld hoe een kwartierstaat wordt 
weergegeven. 

'""""" == 111."Klit'Ci, 

~ 

Gens Nostra 65 (2010) 

1· ~ · : =1 ... = ... ' 
.... > 

~ = · 
tl.l.cr...:t~ll'..ul _,. 
,r,-;;;;:;,u, 
~ ... . ) 

I '""'~ 1 ~ .. > . 

--r, , ,;,:.ua•hbt4h 

Dit g aat natuurlijl< ni et ni e t de fr:taie rn.oge

lijkheden zoals GensDataPro of Aldfaer die heeft, 
maar het maken van dit soort overzichten is ook 
niet het voornaamste doel van de website. Het 
gaat hier in feite om een gegevensbestand, ook 
wel data base genoemd, waaruit u naar believen 
gegevens kunt opvragen. Zeer verfijnde zoekop
ties zijn mogelijk zijn zoals namen, namen die 
beginnen met ... , namen die klinken als ... , com
binaties van vorenstaande in combinatie met ge
boorte- en overlijdensjaar en/of-plaats enz. 

Mogelijk zegt u dat niet zo veel maar als u die 
vragen los laat op een namenbestand van meer 
dan 2,5 miljoen personen, dan geeft dat moge
lijkheden. En het aantal personen in de data base 
groeit nog dagelijks. 

De gegevens over personen in deze database 
zijn vrij summier. Daarom wordt door STAM
BOOM een eenvoudige mogelijkheid geboden 
met de eigenaar van de gegevens in contact te 
treden via e-mail. Dit wordt geregeld via de e
mailfaciliteiten van de centrale NG v-website. Alle 
inzenders hebben een profiel met een benader
baar maar afgeschermd e-mailadres. 

Op internet zijn er legio mogelijkheden om 
compleet uitgewerkte, al dan niet van illustraties 
en toegevoegde informatie voorziene stambo
men, publiek te maken. Dat is niet het doel of de 
opzet van STAMBOOM. STAMBOOM is vooral be
doeld om via voor u gemakkelijke procedures uw 
gegevens toegankelijk te maken voor andere ge
interesseerde internetgebruikers die vervolgens 
op simpele wijze contact met u kunnen zoeken. 
Hoe dit alles in zijn werk gaat, staat uitgebreid 
beschreven op de openingspagina van STAM
BOOM. 

Dus, wanneer u overweegt om uw gegevens op 
internet te publiceren, dan is stamboom.ngv.nl 
een goede mogelijkheid waaruit leuke en nuttige 
contacten kunnen voortkomen. En heus, uploa
den is niet moeilijk! 

NB Ter voorkoming van misverstanden, het 
webadres 'stamboom.ngv.nl' dient ook zo in
gegeven te worden. Er gaat dus geen 'www.' aan 
vooraf! 

3 



Achtste Duits landdag in het Verenigingscentrum te Weesp 
Op zaterdag 6 februari 2010 zal voor de achtste 
maal in het Verenigingscentrum te Weesp de 
'Dui tslanddag' worden gehouden. Er zijn op deze 
dag deskundigen aanwezig uit o.m. het Artland, 
het gebied ten zuiden van Bremen, Dortmund, 
het Emsland, de Kreis Herford, het Osnabrück
erland (so parochies), het Tecklenburger Land, 
Westfalen, Wolhynië in Oekranië en de WGOD 

(Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duits
land). En vanzelfsprekend staan ook onze eigen 
talloze Duitse bronnen en indexen ter beschik
king. Iedereen is van 10.30 tot 16.00 uur van harte 
welkom aan de Papelaan 6 . Voor meer informatie 

kunt u terecht op telefoonnummer 0294-413301 
of via e-mail info@ngv.nl. 

Februari 
Agenda 

9-feb 20.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
't Trefpunt , Belgiëplein 20, Eindhoven 
Lezing door de heer Johan van Hassel: Aldfaer, het gratis alternatief 

10-feb 20.00 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
Kerkzalencentrum ' tTrefpunt, Louise de Colignystraat zo, Alkmaar-zuid 
Lezing door mevr. Emmy Reijngoud: De hand merken van Pau l Harthoorn. 

10-fe b 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door de heer W. van Scharen burg: De voormalige gemeente Zuilen. 

10-feb 20.00 uur. Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Maarten kerk (EvL kerk), Vinkenstraat 36, Zaandam 
Lezing door de heer Klaas Bant: De stichting Westfriese families. 

13-feb 10.00 uur. Afdeling Utrecht 
Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat 28, Utrecht 
Voorouderspreekuur 

13-feb 13.00 uur.Afdeling Twente 
Stefans-Hof, Grotestraat 2007, Borne 
Lezing door J. Kaldenbach: Historisch-genealogisch onderzoek in Duitsland. ,J 

16-feb 19.30 uur.AfdelingAmsterdam en omstreken 
Pelgrimskerk, Backershagen 12,Amsterdam-Buitenveldert 
Afdelingsledenvergaderingen lezing door de heerH. Rijswijk: Genea logisch bewijs uit niet-kerke/ij'ke bronnen. 

16-fe b 19.30 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Wijkcentrum de Schakel,Archimedesstraat 9, Nijmegen 
Lezing door Hans Giesbertz: Het werken via internet met de historische atlas van Nijmegen. ~ 

16-feb 20.00 uur.Afdeling Betuwe 
Plein 46-48, Tiel 
Afdelingsbijeenkomst en lezing door ir R.A.J. Dix: Voorbij de DTB naar de Middeleeuwen. 

18-feb 20.00 uur. AfdelingDeljland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Lezing door de heer Bas van der Wulp, archivaris van het GA Delft: Godsbeleving in de Middeleeuwen. ,. 

20-feb 10.00 uur. Afdeling Rijnland 
Regionaal ArchiefLeiden, Boisotkade 2a, Leiden 
Genealogisch inloopspreekuur 

24-feb 20.00 uur.Afdeling Kennemerland 
Jeugdcentrum de Schakel, Haarlem (Noord) 
Lezing door mr. A. H.G.Verouden: Het nut van oude belastingregisters bij vastgelopen genealogisch onderzoek. 

26-feb 19.30 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
De Draaikolk, Dollardlaan 202, Den Helder 
Lezing door drs C. de Graaf: Gens Nostra voor en door/eden. 

27-feb 13.30 uur.Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door de heer R. Spits: Terschellingers, vanwaar en waarheen? 

27-feb 14.00 uur.Afdeling Zeeland 
De Vroone, C. D. Vereekestraat 74, Kapelle (Zld) 
Lezing door Jan Limpers en Jan Netel beek: Aldfae1; wat kan dat allemaal? Il 
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Het portret van ... 1 

[ Catherine J osephe Willems] 
DOOR W.J.J. COLARIS 

Catherine Josephe Willems (Seef), geb. Sittard 28-6-1828, overl. Sittard 8-4-1919; dr. van Jean 
Henry Willems (1801-1872), landbouwer, schrijnwerker te Sittard, en Catharine Hel ene Rijkers 
(1802-1866), tr. (1) Sittard 8-11-1855 Johan Christiaan Diriks, geb. Ophoven (gem. Sittard) 17-6-

1825, landbouwer te Sittard, over 1. Ophoven (gem. Sittard) 13-5-1858, zn. van Joannes Renerus 
Diriks (1784-1857) en Catharina Sophia Custers (1786-1859); tr. (2) Sittard 3-10-1862 Johannes 
Leonardus Haustermans (Leonard), geb. Gangelt (D) 6-2-1822, landbouwer te Sittard, overl. Sit
tard 24-3-1880, zn. van Joannes Wilhelmus Haustermans (1779-1829) en Joanna Catharina 
Henrichs (1785-1834); tr. (3) Sittard 21-1-1881 PeterJosephSchröders (Joseph), geb. Sittard 7-5-1840, 

landbouwer te Sittard, overl. Sittard 11-6-1896, zn. van Jan Gerard Schröders (1798-1872) en 
Marie Anne Rameckers ( 1810-1844 ). 

Uit het eerste huwelijk zijn twee dochters geboren en uit het tweede huwelijk vier zonen en 
twee dochters. 

De foto is na 1886 gemaakt door D. Grein-Dols te Sittard, omdat hij in 1887 daar zijn zaak 
begon. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. W.J.J. Colaris, 'kwartierstaat Colaris-Deuss', in: H.J.L.M. Boersma, G.J. Dethmers en D.J.J. Lau

wers (red.), Tweede Limburgs I<wartierstatenboek, Roermond 2002, nummer 9, kwartier 15. Catherine 
J osephe Willems is een overgrootmoeder van de auteur. 
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archiefnieuws 
Verbouwing Tresoar te Leeuwarden 

De verbouwing de studiezaal van Tresoar 
heeft diverse gevolgen voor de bezoekers; 
Tresoar blijft evenwel open! 
• Vanaf 15 december, toten met januari [2010], 

is alleen beperkte dienstverlening mogelijk. 
• Het materiaal dat normaal in de open op
stelling staat is in januari niet beschikbaar 
voor de klanten. 

• Drie van de archiefdepots van Tresoar wor
den de komende maanden verbouwd. 
Het vervangen van de vaste stellingen van 

de depots 1, 2 en 8 door verrijdbare systemen 
levert ongeveer 2500 strekkende meter ex
tra ruimte op. Het verbouwen is evenwel niet 
mogelijk zonder overlast voor de bezoekers. 
In de maanden december en januari zijn 
hierdoor de archieven die in depot 8 staan 
niet te raadplegen. Het gaat om de volgende 
archieven: 

Bedrijfsarchieven 
• I<oopm.ans Meelfabrieken 

• Houthandel Hubert Jans 
• Houthandel Oppedijk 
• Tichelaar Aardewerk Makkum 
• Zuivelfabrieken 
• M. H. Kingma 
Archieven van medische instellingen 
Kunst- en cultuurgezelschappen 
Archief F rjentsjerter Universiteit 
Politieke partijen 
Opsterlandse Veencompagnie 
Stichtingen en verenigingen 
Decama Cuijk en Foeijts Veencompagnie 

Tresoar, Fries Letterkundig en Historisch 
Centrum, Boterhoek 1, Leeuwarden, info@ 
tresoar.nl. 

[Tresoar Web Nieuws- jrg. 6, 

nr. 3, 2 december 2009] 

Complete Nederlandse Familienamenbank online 

inst . 
"<' 

Meertens ~ 

Het Meertens Instituut heeft op 3 december 
j.1. de nieuwe Nederlandse Familienamen
bank (NFB) gelanceerd. U vindt de site op 
http://www.meertens.knaw.nl/nfb. Alle 
314.000 familienamen die in 2007 in de Ge
meentelijke Basisadministratie (GBA) zijn 
vermeld, staan erin. Eveneens het aantal 
naamdragers en een verspreidingskaart als 
een naam yijf of meer keel. in de GBA voor
komt. Daarnaast is ter vergelijking ook het 
namencorpus van de volkstelling van 1947 
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opgenomen. Die gegevens dienden als basis 
voor de voorganger van de Nederlandse Fa
milienamenbank. De NFB is een samenwer
kingsproject van het Meertens Instituut en 
de Universiteit Utrecht. 

Bij ongeveer 100.000 familienamen is 
aanvullende informatie te vinden, zoals een 
naamsverklaring, oude naamsvermeldin
gen, naamkundige en genealogische lite
ratuurverwijzingen. Ook zijn er genealogi
sche links opgenomen en verbindingen met 
naamsvarianten en webpagina's over speci
fieke naamtypen en naamscomponenten. 
Voor veel familienamen is een directe verbin
ding gelegd met de catalogus van het Cen
traal Bureau voor Genealogie. 

Tussen 1947 en 2007 nam de bevolking van 
Nederland toe van 9,5 tot 16 miljoen en van 
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veel namen is het aantal naamdragers nave
nant gegroeid. Maar er zijn ook familiena
men die in aantal meer dan verdubbeld zijn 
en er zijn namen die in aantal zijn afgeno
men of zelfs zijn verdwenen. De top-3 luidt: 
1. De Jong, 2. Jansen, 3. De Vries. Ook niet 
zeer verrassend is dat er heel veel nieuwe fa
milienamen van immigranten bijgekomen 
zijn. Hier bestaat de top-3 uit: 1. Yilmaz (291), 
2. Nguyen (3zz), 3 . Ali (5z6). Tussen haakjes 

staat het rangnummer op de totaallijst van in 
Nederland voorkomende familienamen. 

NB Het kaartje toont de geografische sprei
ding van Friese familienamen eindigend op 
'sma'. 

[Persbericht Meertens Instituut, 
30 november 2009] 

Regionaal Archief Zutphen 
heeft twee kaartenboeken uit 1663 en 1686 van 
het Oude en Nieuwe Gasthuis gedigitaliseerd 

Op de website van het Regionaal Archief Zut
phen zijn twee kaartboeken digitaal door te 
bladeren. Deze kaartboeken, een uit 1663 en 
een uit 1686, zijn in opdracht van het Oude 
en Nieuwe Gasthuis (oNG) te Zutphen ge
maakt. In deze boeken wordt een overzicht 
gegeven van de onroerende goederen die het 
ONG door nalatenschap of schenking in bezit 
had gekregen. 

In het verleden lieten eigenaren vaak kaar
ten van hun bezittingen tekenen. Deze kaar
ten geven de goederen op schaal weer en zijn 
een interessante bron. Vele families ontlenen 
immers hun namen aan huizen of boerderij
en die zij bewoonden of in pacht hadden. Het 
Oude en Nieuwe Gasthuis (oNG) in Zutphen 
was ook eigenaar van door schenking of na
latenschap verkregen onroerende goederen. 
Deze bezittingen staan beschreven in de twee 
genoemde kaartboeken. 

De scans van de kaartboeken zijn zo ge
detailleerd dat u kunt zien dat het papier 
smoezelig is door het vele gebruik, vooral op 
de hoeken waar de bladen mee omgeslagen 
worden. De kaarten zijn stuk voor stuk met 
de hand prachtig en zeer verfijnd ingekleurd. 
Opvallend is de groene kleur. Dit pigment 
werd vroeger gemaakt door het metaal koper 
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toe te voegen. De kaarten zijn los getekend en 
ingekleurd waarna de binder de kaarten heeft 
ingebonden. In totaal bevatten beide boeken 
zo'n 60 kaarten; op een stuk of 16 staan boer
derijen afgebeeld en op de overige landerijen 
die bij deze boerderijen horen of losse stuk
ken land.-. De tekenaar en landmeter van het 
boek uit 1663 is Henrick van Gelder. In 1686 
was een nieuw kaartboek af, getekend door 
Johan van Gelder. opvallend is het ontbreken 
van de vele details die in het kaartboek van 
1663 nog wel aanwezig zijn. Zo maakte Johan 
geen beschrijving van ieder goed en worden 
niet meer de namen van aangrenzende per
celen en wegen bij ieder goed weergegeven. 
Daarentegen staat in het boek van 1686 een 
enkele maal bij de goederen een aantekening 
over een verkoop in latere tijden. De volgorde 
waarin de goederen in het kaarten boek staan, 
is bij beide boeken gelijk. Wel hebben beide 
tekenaars vaak een andere schaal gebruikt en 
is een enkele maal het betreffende goed van
uit een andere richting getekend. 

[ontleend aan BAM magazine, 
Informatieblad nr. 7, 

okt. 2009, pag. 1 en 2; 
www.regionaalarchiefzutphen.nl] 
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Groninger Archieven en cHc Oldambt werken samen 
aan online zoekmogelijkheden voor de geschiedenis van het Oldambt 

Het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt 
opende vrijdag 27 november zijn digitaal lo
ket en maakte een start met online zoekmo
gelijkheden voor archiefmateriaal over de ge
schiedenis van het Oldambt. De collectie van 
de gemeenten Bellingwedde, Reiderland, 
Scheemda en Winschoten is nu te vinden via 
www.archieven.nl en via www.historisch
centrumoldambt.nl. 

Het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt 
biedt op die websites inzage in het aanwe
zige materiaal bij gemeenten in het Old
ambt (Bellingwedde, Reiderland, Scheemda 
en Winschoten). De toegangen op archieven 
van gemeentebesturen zijn doorzoekbaar. 
Daarnaast is een begin gemaakt met het 
aanbieden van scans van materiaal met in
formatie over personen en woonomgeving. 
Het gaat nu om registers van de hoofdelijke 
omslag. Om deze stukken te vinden gaat u 

op de homepage van het CHC Oldambt naar 
> archiefloket > zoeken in collectie en vult de 
zoekterm 'scans' in. 

Het CHC Oldambt werkt h iervoor intensief 
samen met het Regionaal Historisch Cen
trum Groninger Archieven en gebruikt de
z elfde systemen. Om in één lceer te b ekijken 

wat beide diensten gescand hebben uit die 
regio, kunt u dus ook op de website www. 
archieven.nl zoeken naar 'scans Oldambt', 
'scans Scheemda', enz. U krijgt dan een over
zicht van gescande stukken op de websites 
van het CHC Oldambt én de Groninger Ar
chieven. 

Bij de opening gaven de Groninger Archie
ven een cadeaubon om één meter archiefma
teriaal te laten scannen. 

[E-mailservice RCH Groninger Archieven, 
8 december 2009] 

Regionaal Archief Zutphen 

Digitale archiefstukken 
De website van het Regionaal Archief Zut
phen wordt in het najaar [van 2009] flink uit
gebreid met digitale bronnen. 

Interessante bronnen voor genealogen 
zijn de bevolkingsregisters van Brummen 
en Zutphen. De registers van Warnsveld 
zijn onlangs al gedigitaliseerd. -. Ook voor 
de burgerboeken (boeken waarin genoteerd 
was wie in de vijftiende tot achttiende eeuw 
burger was van de stad) kan een onder20eker 
op de website terecht. De scans van de Zut
phense boeken staan al op de site. Hier wordt 
een index aan gekoppeld, zodat het zoeken 
op naam mogelijk wordt. De burgerboeken 
van Lochem worden gescand. 

Een veel geraadpleegde bron zijn de adres
boeken van Zutphen (voorlopers van de hui
dige telefoongids). Deze boeken van 1863 tot 
1969 zijn net als bijna honderd jaarverslagen 
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van de gemeente Zutphen (1851-1945) vanaf 
het najaar door te bladeren op de website. 
Ook kan er in de boeken gezocht worden op 
elk willekeurig woord. 

De beeldbank, waarin nu alleen foto's van 
Warnsveld zijn opgenomen, wordt aange
vuld met foto's en kaarten. 

Honderd historische kaarten van Zut
phen zijn al een paar jaar via de website te 
bekijken. De digitale collectie is onlangs 
uitgebreid met kaarten van Zutphen en om
geving. Zoals bijvoorbeeld een kaart (in 20 

delen) van de rivier de IJssel van Westervoort 
tot Kampen. Van de foto 's en kaarten zijn via 
de website reproducties te bestellen. 

[BAM magazine, nr. 7, okt. 2009, pag. 10; 

www.regionaalarchiefzutphen.nl] 
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Beschermheiligen digitaal 

Op 1 november zijn het Meertens Instituut 
en DANS (Data Archiving and Networked 
Services) begonnen aan het project Bescherm
heiligen in Nederland. Gefinancierd vanuit het 
DANS-programma Kleine Dataprojecten, zal 
dat project in het najaar van 2010 een digitale 
atlas van beschermheiligen opleveren. 

De darabank in wording is gebaseerd op de 

Volkskundige Atlas van Nederland en Vlaanderen, 
een transnationaal project uit de jaren zestig 
van de vorige eeuw. Daarin werd een aantal 
verschijnselen op het terrein van de Neder
lands-Vlaamse volkscultuur in hun versprei
ding beschreven.-. De beschermheiligen zijn 

een belangrijk onderdeel van het brede veld 
van heiligencultussen en daarmee van de re
ligieuze cultuur van het dagelijks leven. De 
digitale kaart van beschermheiligen die het 
Meertens Instituut en DANS tot stand wil
len brengen zal onder andere gecombineerd 
worden met de Databank en kaart Bedevaart 
en Bedevaartplaatsen in Nederland. 

www.meertens.knaw.nl/hedevaart/ ; 
www.dans.knaw.nl/nl/projectenpagina/ 
kdp/ 

[E data & research, jg. 4, nr. 3, 

dec. 2009, pag. 3] 

Koninklijke Bibliotheek (KB) 

Verwacht: historische kranten online 
De Databank Digitale Dagbladen is het 
grootste digitaliseringsproject van de KB. 

Wekelijks beschrijft een speciaal team 50.000 

pagina's en maakt ze gereed voor transport 
naar Kampen. Hier is een extern bedrijf ge
vestigd dat krantenpagina's scant, pagina's 
opdeelt in artikelen en ze vervolgens rubri
ceert in nieuwsbericht, familiebericht, illu
stratie met onderschrift of advertentie. Elke 
artikelkop wordt handmatig gecorrigeerd. 
Ook wordt elke pagina machineleesbaar ge
maakt. 

De KB ontvangt elke week ruim 600.000 

bestanden, die door medewerkers steek
proefsgewijs worden gecontroleerd. Deze be-

standen dienen als bouwstenen voor de toe
komstige webdienst. Via de website kan men 
door alle kranten heen zoeken, op elk woord 
in de tekst, maar ook op titel, verspreidings
gebied, soort artikel, periode, plaats van uit
gave of elke gewenste combinatie. In totaal 
zullen acht miljoen krantenpagina's worden 
gedigitaliseerd uit een selectie van circa 1500 

lokale, regionale, landelijke en koloniale 
dagbladen uit de periode 1618-1995. De eerste 
versie van de website 'Historische kranten' -
met naar schatting zo'n miljoen pagina's -
zal voor iedereen beschikbaar komen in het 
voorjaar van 2010. 

[KB.nl. jg. 8, nr. 4, dec. 2009, 

pag. 5; www.kb.nl] 

Regionaal Archief Tilburg 

Charter bank 
In oktober 2009 is er een nieuw project van 
start gegaan, de Charterbank. Een twintig
tal onderzoekers gaat zich het komende half 
jaar bezighouden met het bestuderen en 
transcriberen van de charters van Geertrui
denberg en Raamsdonk. 

Charters, officiële handgeschreven docu
menten, zijn bijzondere maar zelden ge
raadpleegde bronnen. Dat is jammer want 
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charters geven niet alleen belangrijke in
formatie over de Middeleeuwen maar ook 
over de periode daarna. In de collectie van 
Regionaal Archief Tilburg bevinden zich 
meer dan duizend charters, geschreven op 
perkament en vaak nog met een zegel. He
laas zijn charters ook een vrij onbekende 
en ontoegankelijke bron en het gezegde 
'onbekend maakt onbemind' is maar al te 
waar. Ze zijn ontoegankelijk vanwege het 
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handschrift en het afwijkende taalgebruik. 
Als proefproject zijn 88 charters van de 

gemeenten Geertruidenberg en Raamsdonk 
uit de periode 1329-1797 gedigitaliseerd en 
in een beeldbank online gezet. Hieronder 
zijn schepenbrieven, octrooien, schenkin
gen van rechten, vrijstellingen en privileges 
van de verschillende landsheren aan de bur
gers van Geertruidenberg en Raamsdonk. 
De bedoeling is dat de deelnemers ze online 
transcriberen zodat de resultaten onmiddel
lijk zichtbaar zijn. Op deze manier komt on
toegankelijk materiaal beschikbaar voor een 
veel groter publiek en kan er ook een stuk 
lokale geschiedenis ontsloten worden. De 
Charterbank sluit hiermee, net als project 
Geboren in 1809, naadloos aan bij de filosofie 
van Regionaal Archief Tilburg: het ontslui
ten en gebruiken van digitale bronnen door 
bezoekers. 

Op zaterdag 13 juni 2009 was er een bij
eenkomst voor potentiële deelnemers. Zij 
kregen uitleg over de Charterbank, om te 
oefenen konden ze meedoen aan een pale-

ografiewedstrijd, er was een kalligrafiste en 
restauratieatelier de Tiendschuur liet zien 
hoe zegels gerestaureerd worden. Belang
stellenden konden zich vanaf die dag opge
ven. Voorwaarden om mee te doen zijn ene 
behoorlijke vaardigheid in het lezen van oud 
schrift, interesse in historie en veel geduld en 
enthousiasme. Alle deelnemers hebben een 
vaardigheidsproef af moeten leggen. 

Ter ondersteuning en als con.1.rnunicatie

middel is er een online community opgezet, 
charterbankratilburg.ning.com, die ook toe
gankelijk is voor niet-deelnemers. Hierop 
zijn foto's, filmpjes, teksten en discussies te 
vinden. 

Het doel is om na dit proefproject de char
ters te gaan transcriberen van de andere ge
meenten. Heeft u hier belangstelling voor 
dan kunt u zich aanmelden bij info @regio
naalarchieftilburg.nl ter attentie van As
trid de Beer. 

[Lancier,jg. 9, no. 2, 

okt. 2009, pag. 3] 

Expositie Grote Kerk Breda 

Van 15 januari tot 19 april 2010 is in de Grote 
Kerk te Breda de expositie 'Woord & Wapen, 
in dienst van de Nassaus'. Omdat dit jaar de 
Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk Kerk van 
Breda 600 jaar bestaat is een expositie geor
ganiseerd over de periode 1637 tot 1813. De 
samensteller Walter van de Garde creëerde na 
een voorbereiding van twee jaar een presen
tatie die het verhaal vertelt van deze kerk in 
de protestantse constellatie van die tijd. De 
blikvanger van de expositie zijn de 277 ge
reconstrueerde wapenborden zoals die in de 
17dc en 18d' eeuw in de kerk te zien waren. 

Een tweede blikvanger is de rijkgescha
keerde zerkenvloer. De gegevens van de 220 

grafmonumenten zijn digitaal ontsloten, de 
zerken zijn via speciaal daarvoor ingerich
te mediaplayers te vinden op positie en op 
naam en de geschiedenis van de persoon die 
onder de zerk begraven ligt, is te raadplegen. 

Verder zijn van 22 personen (waaronder 
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dominees en militairen) die in de genoemde 
periode een bewezen band hadden met de 
Oranje-Nassau's de levens belicht, bijvoor
beeld van Franciscus Plante die met Johan 
Maurits van Nassau naar Brazilië reisde en 
Josias Eckart, rentmeester van de Bredase 
Nassause Domeinen die 40 jaar lang een dag
boek met weerwaarnemingen bijhield. Dit 
werd de basis voor een speciaal project bin
nen de expositie (in samenwerking met het 
KNMI): het weer van 1710 tot 2010. 

Tot slot wordt aandacht besteed aan de ge
bruiken die in die periode 1637-1813 bij de 
protestantse (staats)kerk gemeengoed wa
ren; de rituelen rond doop, geboorte, huwe
lijk en dood, maar ook het avondmaal. 

Inde expositie zijn 170 unieke objecten op
genomen uit diverse nationale musea. 

Zie ook: www.grotekerkbreda.nl/woord_ 
en_wapen.php . 
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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), afte= aflrnmstig, afl.= aflevering, corr. 

= correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen.= generatie(s), jg.= 
jaargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg. 

Nederland 
Amstel Mare, jg. 20, nr. 3, sept. 2009.]. M. Pekel
haring: Boschplan. Burenruzie over de polder 
(1) [1925-29]; P. van Schaik: Een kaart van formaat 
[waarop de loop van de Amstel, 1818]. Nieuwsbrief 
(www.historischamstelveem.nl), sept. 2009. 

Amstelodamum, jg. 96, nr. 3, juli-sept. 2009. 
S. van de Meerendonk: 'Amsterdamsche Vreugd
triomfe'. Het bezoek van Amalia van Solms en 
haar dochters in 1659 [boekje met gedichten en 
houtsneden]; B. Bakker: Max Liebermanns Kon
servenmacherinnen. De kunstschilder als documen
talist [1847-1935]; P. de Rooy: Bij het honderdste 
Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum; 
Hermitage in de Amstelhof geopend. 

Aold Hoksebarge (Historische Kring Haaksber
gen), 4oe jg., nr. 1, febr. 2007. 40 Jaar Historische 
Kring [met lijst bestuursleden]. 

Idem, nr. 2, mei 2007. G.J. Leppink: Uit het ar
chief van de Historische Kring Haaksbergen [het 
archief van de textielfabriek D.J. ten Hoopen en 
Zoon (1857-1992)]; 'Even' een veearts aanstellen in 
Haaksbergen [F.S.J. Veeze uit Borculo, eind 19e 
eeuw] . 

Idem, nr. 3, aug. 2007. B. van Leeuwen: Belgische 
vluchtelingen, 1914-1915 [o.a. Emanuel van Kra
nenbroek, geb. Ruijsbroek 1907, tr.1943 Johanna 
Euphemia Freriksen]; G.J. Leppink: De voorge
schiedenis van hotel-café-restaurant 'Centraal' 
aan de markt [Te Lintelo (ca. 1600-1775), Schol
ten (1775), Klaassen (1892), Wolsink (1918)]; 
Buurse en Cato Elderink [1871-1941]. 

Idem, nr. 4, dec. 2007. Th. Meijerink: Henk Kor
melink, zijn betekenis voor Haaksbergen en Nee
de [tr.1970 Ida Oude Kotte]. 
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De Brabantse Leeuw, jg. 58 (2009), nr. 3. L.Adri
aenssen: Van Nerven. Meesters van lancet, burijn 
en penseel; A.J. Stasse: Een schoolmeestersfami
lie Van Oijen in Cuijk en Grave [oudst bekende: 
Christoffel van Oijen, schoolmeester 1694-1717, 
tr. Amelia van den Bosch]; J.J.F. Lots: Laurens 
Jacob Faes van Berckel te Veghel en Schijndel. 
Een kleinzoon van Laureyns J oosten van Berckel?; 
Verv. Hamers [te Tilburg, 19e-2oe eeuw]; Verv. 
Wouter van Elmpt [te Oirschot; 16e-17e eeuw]; 
L.G.M. van Dijck: Jheronimus Bosch en de Van 
Nassau's [aanvulling en commentaar op een arti
kel van]. van Oudheusden in Die Scelle, najaar 2008; 
het verschil tussen een broeder en een buitenlid 
van de Ill.L.Vr. Broederschap in Den Bosch]; A.J. 
Stasse: Van der Meulen te Grave [aanv. op Bra
bantse Leeuw jg. X I (1962), 13-16; Arien van der 
Meulen, maasschipper, tr. 's-Gravenhage 1693 
Paulina Goyarts; (klein)zoons]; Bij het einde van 
een Leeuw [terugblik op 58 jaren tijdschrift; kriti
sche kijk op internetpublicaties]. 

Burgerzaken & Recht, 16e jg., nr. 8, aug. 2009. 
E. Gubbels/R. Lambooy: De gekozen huwelijksnaam 
in nieuw perspectief. Idem, nr. 9, sept. 2009. 
Idem, nr. 10, okt. 2009. F. Knopjes: Fraude met af
schriften/uittreksels tegengaan. Nieuwe aanbe
velingen EU en internationale richtlijnen ['in de 
VS zijn meer dan 14.000 verschillende versies van 
geboortecertificaten in omloop']. 

Caert-Thresoor (http://www.maphist.nl/ct), 
jg. 28, 2009-3. W. Renkema: Het ontstaan van de 
eerste overzichtskaarten van Aruba (1820-1828); 
R. van Gent/M. van Egmond: 400 Jaar sterrenkijker: 
oude hemelkaarten en -prenten op internet be
schikbaar [website: 400Jaar sterrenkijker, onderdeel 
van de Gedigitaliseerde kaarten van de UB Utrecht; 
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http://kaarten.library.uu.nl ]; Kaartencollecties 
in Nederland [http://www.nationaalarchief.nl 
> Archievenoverzicht > Kaarten en tekeningen > 

\ Zoek ; http://beeldbank.nationaalarchief.nl ; 
t http://www.atlasofmutualheritage.nl ]; @ la 

Carte: Nederlandse kartografen in Wikipedia. 

COOG-Blick {Oud Geestmerambacht; http:// 
www.coog.nl), 14e jg., no. 2, sept. 2009. Ker
ken kijken in Broek op Langedijk; B. Leegwater/]. 
Keizer: J-Ict Bollengebouw; A. Lcijcn: De aa nlcoop 

van grond voor de aanleg van de spoorlijn Sint 
Pancras - Broek op Langedijk [1901; verkopers: 
Latenstein, Vet, Kok, Otto, Schoon, Wagenaar, 
Kloosterboer]; G. Vertind: Oorsprong R.K. Kerk 
in Tuitjenhorn. 

Cronicke van den lande van Philippuslandt 
(http://www.sint-philipsland.nl), 9e jg., nr. 2, 

sept. 2009. J. Kempeneers: Schipper in oorlogstijd. 
De wederwaardigheden van het echtpaar Wage
maker - Den Braber tijdens de Tweede Wereld
oorlog [Pieter Johannes Wagemaker (1910-1968; 
exm. Noordhoek) tr. 1938 Maria Adriana den 
Braber (overl.1943; exm. Noorthoek), tr. (2) 1944 
Tannetje van de Kreeke (exm. Dane)]; Overzicht 
van het kerkelijk leven te Sint Philipsland in de 
20e eeuw, deel 2 [o.a. predikanten Van der Kamp, 
Bruinsma (uit Warns), Dekkers (uit Vlissingen), 
Van Schaik (uit Hattem), Wielen ga, Spoelstra]. 

Cronickç 
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Edata & research, jg. 4, nr. 3, dec. 2009. Brie
ven Van Gogh compleet digitaal [http://van
goghletters.org]; Digitale duurzaamheid: wie, 
wat en hoe? [PARSE.Insight is een twee jaar du
rend project, dat zich 'richt op het ontwikkelen 
van een infrastructuur voor blijvende toegang tot 
digi tale wetenschappelijke informatie in het alge
meen'; www.parse-insight.eu]; Beschermheili
gen digitaal [het Meertens Instituut en DANS zijn 
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begonnen aan het project Beschermheiligen in 
Nederland, op te leveren in najaar 2010]; Bronnen
onderzoek vanaf de bank [bijvoorbeeld: nijver
heidsenquêtes 1816,1819, 1843, 1848; Nijverheids
statistiek Struve en Bekaar (1888-1890), volks- en 
beroepstellingen van de KNAW en het CBS (1795-
1971); www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/ 
Nijverheid1816-1848; www.neha.nl/struve ; 
www.cbs.nl; www.neha.nl/w3vl/index.html]; 
Het Steinmetzarchief [Steinmetz Stichting voor 
h et Opslaan en Toegankelijk maken van Bestaand 
Materiaal van Sociaal Onderzoek]; Een nieuwe 
kijk op de historische handel met de West [www. 
kitlv.nl/home/Projects?id=19; http://easy.dans. 
knaw.nl]; Peter Doorn, drijvende kracht in her
gebruik van onderzoeksgegevens [DANS = Data 
Archiving and Networked Services]; Kohnstamm 
Instituut [doet onderzoek naar onderwijs en op
voeding; in oktober verzelfstandigd; www.sco
kohnstamminstituut.uva.nl/ ]. 

Devotionalia, nr. 166, 28e jg., aug. 2009. Heilig
verklaring van pater Damiaan De Veuster (1840-
1889); Bidprentjes (39) [P. Decleermaecker (1855), 
David Vakke, koster ce Westrozebeke (1751-1837)]; 
Emile Erens (1865-1951) [anjerkweker, schrijver 
van heiligenlevens]. 

::lJevoliona/ia 
Potlodlclt-vo1HmoloorsvpndovollonDIMI :ia., .. ,_ nu,n...., 161 oltobit, 2000 

7.~.&'" S. A !<IMr.A;I~.:'~.,., 

"1.. .. ..,1. ....... . r,...,,1.., ~ 1 .. .,, 

Het Feyne Kwartier (http://www.genealogie
flakkee.nl), 14e jg., nr. 3, okt. 2009. Verv. Genealo
gie Wittekoek (deel 2) [18e-2oe eeuw]; Uit andere 
archieven [ 0RA Brielle 1584-1587; 0RA Heenvliet 
1596-1601, 1628-29, 1589; 0RA Hekelingen/Vriesland 
17e-18e eeuw; 0RA Nieuwe Goote 1735; 0RA Ouden
hoorn 1637-1660; Aagtje Bartels van de Klooster 
wed. Cornelis van Noort/van Oort 1707; Abraham 
Koomans 1746]; Kwartierstaten van het echtpaar 
Willem Vroegindewey tr. Middelharnis 1931 Al
berta Trijntje Doornbos [-, Pas, Verhage, Van Dijk, 
resp.:-, Dijkema(teAppingedam), Vis,Born]. 
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Genealogisch Tijdschrift voor midden- en 
west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 
33e jg., nr. 4, dec. 2009.J.C. Kort: Repertorium op 
de lenen van de hofstede Ammerzoden, 1388-1794 
[o.a. De Gier, Van Schuylenburg, Vesters, Doorn, 
Van Tiel, Weiburg, De Cock, Stout]; G.A. Klein: 
Ara Brussel, archief Aren berg, Cynsboek van ' t Ze
venberchs bezeedyct landt met het landt over den 
d'weersdyck 1560-1568 [transcriptie; o.a. Beli
aerts, Van Gilse, Stappers]; A. Neggers: Tweemaal 
Van de Mosselaar [rond 17 50 woonden twee ge
zinnen onder Dongen; gemeenschappelijke voor
ouders: Goijaert Henrick van de Maerselaer (geb. 
vóór 1481), tr. Lijsbeth Willem van Cuijck, wedu
we in 1564, testeerden 1551. 1. Van den Mosselaar 
uit Dongen: Jan Henrick Niclaes (Schepens) tr. 

Oirschot 1620 Heij ltj e Gijsbert van de Maerselaer; 
stamreeks met in generatie VI de gezinnen van 
vier zoons (gen. 11. had als alias Emkens; gen. 111. 

Van de Morselaer). Il. Van de Mosselaar uit Rijen. 
Nageslacht van Jacob Corstiaen van de Morsselaer 
(ged. Best 1642) tr. Adriana Brassen; 4 gen.]; D.Pol: 
Geslacht Van Worcum uit Genderen [aanzet tot 
een genealogie; oudst bekende zou zijn: Rijckout 
Jansoons, vermeld in 1520 als belender te Gende
ren; het verdient aanbeveling geen toenamen te 
vermelden bij personen, die daarmee (nog) niet 
in bronnen gevonden zijn]; P. Sanders: Nakome
lingen van Lambert Ariensz van Doveren en Eel
tje Jansd. van Woudrichem [tr. Doeveren 1676]; 
Verv. Begraafregister Dussen [1766-1770]; In Me
moriam Nico van Wijk. 

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 
(www.gtob.nl), jg. 24, nr. 2, april 2009. A. Neg
gers: Tweemaal Hoevenaars. Stamreeks van Jan 
Lambert Hoevenaars [ook: van den Hove, 1636 
Best 1701 -> Henrick Henrick van den Melcroth, 
vermeld 1441]. Hoevenaers van Boxtel [Jan Jan 
den Hoevenaer (ook: Huvenaers), tr. (1) Boxtel 
1630 Joanna Jansen; nageslacht te Oirschot; alias 
Van Boxtel en Heuvelmans]; J.J.F. Lots: Beatrix 
van Heretum uit Sint Oedenrode en haar voor
geslacht - een analyse [tr. 1703 Willem Lammers 
van der Heijden; verslag van onderzoek, pro
bleemstelling, mogelijke conclusie]; Verv. Kwst. 
Van Iersel [o.a. Van Laerhoven, Vermeer (te Oi
sterwijk, Haaren, Udenhout), Van Collenburgh, 
Smetsers (te Oirschot), Meulenkamp (te Hum
melo), Stolzenberg (te Brinkhorst), Verwegen, 
Van de Leur, Vriens, Kin, Sprangers, De Hoon]; 
Verv. Genealogie Cluytmans [te Deurne, 16e-17e 
eeuw; uitvoerige noten]; Verv. Deurnese gedaag
den (17e eeuw); Verv. Testamenten voor Bossche 
notarissen (1580-1700) [Van Dael t/m Dolen; met 
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o.a. Van Dam, Degens, Deckers, Van Deuren, Van 
Deursen, Dielis(sen), Van Diepenbeeck, Van Die
ten, Van Dinther, Van Doesburgh]; Antw. Noij
en. 

Gens Data (afd. Computergenealogie), okt. 2009, 
laatste nummer. Redactioneel; In Memoriam 
Bento de Ras; Genealogie en computer 'The State 
of the Art anno 2009' [o.a. Web 1.0/2.0/3.0; recente 
toepassingen van Web 2.0 (communities, cloud
co n1puting, inte n,ationale v e rba nde n :, Gen"'i1ci); 

nieuwe problemen, ontwikkelingen, toepas
singen]; H. Hopman: Urker genealoog krijgt voor 
medische inbreng koninklijke onderscheiding 
[Henk Brouwer]; Cloud computing een moge
lijke toekomst bij de computergenealogie; Gens 
Digit@@l(20). 

's-Gravendeel door de eeuwen heen (www.s
gravendeel.net/historie), jg. 15, nr. 3, aug. 2009. 
Arie Bezemer [1795]; Cornelis Rijkhoek (een 's 
Gravendeelse scheepschirurgijn) [zoon van Joost 
Bastiaans Rijkhoek tr. 1706 Annigje Willems 
Spruyt]. 

Hamers Bulletin (www.hamers.tk; n.a.hamers 
@hetnet.nl), jg. 25, nr. 5, sept.-okt. 2009. C.C.M. 
Hamers: De voornaam Coen. in de Brunssum-stam 
Hamers, Beverwijk-tak, en de families Hamers en 
Post [het vernoemingspoor liep terug in de tijd via 
de famil ies Post, Haantjes en Betting (te Brede
voort) naar Coenraet Lägeland genannt Betting 
(ged. Spork/Bocholt 1693); met kwst. (6 gen.) van 
Coenraad Cornelis Maria Hamers (geb. Velsen 
1946); - , Van Deijck (te Turnhout, Middelburg, 
Den Helder), Post (te Velsen), Wessel (te Callants
oog)]; Afstammingsreeks van Johannes M.H. 
Huntjens [geb. Berg en Terblijt 1943 -> Wilhel
mus Hamers x Ida Bussen rond 1640 te Munster
geleen]; Tweede en derde afstammingsreeks van 
Albert J.A.M. Corten [geb. Heerlen 1926; -> van 
twee stammen Hamers]; De Stadbroek-stam met 
enige generatie[s] opgevoerd heet nu Overhoven
stam; Afstammingsreeks van Josephine M.Th. 
Daniels [geb. Sittard 1958 -> Claes Hamers x Elisa
beth Thoress alias Cals]; R. Lauwers: De Sittardse 
burgemeestersfamilie Hamers nog eens op een rij; 
de Stadbroek-stam aangekoppeld [16e-17e eeuw]; 
N.A. Hamers: Leonardus Hamers(* 1761), halbwin
ner op de Graetheide [tr. Geleen 1792 Maria Mech
tildis Keulers/Köhlers]; V.W. Breurkes: Aanvullin
gen en correctie op Derick Hamers te Dremmen; 
M.L. Hamers-Feller: Stamreeks van Peter J.J. Ha
mers [geb. Born 1933 -> Claes Hamers x Elisabeth 
Thoress ]; Stamreeks van JosephJ ean Hamers [geb. 
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Mechelen a.d. Maas 1948 -> Lambertus Hamers x 
Catharina Nuchelmans, eind 16e eeuw te Neer
beek-Geleen]; Enige naamgenoten met de naam 
Rutger; J.B. Hamers: Kind van Elisabeth Hamers 
geboren te Ankeveen? [ook: Hamels, Rammels; 
tr. Overmeer 1796 Cornelis Kort( en)hoe~. 

Heemtijdinghen (www.shhv.info), 45e jg., nr. 
3, sept. 2009.J.C.A. van der Lubbe/F.C.H. van Hooffi 
Jo Vergeer, de schilder der natuur [Johannes Ni
colaas Anthonius Vergeer, geb. Bodegraven 1894 

(exm. Beuk), tr. 1919 Alida Maria Bakker uit Al
kemade]; C.H. van Wijngaarden/P.M. Stoppelenburg: 
Pieter Gerritsz Paemburch, bouwmeester van 
het stadhuis van Oudewater [1544-1633, tr. Mar
richje Jacobs Speijert; o.a. woningbouw na 1575; 
bespreking van acht huizen; o.a. Tomson, Van 
Cortenoort, Arminius, Van der Lae, Bij Il, Coninck, 
Van Wijk, Van Cats, Van Bollesteijn, Kersseboom, 
Kelder, Van Sypesteijn]; De aanleg van de A12 
tussen Bodegraven en Utrecht. 

De Heijmraeder (De Hooge Dorpen), jg. 10 
(2003), nrs. 1 t/m 4. Mogelijke verklaring voor de 
naam Knegsel (3); Burgerwacht Knegsel (3); To
poniem Pullen (3); Werf klokkengieterij à-la-Petit 
1726 (4). 

Idem,jg.11 (2004) ,nrs.1, 2, 3/4. De Tasset's, de 
looykens, de köster en de opgegraven fundamen
ten [van een boerderij] (1); Bijdrage betr. trekhon
den (3/4); B. Beex: Notabel boerke Henricus Cor
nelis van Kruysdijk [1887-1919; exm. Sleddens] 
(3/4). 

Idem, jg. 12 (2005), nrs. 1 t/m 4. B. Beex: Mr. Dr. 
J.H. Tasset, man van het eerste uur van de Boe
renleenbank [1867-1900 (exm. Van Sambeeck), tr. 
1895 Agnes Maria Ruth ( exm. Van Schooneveld); 
de familie Tasset] (1); Spaanse griep van 1918 (2); B. 

Beex: Winant de ap teker [te Breda; Wijnand Mi
chielsz (over!. 1535)] (3); Jacques de Leijer [1842-
1917] (3); Een ontmoeting met Simon Heeren 
[geb. Knegsel 1890 (exm. Neutkens)] (4). 

Idem,jg.13 (2006), nrs.1, 2/3, 4. Werkgroep Ou
de Foto's; Verv. Werkbezoeken Commissaris der 
Koningin 1899-1924 (1); Bouwmeester Hendrik 
Willem Valk en de Kempische gotiek [1886-1973] 
(2/3); Wie was Gijsbert Kuijpers uit Vessem? [ged. 
ald. 1711 (exm. Van de Huijgenvoort), tr. Herpt 
1755 Adriana Jans van Herpt] (4). 

Historische Kring Eemnes (www.historische
kringeemnes.nl), jg. 31, nr. 3, sept. 2009. C. van 
Rijsdam: Lammert van der Sleet in de hoofdrol 
[geb. Rijnsburg 1935, tr. 1962 Jacoba Wilhelmina 
Tolk]; W. van IJken: Het Ban werkboek van de Neer-
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weg en Goyergracht (1718-ca. 1840) [register van 
onderhoudsplichtigen van wegen en dijken in 
Eemnes]; Een manslag in Eemnes [in 1682 door 
smid Willem Gijsberts Gouwer op Gerrit Pauwels 
uit Westbroek]. 

HISTORISCHE 
KRING EEMNES 

f .,.._, 

Historische Kring Laren (www.historielaren. 
nl), nr. 109, 2009-3. F. de Gooyer: Schaapherders in 
de fout [Stichtse kudden (o.a. van Willem Dirksz 
Smaldaet) graasden op Gooise heide in 1718; inci
dent leidden tot opnieuw opmeten van de grens]; 
David Schulman vertelt verder; M.M.A.C. Langen
huijsen: 'Einde Gooi', het huis en zijn bewoners 
[gebouwd in 1899 voor de Amsterdamse schilder 
Johan Bernard de Hoog (1866-1943); Bernard 
Pothast (1882-1966)]; T.H.N. van den Brink: Verge
ten polissen? [van begrafenisfondsen]. 

Historische Kring Loosdrecht (www.hkloos
drecht.nl), nr. 165, 36e jg., najaar 2009. Broodbak
ker en horeca in De Vier Linden [Philippus Schip
pers, bakker in 1930, tr. Marretje Tober]; Loos
drechtse bierbouwerijen (5) [Baay]; T. Timmerman/C. 
Schiet: Meester Siemons [Tj. Siemons, geb. Oost
wold, kwam in 1951 naar Loosdrecht]. 
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Historische Kring West-Betuwe (www.hkwb. 
nl), Med. 37e jg., no. 2, sept. 2009. R.D. Timmer: 
De Boerenbond in Geldermalsen; J. Groenendijh: 
Van Haeften, een oud Gelders geslacht, afl. 1 
[dienstmannen van de graaf van Gelre; schema 
hypothese generaties I - V; Otto van Haeften en 
Adelisa van Herwijnen en hun nazaten]; D.J. van 
de Koppel: Wat zegt een (perceels)naam? 

~ .1':~!~:';@'i:.:.~.~ 

Historisch geografisch tijdschrift (uitgeve
rij @matrijs.com), 27e jg. (2009), no. 2. Alles is 
eindig. Professor M.W. Heslinga (1922-2009); B. 
Stamkot: Is Gorinchem ontstaan vanuit een hofge
bied? [het pre-Arkelse tijdperk]; L. Vollenbronch: De 
stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Geen 
militaire maar een territoriaal-politieke functie. 

Historisch Purmerend ( www. vereniginghis
torischpurmerend.nl), nr. 29, sept. 2009. C. van 
Toor (t) i.s.m. K. van Haver: Expeditie 'Stad Pur
merend' : beurtvaartondememing Van Toor; Een 
hofje van 16 woningen aan de Plantsoenstraat 
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[met huurders in 1917]; De Friese Vereniging Pur
merend; J. Dekkers: Het spoor om. Een wande
ling op een zondagmiddag tussen 1946 en 1950; 
S. Besseling: Het Garrels-orgel [orgelbouwer Ru
dolph Garrels (1675-1750)]; Het korte leven van 
Jan Zuidland (1904-1923); Herinneringen aan de 
Westerstraat; Uit het fotoalbum van Peter Baltus 
[familie Baltus - Schee]; Purmerend en de land
bouwkoloniën (deel 2); J. Goezinne: Ontsteltenis 
en commotie rond de stichting van het Kruis
gebouw (1969-1971]; Albert L ouwen, l<ro ni elc
schrijver van Purmerend [geb. 1722] en 'Kronijk 
der stad Purmerende' [met fragment Louwen]; 
Ontstaan en geschiedenis van het Sint Ursula 
Klooster. 

Historische Vereniging Harenkarspel, 
nieuwsbrief 32, sept. 2009. Met speciale uitgave 
Restauratie gedenksteen uit 1659 [in de Ned. 
Herv, kerk te Dirkshorn, ingemetseld door Jacob 
van der Moere (geb. Hamburg 1621), heer van 
Haringcarspel en zijn vrouw Maria de Bye (exm. 
Van Foreest)]. 

Historische Vereniging Vleuten - De Meern 
- Haarzuilens (www.histvervdmh.nl), volgnr. 
113, jg. 29, nr. 3, sept. 2009. Bijdrage over zonne
wijzers;]. Luttihhuizen/K. Aschman: Oude ontslui
tingen en nieuwe wegen (1). Uit het archief van 
het huis Voorn; Jeugdherinneringen (4) [van Jan 
Wingelaar]; De Meentbrug; Meubelfabriek Stijl
vorm in Vleuten [gestart door Willem de Kroon 
in 1952]. 

In de Gloriosa (Ankeveen . 's-Graveland . Kor
tenhoef; www.hk-kortenhoef.nl), 26e jg., nr. 3, 
zomer 2009. In Memoriam Ria Bouter; W. Fec/,en: 
Schietincident op Swaenenburgh [slachtoffer An
ton Termaten, 1907]; K. Voorn: Een bekende Kor
tenhoever: Jaap (Jacob) Voorn (1908-2000) [exm. 
De Rooij; tr. Alberta van Meerten]. 

Kringblad (http://www.historischekringbem
mel.nl; secr. : G.J. Sommers, De Houtakker 1, 6681 
CW Bemmel), afl. 55, jg. 19, nr. 3, sept. 2009.J. Ver
burg: De familie De Beijer van de Teselaar [Hen
drikus de Beijer (geb. Lent 1872) kocht in 1925 
grond aan de Teselaar in Bemmel en liet er een 
huis bouwen, tr. Elst 1901 Wilhelmina van Rae
ren]; A. Stuart: Toelichting kwartierstaat De Be
ijer - Zegers [4 gen.: -, Van Haeren, Ze(e)gers (te 
Elst), Roelofs (te Huissen)]; Historie van Bemmel, 
Haalderen en Ressen uit 1741; G. Sommers: Nieuws 
uit de krant van 100 jaar geleden. De feestelijke 
opening der Betuwsche Stoomtram; A. Stuart: De 

33 



inboedel van de familie Van Randwijck van 'De 
Poll' [1805]; A. van Oijen-Brussen: De distributie. 
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Kringblad 

1aar9ang 19, nr3. 
September 2009 

Het Kromme-Rijngebied (www.tussenrijn
enlek.nl), jg. 43, nr. 2, juni 2009. A. van Trier: 
Landschapsfotograaflangs de Kromme Rijn rond 
1900? [foto's van een onbekende fotograaf]. 

De Kroniek (Graft - De Rijp - Schermer; Post
bus 21, 1483 ZG De Rijp), jg. 26, nr. 3, sept. 2009. 
D. Mantel: De protestantse religiegeschiedenis; C. 
Booy: Er was nóg een Zouaafuit De Rijp [Piet Dek
ker]; De Eerste Grafdijker Autobusonderneming 
(EGAO met als oprichter de heer N.A. van der 
Hoff) [Nicolaas Albertus, geb. Rotterdam 1894]; B. 
Hoek: Jacob Hoek, landverhuizer uit de Schermer 
[geb. 1821 (exm. Zwart), tr. 1851 Maartje Houtko
per (exm. Heertjes); emigreerden in 1855]. 

DE KRONIEK 
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Lek en Huibert Kroniek (Lexmond en Hei- en 
Boeicop; www.vhlhb.nl), ne jg., nr. 3, aug. 2009. 
Uit de 'Leerdammer' van 70 jaar geleden; W. van 
Zijderveld: Op school in 1849 [schoolverordening]. 
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Met Gansen Trou (www.hkonsenoort.nl), 59e 
jg., nr. 9, sept. 2009. B. Beaard: De tragedie van 
de familie Van Broekhoven - Löb [Harrie van 
Broekhoven (uit Helvoirt) tr. 1938 Paula Löb 
(geb. Sumatra); de oorlogsjaren]; De veldwachter 
van Vlijmen schrijft [1913-1916]. Plekbord, 3oe jg., 
sept. 2009. 

Nijmeegs Katern (www.numaga.nl), jg. 23, nr. 
4, okt. 2009. Special: Nijmeegs industrieel ver
leden 1850-1970. Hierin o.a. Het Nijmeegs aan
delenkapitaal; Versteeg & Zoon. Chocolade uit 
Hees; Herinneringen in de kantlijn van de Nyma 
[oprichter Michel Bury; 1928]; De Fasto's [be
drijfsorkest van Fasto Geiserfabriek]; Werken bij 
Smit Draad [in 1882 gesticht door Willem Smit 
en Adriaan Pot]; De Stichting Studenten Pers Nij
megen. 

Ons Voorgeslacht (www.onsvoorgeslacht.nl), 
no. 614, jg. 64, sept. 2009. C. Sigmond: Het geslacht 
(Van) Herwijnen uit Abbenbroek en Heenvliet 
[voom o.a. te Nieuw-Helvoet, Oud-/Nieuw-Beij
erland; 16e-17e eeuw]; Geregistreerde wapens: 
Wijn, Rademaker, Van Dongen, Van Stokhem, 
Pomp, Van Foeteren, Oskam, Calter, Lagendijk, 
Brands, Gerschtanowitz, Stoppers; C. 't Hart/]. 
van Vee/en: De eerste generaties van de Rhoonse en 
de Pernisser families 't Hart [oudst bekende: Cor
nelis Cornelisz 't Hart tr. (1) mogelijk een dochter 
van Sebastiaen Nijsz Vernel, tr. (2) voor 21-10-1636 
Hadewij Pieters; dochter Neeltje tr. 1637 Jacob 
Cornelisz Verkes (Kes, Van der Kest); voorts Oost
hoeclc, Santwegh]. 

Oud Bathmen (okb@planet.nl), 29e jg., nr. 3, 
sept. 209. Uit de jeugd van Annie Gunther (1); R. 
Nicasie: De merklap van Janna Willemink [geb. 
1848 (exm. Schurink), gemaakt in 1860, tr. Joh. 
Georg Gunther]; Idem: Oproer in Bathmen [1782; 
actie onder aanvoering van Jan Westerhuis en 
Willem Bessem, gericht tegen ontginningen van 
twee Deventer burgemeesters, Putman en Sloet; 
namen van 32 vrijwilligers voor een Overijssels 
patriottisch leger in 1787]; Over de naam Apen
huizen [toponiem] . 

Oud Meppel (www.oudmeppel.nl), jg. 31, nr. 3, 
sept. 2009. Uit het schippersleven van Tom van 
den Heuvel [(82), zoon van Jacob (uit Almkerk)]; 
Een teruggevonden brief uit de oorlog [van Ded
dy Geursen in 1944]; Waar eens mijn wieg stond 
... (1944) [van Everhard ten Wolde; herinnerin
gen aan o.a. smid Jan Middelberg, familie Beu
deker, wagenmaker Pluim, fietsenmaker Rijn-
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vis, groentenhandel Ten Wolde]; Een gevaarl ijke 
schietpartij [in 1920 werd tijdens de jacht op een 
loslopend hondje de 15-jarige Anna Schokker 
door een marechaussee in haar been geschoten]; 
Scharenslijpers en straatmuzikanten [Verma
ning, Akkerman alias Boltini]; K.]. Vegter: Over 
de pleinen en door de straten van mijn jeugd (1) 
[Koene Jan Vegter, geb. Meppel 1937, tr. Gepke 
Schuuring]; G. van Dorsten-van Diermen: Het won
derlijke lot van twee joodse kinderen [Izaäk en 
Evalin.a, kinderen van Abrahan,_ Couzijn e n Dina 

Marianne Abas]; Een huwelijk dat niet doorging 
[Joël van de Rhoer en Hendrika Goldsteen, 
1904; hij bleek een oplichter]. 

Oud Utrecht, 82e jg., nr. 4, aug. 2009. N. Bok
hove: De dichter en de Chinezenmoord [1935; kok 
Lee Foo en kelner Li Fang in het restaurant van 
Nelly Remouchamps; eetclub met o.a. Victorine 
Hefting, kunsthistorica en sinoloog Robert van 
Gulik]; Opmerkelijke Utrechtse vrouwen (4). W. 
Schenkeveld: Hendrica Leurs: verdacht van verval
sing [1837; kostschoolhoudster; geb. Den Haag 
1794 ( exm. Bergman)]; W. Schackmann: Utrecht en 
de landbouwkoloniën; J. van Heel: De blingbling 
van middeleeuwse manuscripten; G. Verheijen: 
Verplicht inleveren. Het radiotoestel in de Twee
de Wereldoorlog in de provincie Utrecht. 

Póllepraat (Ameland), nr. 36, febr. 2002. N. Huijs
man: De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van 
het eiland Ameland; R. Cazemier: Het gemeente
bestuur van Ameland loog! [over de stranding van 
het fregat 'De Valk' in 1799]; Verv. Ordonnantie
boek van Ameland (V). 

Idem, nr. 37, juni 2002. De elektrische centrales 
van Ameland; Verv. Ordonnancieboek (VI). Idem, 
nr. 38, nov. 2002. In Memoriam Herman Roskam 
[over!. Apeldoorn 2002, 82 jaar]; Brief van com
mandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 
vanuit Straat Davids. 

Rijnstrangen Reeks (Heemkundekring Rijn
waarden), jg. 1, no. 1, maart 2002. F. Staring: De 
Hervormde pastorie van Herwen cum annexis 
[o.a. collatierecht; predikanten 1598-1776 en 1777-
1875]; B.Janssen: Schuttersonlusten in de Liemers 
en muiterij te Lobith tijdens de Belgische Op
stand 1830-1831. 

Schoutambt en Heerlijkheid, jg. 10, nr. 1, april 
1996. De R.K. Schuurkerk van Renkum [en de fa
milie Staring; fragmenten Staring (18e eeuw) en 
Offenberg (19e eeuw)]; Waar woonden de Renku
mers? (5). Idem, nr. 2, juli 1996. De schilder H.A. 
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van Ingen [geb. Renkum 1846]. Idem, nr. 3, okt. 
1996. De orgels in de Oude Kerk van Oosterbeek 
[orgelbouwer F. Leichel te Düsseldorf. Idem, nr. 
4, dec. 1996. 200 jaar familiegeschiedenis in Ren
lmm; Het verhaal van de nazaten van Hermanus 
Karsch [ca. 1754-1826, rondtrekkend slachter, tr. 
1777 Wilhelmina Wolbrink; met familieover
zicht] . 

Idem, jg. 11, nr. 1, mei 1997. Waar woonden de 
Renkumers ( 6); De dood van mr. J. Kneppelhout 
(1885]. Idem, nr. 2, aug. 1997. Eka Thoden [Eka 
Louise Thoden van Velzen, 1915-1993, leven en 
werk]. Idem, nr. 3, okt. 1997. 't Huisje op den Berg 
[in 1837/38 gebouwd door Cornelis van Kranen] . 
Idem, nr. 4, dec.1997. De Renkumse N.H. kerken. 

Idem,jg.12, nr.1, maart 1998. De eigenaren van 
het huis 'De Hemelsche Berg' [Van der Hoop, 
Gaymans (1807), Kallenberg van den Bosch (1821), 
Kneppelhout (1847)]; A. Hoogmoed: Een tbc-bestrij 
der van het eerste uur. Dokter C.Th. Haverkorn 
van Rijsewijk (1873-1941). Idem, nr. 2, juli 1998. 
Een zwerfsteen [grafzerk van Gerritje Beeftink 
(1788-1837), vrouw van Arend Hilhorst]; Het 
(hulp)postkantoor in Wolfheze [eerste briefgaar
der Jan Eppo Ottes; 1909]. Idem, nr. 3, sept. 1998. 
Special Ben van Londen, 1907-1987, leven en 
werk [Bernard H.A. van Londen, geb. Arnhem] . 
Idem, nr. 4, nov. 1998. De moord op d,e Keyenberg 
(1910) [op Adriana Pulle, 13 jaar] . 

Scyedam (www.scyedam.nl), 35e jg., nr. 2, mei 
209. M. den Ouden: Drankbestrijding in Schie
dam 1850-1920; W. Schackmann: Een raadselachtig 
rijmpje [waarschijnlijk betrekking hebbend op 
Willem Kamane (geb. Schiedam 1813), die met 
ouders, broers en zussen in 1819 in de landbouw
kolonie werd opgenomen]; W. Snikkers: Een kleine 
tabaksgeschiedenis. 
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Idem, nr. 3, aug. 2009. V. van der Vlerk: Wapen
schilden op het Proveniershuis van Schiedam [in 
1795 door steenhouwer Jan Dielwart in opdracht 
afgehakt]; W. Schelberg: Schiedam van de kaart ... 
schetsen van Deconinck [Jean Batiste DeCo
ninck, geb. Amsterdam 1894]. 

n Sliepsteen (www.shsel.com; Stichting His
torische Sociëteit Enschede - Lonneker), nr. 99, 
herfst 2009. A. Roding: Steentijd in Lonneker [ver
werl<ing van ldei; tich e lwe rl<; 1T1 e t lee,nd iepte

kaart (bodemkartering) Enschede; Schouwink, 
Nijhof, Hofstede]; A. Gellekink: De Binnenstad
Chinezen van Enschede; G. Bekkering: Leusink re
pareert al 80 jaar schoenen [Johan Leusink begon 
in 1927]. 

* s\\~steen 

Stad & Ambt (Almelo; tijdelijk: www.histori
schekring.blogspot.com), 17e jg., nr. 4, okt. 
2009. K.L.E. Oostermeyer: Verhalen rond een mo
lensteen (1) [Bavink, Haverkamp, Rompelman]; 
]. van Kooij: Schoenhandel Rohof heeft een ge
schiedenis van 128 jaar; H.J. Kobes: Langs de Vrie
sen Aa: Nieuw Engelenburg [boerderij; de fami
lies Lenferink en Engels]. 

De Stamboom (www.destamboomsliedrecht. 
nl), jg. 11, no. 3, sept. 2009. Wist u? [Sliedrechters 
a/b Zyunyo Maru; Willem Nederlof (1900-1944), 
Jan Marcus Snijders (1896-1944)]; ].K. Aa/dijk: 
Kwartierstaat Aaldijk - Stout [Johannis Aaldijk 
tr. Hardinxveld 1937 Haduwij Stout; 7 gen.: - , 
Van der Vlies (2 x), Van den Berg, - , Elperdink, 
Schakel, Vlot]; N.N.: Genealogie van Dirk van 
Zon [tr. Anna Nies je Roestenburg; zoon Jacobus 
(uit Culemborg) otr. Sliedrecht 1773 Maaijke Pie
ters de Koning]. 

De Stelling (www.historieweststellingwerf. 
nl), nr. 110, jg. 28, sept. 2009. Het kerkhof van 
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Spanga; Burgerinitiatief voor de aanleg van ver
harde wegen (2, slot); Tekeningen van Minne 
Hoekstra (1884-1941) (2, slot); Stellingwarf 700; 
]. Kaldenbach: Wolvega-ers in Noord-Holland [18e 
eeuw]. 

Tussen de Voorn en Loevestein (www.hkbom
melerwaard.nl), nr.137, jg. 45, aug. 2009. Tussen 
de Waal en Steigerstraat (2);J. Groenendijk: Hoe de 
familie Lenshoek wel de heerlijkheid Kerkwijk 
maar niet Delwijnen in bezit kreeg [De Cock, 
14e-15e eeuw, Van Berchem (1426), De la Rivière, 
Van Cuyck van Meteren (1655), De Goijer (1668), 
Kemp (1680), Van Straten (1756), Van Stock(1760), 
Lenshoek ( 1764); Bijlage 1: de heren van Kerkwijk. 
Bijlage 2: Overzicht van de familie Lenshoek als 
heren van Kerkwijk]. 

Tweestromenland (www.tweestromenland. 
com), nr. 141, 1-IX-2009. Willy Hol - een korte le
vensschets [1924-2007]; Verv. Pater Jan van Wag
tenberg- in Congo ( 2); Drs H. W. M. van Run. Rec
tificatie [geb. Horssen 1918]; Verv. Brandweerzorg 
(3); B. Gijsberts: Kwartierstaat Bernardus Arnoldus 
Petrus Gijsberts [geb. Afferden/Gld. 1951; 6 gen.: 
-, Hendriks (te Wijchen), Driessen (te Afferden), 
Croonen (te Ewijk)]. 

Urker Volksleven, 36e jg., nr. 4, sept. 2009. Be
richten uit het verleden; Den Helder (Nieuwe
diep) en de scheepswerven Visser. Hoe kwamen de 
Urkers in Nieuwediep? [Willem Visser kwam in 
1923 van Urk naar Den Helder, tr. Aaltje de Boer]; 
Vissersschepen uit het verleden. 

D'n Uytbeyndel (Deurne), Nr. 50, lente 2002. 
De Wiegersmagraven; M. van Asse/donk: Gezag 
en rechtspraak in Deurne, Bakel en Vlierden in 
de late Middeleeuwen. Idem, Nr. 51, najaar 2002. 
Verv. Uit de Kwartiersarchieven van Peelland XII; 
P. Kooien: De Deurnese St. Hubrechtsschutterij 
1784-1787. 

Idem, Nr. 52, zomer 2003. Verv. Kwartiersar
chieven XIII; L. Keunen: De bloedverwanten en 
naamdragers van J.F. Martinet (1729-1795) [geb. 
Deurne ( exm. Van der Horst), over 1. Amsterdam, 
predikant, tr. Acquoij 1763 Maria Margaretha van 
Ossenberg uit Ieper, overl. Zutphen 1812; Marti
net Kuipers, Van Loenen Martinet, Van Heijns
bergen]; W. van Heugten: De predikanten-schrij
vers Feylingius. Idem, Nr. 53, najaar 2003. A. 
Visser: Uit het leven van een Deurnese pottenbak
ker [Jan Cornelis Munsters, 1693-1777]; P. Kooien: 
Machtsmisbruik door Deurnese drossaard eind 
18de eeuw [met begravenen te Meijel 1778-1788; 
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drossaard Lodewijk Wijchel (geb. Borculo, overl. 
Eibergen 1798) en de uitgedeelde boetes voor het 
bijwonen van de rijke doodsmaaltijd t.g.v. de be
grafenis van Jan Peter Claassen van de Moosdijk 
(1787) en van Peter van Calis (1788)]. 

Idem, Nr. 54, lente 2004. Verv. Kwartiersarchie
ven van Peelland XIV; Correcties op: De heren en 
vrouwen van Deurne [Van Doerne, De Smeth]; 
H. Beijers: Gelezen in Brusselse Archieven [o.a. Van 
den Ravenakker (1557), Bruystens (1574), Van 
Wyttenhorst]; Hendrik van Baar. burgemeester 
van Deurne 1854-1860 [geb. ald. 1827 (exm. Van 
de Mortel)]. Idem, Nr. 55, herfst 2004. L. Keunen: 
Eeuwenoude misverstanden rond het zogenaam
de 'Slot van Peelland'; Verv. Kwartiersarchieven 
XV. Idem, Nr. 56, winter 2004-2005. A. Vissers: 
Handmerken van Deurnese ambachtslieden, deel 
1 [o.a. Scheffers, Sueterix]; P. Kooien: Steenbakke
rij in Deurne, deel 1. 

Idem, Nr. 57, lente 2005. Verv. Handmerken 
[o.a. Van Bommel, Keijsers, Slaets, Van Geijste
ren]; Verv. Steenbakkerij [o.a. Van de Griendt, 
Rooijakkers, De Bijl]. Idem, Nr. 58, zomer 2005. 
H. van den Broek: Bijnamen in Deurne en Liessel. 
Idem, Nr. 59, herfst 2005. Jan van Ooij (1931-
2005); Jan van Ooij en de volksmuziek; L. van de 
Haterd: Deurne als cultureel centrum 1923-1940 
[Hendrik Wiegersma, An toon Coolen]. 

Van 't Erf van Ermel (www.ov-ermeloo.nl), nr. 
51, sept. 2009. In gesprek met de heer en mevrouw 
Lammie en Niesje van Beek - van Eikenhorst 
[o.a. over Hendrik Schrevel (overl. 1933)]; P. Yska: 
Het wegvoeren van Joodse mensen uit Ermelo; G. 
van den Bosch: Boerderij 'De Molen';]. Artz([. Elbert
sen-Hoekstra: Naamsaanneming omstreeks 1812. 
Ermelose families en hun naam. 

Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslach
ten.nl),jg. 34, nr. 5, dec. 2009.A. Veldhuis: Twee ge
nealogieën Kruithof(Oldebroek en Doornspijk), 
Deel 1 [A. Nageslacht Kruijthof/Kruithof van Eg
bert Gerritsz tr. Oldebroek 1621 Beertje Lamberts; 
8 gen.]; R. Gruben: De Gelderse Grube(n)'s in de 
achttiende eeuw [als van families met een zelf
de achternaam geen verwantschap kan worden 
aangetoond, spreekt men van 'stammen', niet 
van ' takken'. Oudst bekende: Albrecht/Alber
tus Grub(b)e/Groeben, ruiter, smid, tr. Deventer 
1703 Aleijda Scholten; nageslacht voornamelijk 
te Eerbeek]; J.F. van der Wal: Gezinskwartierstaat 
van Willem Overbosch [geb. Heerde 1873; bij de 
kwartieren zijn de kinderen vermeld; t/m kw. 
125: -, Schokkenkamp, Keijzer (te Heerde) (2x), 
Buitenweerd (2x), Rakhorst, Visser (te Heerde)]; 
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Corr./aanv. genealogieën Rakhosrt en Visser; Verv. 
Van Dompseler: een aanzet voor een complete 
genealogie [notities betr. naamgenoten te Har
derwijk e.o., Oene, Scherpenzeel, Veluwezoom en 
Overijssel]; Aanv. Kwst. Steinvoort [Maandag]; 
G.H. Klopman: Antwoord Van den Brink- Schip
broek. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amstelland, nr. 76, nov. 2009. H. van der Linden
schndd: P lantage Midde1laan 60, bal<c rn,at van 

de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij [de 
gezamenlijke aanschaf door Plantagebewoners 
van een grote vigilante voor gezamenlijk vervoer, 
leidde in 1872 tot de oprichting van de A.O.M.; 
Karel Hermanus Schadd werd directeur; on
derzoek naar (ver)bouw(ing)geschiedenis en 
beschrijving van het huis]; D.F. Goudriaan: Het 
'Buyten trouwen' [te Sloterdijk; viering feesten 
daar goedkoper door niet berekende stedelijke 
accijnsen; voorts in trek bij zeelieden van de wad
deneilanden]; R. I<eijzer: Boedelpapieren, een ware 
schatkamer [archief Diaconieweeshuis; voorbeeld 
boedel van Hendrik Keijzer (overl. 1790) tr. Ari
aantje Burger]; Verv. Regesten van Kwijtscheldin
gen (XIX) [1587; o.a. Clouck, Van der Voort, Cop
pit, Vos, Gae~. 
Delfland, jg. 18, no. 3, sept.-okt. [nov.] 2009. J. 
Heemskerk: Nogmaals: Claes Vranckensz Romeijn 
[begr. Berkel 1640]; E.H. Bukman: Bukman [de 
naam, de boerderij te Mellinghausen, stamreeks 
16e eeuw-heden]. 
Gens Propria (Kennemerland), nr. 58, nov. 2009-
4. Verslag lezing over Joodse genealogie, door R. 

van het Groenewoud;]. Kuijlman: De zoektocht naar 
de tien gebroeders [Klaas Lammerts Hofkamp 
(1774 Groningen 1847) had uit twee huwelijken 
o.a. tien volwassen geworden zoons; één van hen 
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(Johannes) was kapitein-eigenaar van 'De Tien 
Gebroeders', mogelijk vergaan in 1856; fragment
genealogie]; Bijnema in Kaag (gemeente Alke
made) [Pieter Verkinderen tr. 1720 Cornelia Bij
nema, won. Sneek]. 
Hollands Noorderkwartier, afl. 80, jg. 23, nr. 
4, dec. 2009. Nieuws uit het Regionaal Archief 
Alkmaar [gezinskaarten Alkmaar; digitalisering 
genealogische bronnen Heerhugowaard en Veen
huizen]; A. Po/and: Opkopers in de stad Alkmaar 
i.n 1812 e n 1817 [ve rl<oop hoede1s van Johanna van 
den Berg wed. Jan Poolland resp. van Niesje Po
land - de Ruiter]; Nadere kennismaking met ... 
[Truus Groenland (geb. Alkmaar 1937), met kwst. 
(6 gen.):-, Van Hoek, Abelen (te Wormerveer), 
Oud (Beemster, Ilpendam)]; B. Lems: De Quotisa
tie van drie miljoen (1808) [als voorbeeld Zuid
Scharwoude]; Th. Wijnher: Genealogie Wijnker/ 
Wenker [verslag van onderzoek; genealogie: 
oudst bekende: Johan Friedrich Wintker, geb. 
Munsterland 1755, over!. Hoogkarspel 1808, tr. 
Vestrup/D 1779 Angela Elisabeth Werner]. 
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Kempen- en Peelland, jg. 17, nr. 4, dec. 2009. 
A.C.M. Neggers: De dienstmaagd van meester Feij 
[waarschijnlijk Maria Croese van de Graef, lid
maat Oirschot 1667, bekeerd in 1668 door de ka
tholieke chirurgijn Arnoldus Feij]; T. van Gestel: 
Exponentiële groei en de demografische transi
tie; Kwartierstaat van Elisabeth, Mirjam en Anna 
Maria van Ostade [geb. 1956, 1960 resp. 1965; 6 

gen.: Van Ostade (te Oirschot), Van Grinsven, 
Scholtens (te Muntendam, Onstwedde), Niemeij
er (o.a. te Gieten)]; Universiteitsarchieven als ge
nealogische bron [samenvatting uit een lezing, 
gehouden door M. Zoeteman-vanPelt]. 
Kwartier van Nijmegen,jg. 18, nr. 4, dec. 2009. E. 

Kam: Een reisje naar Arnhem, 1682; Interview met 
Evert Kam [geb. Helmond 1930; Kuijtenbrou
wer, Kam]; De jaarlijkse overstromingen van de 
Waal; H. Fransen: Voorouders tijdens de Vrede van 
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Nijmegen [1678]; Het portret van Goswin Grone
man en Kee Kappeyne van de Coppello [rond 
1900; tr. Amsterdam 1870]; Th. Nagtegaal: Kwar
tierstaat Gertruda Eibers [Leeuwen Boven 1920 
- Nijmegen 2003, tr. Wamel 1942 Cornelis Nag
tegaal; 6 gen.: Eibers (te Druten), Van Hemmen, 
Van Sommeren, Schiks]; Kwartierstaat Evert Ka
rel Kam [5 gen.: - , Kruseman (o.a. de kunstschil
der Jan Adam Kruseman, 1804 Haarlem 1862), Van 
den Akker, Van Minkelen]; Kwartierstaat Catha
rina Elisabeth Peters [Beun ingen 1913 - Nijme
gen 2003, tr. Nijmegen 1943 Petrus B. Hermans; 
Peters (te Beuningen), Willems (idem), Wessels 
(te Heumen), Willems (te Beuningen)]; Het soci
ale gezicht van Nijmegen anno 1731; Legaten voor 
Nijmeegse armen; De armenwet van Karel V; De 
Nijmeegse burgereed. 
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Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 53, dec. 2009. 
De reis van Zouaven naar Rome (uit het dagboek 
van Theodorus van Wees [1866]; R. Jaegers-Na
buurs: Rechtbank van Eerste Aanleg [uittreksels 
1821-1825]; W. Jaegers: Kapelaan-vergoeding in 
Beers [1881; met namen van kapelaans 1841-1876]; 
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Krant als informatiebron [Arnoldus Essen ver
dronken 1889, tr. Oploo 1845 Clara Wientjes]. 
Oude Sporen (Gooiland), jg. 20, nr. 1, nov. 2009. 
W.J. Willard: Kwartierstaat van Wilhelmina Ma
ria Bakker [geb. Laren 1918, over!. 1979; - , Wil
lard, Lanphen (Lamffen), Vos (te Blaricum)]; M. 
Vos-Blekemolen: 'Ode aan de moeder' [moederreeks 
van Anna B.V. Vlaanderen, geb. Hilversum 2008; 
Klein, Calis, Van der Wal (Gaasterland), Altena, 
De Vries (Gaasterland), Bruinsma, Schotanus, 
patr.]. 
West Noord-Brabant, jg. 19, nr. 4, nov. 2009. 
Vergunning tot bedelen [voor Berbel Paulus we
duwe van Jan Baptist Swavelenberg; 1772]; Verv. 
Kwst. Cornelis J. Heijnen [o.a. Kokke, Kuijster
mans, Bartelen]; A. van Meer: Prinses Paulientje, 
Johanna Musters (1878-1895), het kleinste vrouw
tje aller tijden [geb. Ossendrecht (exm. Couwen
bergh), over!. New York]; A.J.M. Hoevenaars: Ge
nealogie van Cornelis Willem de Hoon (deel 1) [tr. 
Ginneken 1648 AnnaJansen] . 
Wij van Zeeland, 11e jg., nr. 4, nov. 2009. Uit het 
Genealogisch Centrum (Middelburg): Wat en wie 
is Blasijntje Danckaerts? [geb. ca. 1589, over!. vóór 
juli 1656; verslag van de werkgroep over resultaat 
van onderzoek naar haar familie en nageslacht 
(Bevelandse families)]; E. Lassing: Het etuitje ... 
met een gedicht [voor Adriana Quist in 1858 door 
haar zoon Adriaan de Graaf~; H. van Fehus: Het 
graf van mijn broertje ... ; Paleografie met Huib 
Uil. Oud schrift (3) [wijze van transcriberen en af
kortingen]. 
Zaanstreek-Waterland, Med. nr. 79, dec. 2009. 
Verv. Kwst. Veronique Blok (11) [o.a. Groot (te 
Uitgeest resp. Oostknollendam), Besse, 't Hart, 
Poppe(n), Lust, Freij /Fraaij, Dubbeld]; J. van 
Kuier: Matrilineaire stamreeks van Aagje Havik 
[geb. Wormer 1914; Rem, Schoenmaker, Koomen, 
Davidson, Valens, Baars]; C.W. Pauw: Het <loops-
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gezinde geslacht Pauw [oudst bekende: Cornelis 
Jacobsz Pau(w) tr. (1) De Rijp 1697 Grietje Tijs]; In
ternetbronnen ontsloten onderzoek naar schepen 
en schippers; J.G. Voortman: Uit Duitse bron [ev.
luth. dopen te Bippen; 1862-74; o.a. Schwietert]. 

Uit Familiebladen: 
Afmanuscript (www.afman-family.nl), nr. 19, 
sept. 2009. M. Prins: Een markante Afman 'uitge
licht' [Engel Afman (1851-1919), geb. Groningen, 
tl". 1877 Dicwcnj c Flicrin.g~, tr. (2.) Arn. s t e rdo.1n 

1885 Maria C.S. van der Klaauw (geb. Hoorn 
1850); maatschappelijke functies] ; In Memoria 
Elizabeth Afman (1926-2009), Aaltje Afman (1912-
2009) en Ite de Boer (1913-2009 ). 
Aldfaers Erf (www.schotanus-stichting.com), 
nr. 182, 53e jg., zomer 2009. Op Schotanus-expe
ditie in Vlaanderen - deel 3 (slot). Idem, nr. 183, 
54e jg., sept. 2009. Oude advertenties [Schota
nus]. 
Bergsma Bulletin, afl. 44, 14e jg., nr. 2, zomer 
2009. Bergsma's en Esperanto; Kroniek van de 
familie Koopmans [Albert K. tr. Witmarsum 1970 
Marijke Bergsma] . 
De Booij Bode, nr. 19, sept. 2009. Parenteel van 
Hendrik Booij [Hoogeveen 1852- Zuidlaren 1902; 
Schonewille]; In Memoriam Sijtske Adriana 
Booij-Hop [geb. Spijkenisse 1920]. 
Brinkmania (http://www.brinkmania.nl), nr. 
19, aug. 2009. Nieumeijer - Van den Berg - Nuk
kert - Nokkert. Van den Berg?? De oorsprong 
van de familie Van den Berg [Gerritje Nieumeijer 
(exm. Stijnvoord) beviel in 1860 te Diepenveen 
van een zoon Albert Jan, vader onbekend; DNA 
onderzoek gaf geen bevestiging van een theorie; 
Gerritje tr. 1866 Antonie van den Berg; genea
logie]. 
Bij Uitstek (www.heijstekfamilie.nl), jg. 9, nr. 
2, okt. 2009. Kroniek van het gezin A.M. Heijstek 
- van 't Verlaat (slot) [1943-1951]; Antonius Ma
rius Heijstek en de Militaire Willems-Orde [geb. 
Amsterdam 1799 (exm. Wagner] . 
Casa Clutia, nr. 71, okt. 2009. Louis Nierynck: 
krantenverzamelaar [geb. Vlissingen 1932; in
terview; o.a. over Willem Sautijn Kluit, die pu
bliceerde circa 1850-1890 over krantenhistorie]; 
Langs het tuinpad van ... Rien Poortvliet [1932-
1995; stamt af van Geertje Cornelis Kluyt (1747-
1810)]; Herkomst dubbelnaam Sautijn Kluit [Hen
drik Kluit liet de toevoeging Sautijn in 1811 voor 
zijn kleinkinderen te Leiden notarieel vastleggen 
'ter voorkoming van duisterheid en verwarring' 
met gelijknamige familieleden; hun overgroot
moeder maternel heette Apolonia Elisabeth Sau
tijn (geb. Amsterdam 1709, dr. van Abraham Sau-
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tijn en Vrouwtje Elias, tr. 1734 Louis Schavel; zie 
Alg. Nederlandsch Familieblad, jg. 5 (1888), pag. 
21 en verder J.E. Elias' Vroedschap van Amster
dam, deel II, pag. 596,651]; Nieuwe aanknopings
punten Antonie Kluit [tr. Maastricht 1836 Maria 
G.J. Swarts]. 
De Dobbelbeker (www.dobbel-beker.be), 39e 
jg., nr. 3, jul-sep 2009. M. Van Stappen: Wat deden 
13e eeuwse Dobbelaeres in Burcht?; Verv. Stam
boom nr. 27 [Dobbelaere, te Adegem, Watervliet, 
Le111beke~ Sluis/N; tSe-2.oe eeuw] . 

De Eendenkooi (Van der Kooi(j); www.stich
tingvanderkooij.nl), nr. 126, jg. 36, sept. 2009. 
Waar kun je nog een eendenkooi in? (informatie 
van de eendenkooistichting). 
Familiestichting Van Dijke (www.genvandij
ke.nl), Contactblad nr. 16, Se jg., sept. 2009. H. van 
Dijke: Drie generaties Van Dijke. Hereboeren op 
hofstede Baarzande te Groede (Zeeuws-Vlaande
ren); Hoeve Dijkzicht (ook Dij(c)kzigt) in de Roo
landpolder, behorende tot de gemeente Tholen; 
Familieleden in rechtzaken; Abraham van Dijke 
(1873-1950) en zijn nazaten [tr. Sint Philipsland 
1896 Jozina J.W. Stols]; Kerkelijke problemen in 
Sint-Annaland in 1932. 
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert 
(http://www.solcon.nl/nieman/kikkert.htm ), 
57e jg., nr. 2, aug. 2009. De Kikkertfoto en zijn 
verhaal [Kikkert stamreeks 18e-2oe eeuw; gezins
leven aan boord]. 
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje (www.schuit.in
fo ), nr. 91, jg. 23, sept. 2009. Een dagje archief 
[in Amsterdam; o.a. marktkaarten, signalemen
ten, paspoorten; Schuit, Schuijt]; Het echtpaar 
Oosterhuis-Schuit [Haatje Pieters Oosterhuis tr. 
Groningen 1811 Grietje Schuit]. 
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Memoriale. Orgaan der Vidal de Saint Germain 
Stichting (www.historischcentrumoverijssel. 
nl), afl. 17 (2009). J.H. de Vey Mestdagh: Het gru
welijk lot van Samuel en Jeanne Mathourné -
Rousseau du Croisi [tr. Den Haag 1780; vlucht
ten als patriotten in 1787 van Utrecht naar Duin
kerken; in 1790 te Antwerpen vermoord door 
Philippus Mertens, een gewezen bokkenrijder 
uit Heythuisen (tr. ald. 1778 Maria Agnes op 't 
Eynde); uittreksel uitNL,jg. 81 (1964), 241-262]. 
De Nijdamstra Tynge (info @nijdamstra.net), 
55e jg., nr. 1, aug. 2009. H. Bosma: Boerderij en 
herberg- logement 'De Pauw' [Nijdam te Sneek; 
18e eeuw]. Parenteel van Willem Douwes [over!. 
Sneek 1776, tr. voor 1724 Taetske Willems Nijdam; 
genealogie Nijdam]; Parenteel van UlbeJans Wy
nia [1830-1900, tr. Hennaarderadeel 1851 Taetske 
Dooitzes Bootsma; emigreerden in 1869; met o.a. 
Duus, Winkert, Landan, Kleinjan, Heusinkveld, 
Ludens]; Parenteel van Johannes Reitzes Nijdam 
[1852 Oldeboorn 1897, tr. Grietje Bottinga]. 
Olsthoorn Kroniek (familiestichting-olsthoorn. 
nl), 23e jg., no. 4, okt. 2009. De families Olst
hoorn en De Vette [van de nazaten van Frans 
Olsthoorn (1773-1852, tr. 1806) en Jannetje van 
Leeuwen trouwden er 13 met een De Vette; met 
schema]. 
Het Patertje (www.fam-org-pater.nl), 25e jg., 
juni 2009. Hoe zit dat toch met de geschiedenis 
van de families Pater aan de Overijsselse kant van 
de voormalige Zuiderzee? [te Genemuiden, 17e-
18e eeuw]. 
Studiegroep Geslachten Drost (www.drost. 
ws), Med. jg. 18, nr. 3, sept. 2009.J. Dijkstra-Drost: 
Burgemeester Willem Raginus Drost. Stand
plaats Kwadijk, Middelie en Warder 1926-1945 
[geb. Purmerend 1894 (exm. Den Ouden), tr. ald. 
1927 Helena van Giessen]; Y. Drost: DNA en ge
nealogie, een nieuwe dimensie; Hillegom gekop
peld aan Bleiswijk. Parenteel van Pieter Drost [het 
gezin van zoon Simon (geb. ca. 1813) tr. Hillegom 
1840 Aaltje van Doorn]; Nieuwe families Drost 
[fragmenten Drost te Vriezenveen en Vaassen; 
18e-19e eeuw]. 
Thoentertijd, nr. 64, jg. 32, juni 2009. J. 't Hoen: 
Westlanders bethoenen (bewijsvoering bij zes op
eenvolgende generaties Thoen/'t Hoen) [met o.a. 
transportakte van de erflanden door Cornelis en 
Gerrit Jans Thoen uit Maasland (Delft 1690) en 
Borgstelling 1591 voor Jan Jans Thoen en zoons]. 
Turfkroniek (http://www.veelenturf.eu), 15e 
jg., nr. 3, aug. 2009. Verv. Stamboom Ve(e)lenturf 
[het gezin van Stefanus M. Velenturf(1888-1968) 
tr. Utrecht 1911 Adriana Over kamp (1889-1964)]. 
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't Vandermeulenkrantje (leaandre@skynet. 
be), nr. 63, 32e jg., herfst 2009. A. Vandermeulen: 
Belevenissen van ons aller stamvader Joannes
Baptist Vandermeulen [geb. Otegem 1739, pro
voost te Haasdonk sinds 1784, tr. (2) 1797 Anna 
Maria Vercruyssen]. 
De Veerkamp Krant (www.familieveerkamp. 
nl), ed. 55, jg. 15, nr. 2, juni 2009. Schilderij van 
logement Veerkamp in Utrechts Archief. Idem, 
ed. 56, nr. 3, sept. 2009. Familienieuws (bij uit
zondering) in kleur; Japanse kolonie in Amerika 

bij Francis Veerkamp [19e eeuw]. 
Verenigingsblad van Van Hilten (www.fa
milievanhilten.nl), blad 72, jg. 19 (2009), nr. 2. 
Gevonden op diverse zoekpagina's [Van Hilten]. 
Idem, blad 73, jg. 19 (2009), nr. 3. Anthonie deed 
ook aan genealogie [van Hilten; in correspon
dentie met Const. Huygens 1658 over Vonck van 
Lienden]; Gevonden op diverse zoekpagina's; 
Het Amsterdams archief geeft inkijkje [in boedel
papieren VanHilten]. 
Vis A Vis (l.vis@architecten.nl), nr. 51, juli 2009. 
Simon Honig (1942-2008); L. Vis: Claude Monet 
(1840-1926) en de tak Heyme Vis [Monet schilder
de diens verfmolens; Monet verbleef in 1871 in 
de Zaanstreek, waar hij bevriend raakte met de 
familie Van de Stadt. Hij schilderde o.a. doch
ter Guurtje (1854-1936), die huwde met Ericus G. 
Duyvis]; De familie Vis in Wormerveer. Deel Il. 
Albert Vis (1891-1970) en zijn familie [tr. 1916 Riek 
Dekker (exm. Honig)]. 
Wiarda Nachrichten (secr. Nederland: A. van 
Vliet-Wiarda, Van Assendelftlaan 3, 1901 JT Bak
kum-Castricum), Heft 24, Juli 2009. Aantekenin
gen bij '100 jaar Wiarda in het graafschap Bent
heim en in het district Lingen'; Wiarda, van land
adel tot landloper [Jan Wiarda, geb. Leeuwarden 
1856; in 1896 opgenomen in Veenhuizen]. 

Duitsland 
Archiv für Familiengeschichtsforschung, 13. 
Jg., Heft 2/2009. D. Weissleder: Aufbruch in die 
Zukunft der DAGV [60 jaar Deutsche Arbeitsge
meinschaft genealogischer Verbände; doel, ont
wikkelingen, zwaartepunten, toekomst]; H.-C. 
Sarnighausen: Rektor Zacharias Goeze (1662-1729) 
in Osnabrück, in Itzehoe und Wolfenbüttel [er. 
Lemgo Catharine Dorothea Sachse (exm. Lütke
mann); voor- en nageslacht]; G.-H. Zuchold: Da
niel von Tettaw (1670-1709) - der Held von Mal
plaquet [exm. v. Borcke; een overgrootvader van 
moederskant was Peter Wilhelm v. Glasenapp 
gen. Schmolzer (overl. voor 1523); de Spaanse erf
opvolgingstrijd]; Digitale ErschlieBung und Edi
tion von Handwerkerdarstellungen aus Mittelal-
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ter und Früher Neuzeit [www.nuernberger
hausbuecher.de; biografieën met afbeeldingen 
van 1171 handwerkslieden tussen 1388-1806 in een 
handschrift van een broederschap]; In Memoria 
Frieder Boss en Wolfgang Billig. 
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60 Jahre 
DAGV 

Beiträge des Heimatvereins Vreden zur 
Landes- und Volkskunde, Heft 23 (1982). H. 
Sowade: Urkundenregest Pfarrarchiv St. Georg 
Vreden 1330-1745 [met register, o.a.: Abbinck/ 
Abbing, Averhoff, Bo(e)gynck, Brynckhaeve, 
Brinckhove/-hof, Bru(i)ning, Buckhorn, Burge
rinck, Van Bu(e)ren, Bulzinck, Dobbenberg, Es
seling, Gerkinck, Haeck, Hetterscheid, Hoveken 
ge. Overhoff, Van Hovel(e), Hubbeldinck, Ibinck, 
Van Kernebecke, Koeckelwick, Lantinck, Van Mar
hulse, Mensinck, Portener, Rensing, Rompes/ 
Rump, Roterdynck, Van Schöppingen, Scrader, 
Van Stralen, Tushuesen, Vernsynck, Voeckinck, 
Van Vo(e)rden, Vrilinck, Van Warmelo, Wernsinck, 
Wolterdinck, Wissinck, Zeghebade, Zenden, 
Zumbrock]. 

Hessische Familienkunde, Band 32, Heft 
1/2009. Die Familie Horn aus Hochheim [eind 
16e-20e eeuw]; Die rheinhessische Familie 
Schembs [ook: Schömbs, Schemp(f), Schimpp]; 
Elisabeth Poths Bedienstungen in Darmstadt 
1893-1905; Die Heiraten des luth. Kirchenbuchs 
1664-1719 von Gronau (heute Bad Vilbel) [o.a. 
Hoek, Schwind, Kalbhenn, Geibel, GauB, Lau
pus, Wen(t)zel]; Ans der Geschichte der Dom
melmühle bei Rattlar [Kirchmann; 18e eeuw]; 
Genealogen in Hessen: Heinrich Henkel [1923-
2009; 31 kwn., o.a. Lich], Friedrich J.L. Heiden
reich [1912-2009; 63 kwn.: -, Koch (te Warburg), 
Kurzen, Hanewinkel] , Theodor Weber [1928-
2008; 3 gen.]. 
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Niedersächsicher Landesverein für Familien
kunde e.v., Hannover, Sonderveröffentlichung 
18 (1990) Garnison-Kirchenbuch Hannover 1690-
1811 [vervolg van Gens Nostra, jg. 63, okt. 2008, 
pag. 678], Band 4. S-Z und Register [o.a. Sander, 
Schäffer, Schaper, Scharnhorst, Sche(e)le, Schil
ling, Schirmer, Schlüter, Schmidt/Schmed, 
Schneider, Schollmeier, Schrader, Schreiber, 
Schult(z)(e), Schumacher, Schünemann, Schup
pe, Schütte/Schütze, Schwartz(e), Schwenke, 
Seidler, Siemers, Si(e)vers, Sommer, Spangen
berg, Specht, Sprickmann/Springmann, Stahl, 
Stange, Starcke, Stegmann, Steineke, Stein
mann, Steinmeyer, Sternberg, Stolt(z)e, StraJs
mann/Stratmann, Stucke, Stünckel, Tatge, 
Teg(e)tmeier, Thiele, Tim(me), Thies, Thomas, 
Tönnies, Töpfer, Thurnau, Tutenberg, Ulrich(s), 
Vogelsang, Vogt/Voigd, Volger/Völcker, Volck
mann, Volmer/Voltmar, Vois, Wächter, Wag(e) 
ner, Waldvogel, Walt(h)er, Warn(e)ke, Wasmann, 
Weber, Wedekind, Wedemeyer, Wehmeyer, Wei
demann, WeiJs, Welhusen, Wellmann, Wentzel, 
Westphal, Wiechers, Wichmann/Wiegmann, 
Wilcke(n), Wilkening, Wi(e)neke, Winckelmann, 
Winter, Wiese, Wissel, Witte, Wolf, Wolter(s), 
Wortmann, Wrede, von Zeplin ('Capitain in hol
länd. Diensten'; 3 kinderen 1795-98), Zieseni(e)s, 
Zimmermann] . 

Sächsische Heimatblätter, 55. Jg., Heft 3/2009. 
Special Mittweida. W. Schwabenicky: Die Stadt 
Mittweida und ihre nähere Umgebung im Mit
telalter; U. U. ]äschke: Mittweida. Von der Hand
werkerstadt zum Campus; Bijdragen betr. Karl 
J.H. Freyer [burgemeester 1899-1929], Johann N. 
Bürkel en Gustav F. Hirsch [architecten], Zur ln
dustriegeschichte, Die Stadtkirche [o.a. doopvont 
uit 1553], Eisa Brändström (1888-1948),Johannes 
Schilling [1828-1910, beeldhouwer], Johann Chr. 
Sclmeider [1814-1865, schooldirecteur]. 

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familienge
schichte (http://amf-verein.de), 50. Jg., Heft 
3, Juli-Sept. 2009. I. Homeyer: Zum Omgang mit 
Personenstandregistern - ein Überblick; Th. Klut
tig: Die Reform des Personenstandrechts und ihre 
Umsetzung im Freistaat Sachsen; Chi: Kirchner: 
Standesamtsunterlagen als neue genealogische 
Quelle. Am Beispiel des Limbacher Landes in 
Sachsen. Anhang: Standesamtliche Zuständig
keiten für die Ortschaften im Limbacher Land; K. 
Müller: Die Familien Kölbel im vogtländischen 
Büna zu Arnsgrün; G. Wiechert: Neues zu der Wol
kensteiner Apothekerfamilie Macasius (Macasy) 
[16e-17e eeuw]. 
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Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkun
de (http://www.genealogy.net/vereine/maus; 
http://ghgg.genealogy.net), 84. Jg., Heft 3, 3. 
Quartal 2009. E. Doll: Johann Albrecht von Man
delsloh (1616-1644), erbgesessen aufEvensen. Ein 
Weltreisender; H.G. Trüper: Die Familie von Ti
mourou, indonesische Gene an der Unterweser. 
Teil 1: Herkunft und Geschichte der Familie [afk. 
van Celebes, meegekomen met Wilhelm Terhel
len/von der Hellen (geb. Bremen 1744), majoor 
in Hollandse dienst; genealogie]; W. Hilbig: Das 
Leben der Maria Albers, geb. Kleine (1798-1877) 
[exm. Kracke]; E. Schütze: Familienforschung 
mit den Lassungsbüchern Bremens [grondtrans
acties; voorbeelden o.a. Preen, Snederman, Van 
der Heide, Van Munster, Knop, Trekel, Beemer, 
Olding, Swechusen; aliassen; schema Swechusen 
1514-1623]; In Memoria Harald Richert en Wolf
gang Billig. 
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Oostenrijk 
Geschichtsverein für Kärnten, Programm 
erstes Halbjahr 2007. Schloss Bach; Doppeladler 
und Halbmond: Ein Gren2gang von Slawonien 
nach Siebenbürgen; Mohács und die Folgen [in 
1526 werd in de veldslag bij Mohács het Hon
gaarse leger vernietigd door sultan Suleiman]; 
Die K.K. Militärgrenze gegen die Osmanen; 
Slawonien - Land zwischen Drau und Save; Do
nauschwaben - neue Heimat Kärn ten; Sieben
bürgen; Hutterische BrUder aus Sc. Pecer, Unccr

Amlach und Kleinsass bei Spittal a.d. Drau [we
derdopers volgens de regels van Jakob Hutter; 
vervolging, emigratie]; Prinz Eugen von Savoyen; 
Arthur von Görgey - der Wallenstein der ungari
schen Revolution [1818-1916] . 

Idem, Programm zweites Halbjahr 2007. Vil
lach und Bamberg 1007 - 1759 - 2007: Jahrhun
derte gemeinsamer Geschichte; Burg Rosegg; 
Melanie Khevenhüller, geborene gräfin Erdödy 
- Pionierin des Kärntner Automobilsports; Pe
terwarden und Neusatz. Von den Serben in der 
Habsburgermonarchie; Als die Kroaten Wien be
lagerten [1848]; Die Haiducken und das 'ungari
sche Genf; Samuel von Brukenthal (1721-1803); 
Gräber und Geschichte [begraafplaats St. Ru
precht]; Marie Tusch - erste Kärntnerin im Nati
onalrat [geb. Klagenfurt 1868 als Maria Pirtsch]; 
Anna Gröger - die erste weibliche Abgeortnete 
im Kärntner Land tag [geb. 1867 als Anna Bartel]. 

Heraldiek 
Kleeblatt. Zeitschrift für Heraldik und verwand
te Wissenschaften, 1/96. Friedrich Warnecke 
- Ein Lebensbild [1837-1894]; Der Bastardfaden; 
Schiffsflagge im Nebel der Geschichte; Kommu
nalheraldik im Kreis Rügen. 

Idem, 2/96. Heraldik und Philatelie; Goldene 
Kleestengel auf den Flügeln; Herolde in Hanno
ver, Vom Siegel und Wappen der Stade Gera. 

Idem, 3/96. G. Schwichow!]. Diers: Die Odyssee 
der Kankena [het wapen uit 1485 is te zien op de 
grafsteen van Etta Attena in Petkum]. Wie kamen 
die Kankena nach Wittmund und Dornum? [sche
ma 14e-16e eeuw; Idzinga, von Aldessen, Abde
na]; Das Wappen der Gemeinde Hämelhausen; 
Die Wolfsangel; Zur Geschichte des Siegelwesens. 

Idem, 4/96. Dornum während der Sächsische 
Fehde [Kankena, Cirksena; eind 15e-begin 16e 
eeuw; met schema Kankena auf der Dornumer 
Norderburg]; Das Mainzer Rad; Doppelte Reihe 
von Pfauenfedern. 

Idem, 1/97. Die Kunst im Wappensiegel; Das 
Hannoversche Kurfürs tenwappen von 1692; Pom
mem bewachte ein rotes Fabeltier. Der Greif als 
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eine Kombination aus Löwe und Adler ist sei t 400 
Jahren bekannt; Noch einmal: König in Preugen. 

Idem, 2/97. Schlog Boden burg-Der Stammsitz 
eines alten Rittergeschlechts [von Bodenburg 
(12e eeuw); von Steinberg (1359)]; Das Pferd als 
Wappentier - Das Sachsenrog; Ein frühes Adler
wappen im Braunschweiger Dom. 

Idem, 3/97. Bremen und seine Hoheitszeich
nen; Der Aufstieg von Brandenburgs Adler; Der 
Idealhelm der hohen Ritter für Turnier und 
Kampf irn Fel de ausgangs des späten Mittel nlte rs. 

Verder ontvingen wij: 
Beiträge zur Geschichte der Stadt Ahaus, 4 
(1988). W. Kohl: Quellen zur Geschichte von Ot
tenstein 1319-1815. Teil 1. Urkunden. Teil 2. Ein
wohnerlisten und Steuerregister. Teil 3. Chronik. 
Register. 
Berichten van de Hoege Woeninck (http:// 
www.xs4a1l.nl/-bvz5), nr. 30, mei 2009. Aanv./ 
Wijz. familieboek [Hogewoning]. 
't Calcoentje / Toe Prees (Calcoen, Deprez), 
27e/18e jg., nr. 4, juli/sept. 2008; 28e/19e jg. nr. 1, 
okt.-dec. 2008, nr. 2, jan.-maart 2009, nr. 3, april
juni 2009, nr. 4, juli-sept. 2009 [Kwst. van Chris
tiane Goderis (geb. Koksyde 6-9-1936; s gen.: -, 
Calcoen, Verhaeghe, Calcoen]. 
Cultureel Erfgoed Noord-Holland, Nieuws
briefErfgoedinstellingen, najaar 2009. 
De Drudenvoet (w.klapwijk@hotmail.com; 
Klapwijk), 18e jg., nr. 2, aug. 2009. 
Familieblad Sparreboom (familiestichting@ 
sparreboom.org), jg. 20, afl. 1, juni 2009; afl. 2, 
sept. 2009. 
Familiebulletin (S tichting Familie Brühl), nr. 
2/1 mei 2009. Archivaria 1 [o.a. het familiearch ief]. 
Familievereniging Van Aggelen en naamsver
wanten (secr. : cjpl-vander-Hoeven@hetnet. 
nl), nieuwsbrief nr.1, voorjaar 2009. 
Die Fq_nzel (http://www.bvff.de), Heft 78, Juni 
2009. Verv. Begräbnisregister der ref. Gemeinde 
Cronenberg [waarin dopen(!) 1689-1690]. 
Haselhoff Bulletin (www.haselhoffstichting. 
nl), 1/09, 20e jg., juni 2009. De schoolboeken van 
mijn vader [Eitje Haselhoff, over!. 1945]; Een 
Haselhoff zegel. 
Helm-nieuws, no. 100, 25e jg., nr. 4, herfst 2009 
[laatste nummer; Van der Helm]. Slotwoord. 
In de Smitse, nr. 20, aug. 2009. Trouwboekje Wil
lem en Geertje [Willem A. Smit tr. Uithoorn 1920 
Geertruida van Soest]. 
KB.nl (www.kb.nl), jg. 8, nr. 4, dec. 2009. Ver
wacht: historische kranten online. 
Zeeuws Archief Nieuws, nr. 43, sept. 2009. 

M. Vulsma-Kappers 
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bricl 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 
di e n e n op één z ijd e b es chre ve n papi e r t e word e n ingezonden :-1 :-1n: 

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

Gezocht: naamgenoten en/of. .. 

Schotse militairen SUTHERLAND 
Republiek der Verenigde Nederlanden - Staatse Leger, Schotse Brigade (ca. 1600 - ca. 1800)

genealogisch-historisch (academisch) onderzoek naar militairen met de Schotse clan en fami
lienaam Sutherland (met verbasteringen: Sed(d)erland, Sid(d)erland, Sod(d)erland, Souther
land, Suet(h)erland, Sud(d)erland, Sut(t)erland, Suy(d)erland, Zuiderland(t), Zuyderland(t) ). 
Mijn onderzoek omvat: 
(1) herkomst, Schotland (Hooglanden); 
(2) verspreiding, Duitse staten, Engeland-Ierland, Frankrijk, Lage Landen, Polen, Rusland

Baltische staten, Scandinavie; en 
(3) militair-sociale context. 

Communicatie gezocht met mensen die zelf onderzoek doen naar dit, of soortgelijk onder
werp en/of historische context (d.w.z. Schotse regimenten, huurlegers, soldatenhandel, Staat
se Leger) en die mij kunnen wijzen op nader te raadplegen bronnen - Nederlandse archieven, 
collecties, etc.). Daniel J.J. Sutherland, djjsutherland @craxon.plus.com (Devon, Engeland, 
GB, tel 0044-1548-821379 ). 

Met ingang van dit nummer zorgt drukkerij Ten Brink, onderdeel van Euradius, 
te Meppel voor het drukken en verzenden 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
W.J.J. Colaris, wcolaris@hotmail.com, Kamperweg 54, 8162 EP Epe 
B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30, 2518 BE 's-Gravenhage 
J.-W. Koten, Weezenhof 2107, 6536 JR Nijmegen 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. 
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie. 
Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 
Postbus z6, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl. 

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