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Reizende artiesten 
DOOR MICHAËL BOERS 

Mijn overgrootvader Franciscus 
Boers (1851-1897) was muzikant en 
trouwde met de dochter van een mu
zikant, die dus mijn betovergrootva
der werd. Deze betovergrootvader, 
Jean Frédéric Liesoij (1818-1884, zie 
Illa-2), bleek afkomstig te zijn uit een 
familie van reizende artiesten, veelal 
muzikanten, en dat leverde voor mij 
een hoop onderzoeksproblemen op, 
die voor andere onderzoekers naar 
reizende families ook zullen gelden. 
In dit artikel wil ik een aantal pro
blemen aankaarten die bij onderzoek 
naar zo'n familie op kunnen treden, 
en mogelijke oplossingen daarvoor 
aandragen. 

Allereerst wil ik het begrip reizen
de artiesten beperken tot families, 
waarbinnen het artiestendom gedu
rende twee of meer generaties voor 

het merendeel van de familieleden 
gold. In iedere familie komt vroeg of 
laat wel een artiest voor, maar juist Frans Boers (1851-1897),foto circa 1890 
het feit dat gehele families als artiest 
optraden, maakt dat ze speciaal zijn en ook lastiger te onderzoeken. Mijn on
derzoeksperiode heeft als zwaartepunt de 19de eeuw, maar loopt grofweg van 
1750 tot 1950. De toegenomen vervoersmogelijkheden van de 20s" eeuw na

men de noodzaak weg om met het ge
hele gezin met het werk mee te reizen, 
waardoor artiestenfamilies, die er ook 
nu nog steeds bestaan, zich toch meer 
op één locatie vestigen. 

Hoewel het in de familie Liesoij me
rendeels om muzikanten gaat, wordt 
er in dit artikel uitdrukkelijk over ar-

Gezicht op de markt van' s-Hertogenbosch, 
circa1870 
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Kermis aan de Botermarkt te Amsterdam, 
aquarel].M.A. Rieke 

tiesten gesproken, omdat de bevindin
gen van toepassing zijn op een waaier van 
beroepen, zoals: toneelspelers, acrobaten 
en jongleurs, dierentemmers, clowns, 
koekenbakkers en uitbaters van curiosa 
op kermissen, kortom op iedereen die 
werkte in het theater, het circus of op de 
kermis. 

Van alle artiesten waar hierboven sprake 
is, blijken de muzikanten de ongrijp
baarste te zijn. Tenzij je tot de top be
hoorde en er recensies over je optreden 
werden geschreven, of je voor belang
rijke personen mocht optreden, bestond 
het leven vooral uit anonieme optredens 
in cafés en theaters tijdens de jaarlijkse 

kermis, die zich voor iedere stad, plaats of dorp op een ander moment van het jaar afspeelde. 
Hoewel er voor optredens officieel vergunningen bij de overheid moesten worden aange
vraagd, gebeurde dit door de freelance muziekanten meestal niet en werd er spontaan opge
treden, waardoor er vaak geen papieren sporen zijn achtergebleven. 

Voor kermis- en circusmedewerkers, die vaak een kraam of dieren, of grote stellages mee
namen is er ook meer documentatie in de vorm van bewaard gebleven reclamebiljetten en 
krantenadvertenties en de vergunningaanvragen bij de overheid, de zogenaamde patenten. 

Behalve de absolute top, die in vaste theaters optraden, brachten toneelgezelschappen hun 
eigen theater mee, waarvoor uiteraard ook een patent moest worden aangevraagd om deze op 
te zetten. Daardoor zijn theaterdirecteuren vaak nog wel te vinden, maar blijven de individu
ele toneelspelers nog ongrijpbaar. 

Het feit dat veel artiesten een theaternaam gebruiken en gebruikten, maakt het terugvin
den van een individuele artiest er ook niet makkelijker op. 

En een laatste hindernis is ongeletterdheid. Het merendeel van de artiesten leefde op of 
onder het bestaansminimum, had geen vaste woon- of verblijfplaats (ten minste niet tijdens 
het speelseizoen dat grofweg vanaf het voorjaar tot en met de herfst duurde) en had dus nau
welijks gelegenheid tot scholing. 

Zeker aan het begin van de 19de eeuw en daarvoor kan het merendeel niet lezen en schrijven, 
zelfs niet de eigen naam. Voor de vrouwen geldt dit nog sterker dan voor de mannen. Aange
zien door het reizen de mensen in streken kwamen waar hun namen ongewoon waren en ze 
zelf niet schrijven konden, was de spelling van hun naam door ambtenaren afhankelijk van 
een duidelijke uitspraak en een eventuele gelijkenis op een lokaal wel bekende naam. Zo komt 
de achternaam Liesoij voor als Lisois, Ligois, Legeois en Liegors. maar was de naa m oorspron
kelijk Liègeois (Luikenaar), een veel in België en Noord-Frankrijk voorkomende achternaam. 

Door het reizende bestaan en de vaak armoedige leefomstandigheden, leefden de artiestenfa
milies vaak aan de rand van de samenleving en meed de burgerij contact met ze. Dit werd nog 
versterkt door het aura van bandeloosheid die om de families hing, doordat ze een groot deel 
van hun leven in en om kroegen doorbrachten, waar ze immers optraden. Ook werden er veel 
kinderen geboren voordat de ouders gehuwd waren. Mijns inziens is dit niet zozeer het ge
volg van bandeloosheid (hoewel dat zeker enige invloed zal hebben gehad), maar eerder van 
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het feit dat voor hen het verkrijgen van de nodige papieren om te mogen trouwen extra moei
lijk was. De mensen wisten vaak niet waar ze geboren waren, of hadden het geld niet om terug 
te gaan naar die locatie om een kopie van de benodigde eigen geboorteakte of overlijdensakte 
van de ouders op te halen. Door het reizen raakten families ook sterk van elkaar gescheiden en 
was het niet ongewoon dat men niet wist of de ouders nog leefden of niet en, zo ja, waar dan. 

Dit leidde ertoe dat men vaak een eigen huwelijksceremonie bedacht, en het officiële huwe
lijk pas voltrok als alle papieren geregeld waren. 

Een andere factor van hun isolement was het geloof. Het merendeel van de artiesten die 
ik heb onderzocht waren katholiek of joods, de getolereerde maar officieel verboden gelo
ven, die tot zeker de tweede helft van de 19de eeuw moesten wachten, voordat ze als volwaar
dig lid van de gemeenschap werden aanvaard, hoewel er zeker uitzonderingen zijn geweest 
van individuen de het ondanks hun geloof 'gemaakt' hebben. 

De isolatie en de afwijkende levensstijl van de families leidde ertoe dat ze vaak onderling 
huwden. Binnen hun eigen kring begreep en accepteerde men elkaar. Mijn eerste onderzoek
stip is dan ook wanneer je vastloopt om eerst andere artiestenfamilies te onderzoeken. Voor
komende namen van getuigen bij geboorte, doop, huwelijk of overlijden, of van andere leden 
van een muziek- of theatergezelschap zullen bijna zeker leiden naar nieuwe familieleden. 

Wat mij verbaasde was hoe groot de afstanden waren die werden afgelegd. Grotere gezel
schappen, zeker vanaf het eind van de 18de tot de tweede helft van de 19de eeuw gebruikten 
trekschuiten (gecharterde schuiten voor eigen gebruik, of in eigen bezit, of reguliere lijn
diensten) om zich te verplaatsen binnen Nederland, maar de kleinere gezelschappen liepen 
veel, of reisden met een huifkar door weer en wind en met het gehele gezin, ___ _ 
zuigelingen, zwangere vrouwen incluis. De groep artiesten die ik heb onder- Circus AMAR 
zocht, kwam voor van Duinkerken tot aan Leeuwarden en alle plaatsen daar Th.-rc ... .-. 

.... • .,. da"n w•n hetg,weldl1• 

tussenin, met individuen die bijvoorbeeld ook in Hamburg en Parijs zijn ge- ...,..,.._0011•MMA 

weest. Grofweg is dit het Nederlands taalgebied, zoals dat ooit heeft bestaan. De Sta~~ Globe 
Jean Frédéric Liesoij sprak in ieder geval goed Frans, dus hij hoefde zich niet TRIO CESARIO 

. De Lnohtkabel In den koepel 
tot het Nederlands taalgebe1d te beperken. tan het Theater 

._ .... ... , , ,md• a•HIIOhap ...... 
Regionale kranten zijn een belangrijke bron van informatie en nu er verschil- '"':."":.':.":.-::.-:-:.~~:•" 
lende via het Internet te doorzoeken zijn, vormen zij een makkelijke te door- !~~~El:~'!~~.: 
zoeken bron. Ik noem hier de Leeuwarder Courant, De Gelderlander, Eems- ,,,;.-~;::~::::;:;-:::.~· ... 
lander Dagblad, Soester Courant, Gedigitaliseerde jaargangen van het NRC, 

Het Centrum, Het Vaderland en het Volk, De Groene Amsterdammer, kran
ten uit het Eemlands archief (Amersfoort e.o.), Tilburgse Courant, Zeeuwse 
kranten en er komen er steeds meer. De advertenties geven vaak een indruk 
welk instrument iemand speelde, want in officiële aktes staan de meesten te 
boek als muzikant. De lijst met gedigitaliseerde bladen groeit met de week. 

Het Centrum van 2 
november1927 
Neis is Bernard 

Alexander Neiss (zie 
IIIa-1) 

Een goed overzicht staat op http://kranten-historisch.startpagina.nl/. Voor de overige 
kranten moet er nog naar het lokale archief gegaan worden, wat weer een probleem is wan-
neer men er niet zeker van is in welke plaats gezocht moet worden. Verder is er een nationaal 
project onderweg onder leiding van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, genaamd 'Da-

l 
··:::··0~· ·F: .. ;,11, ~10f: ,us Lteso~ .... ·;; ·, .• ;,:.; , ~io -so, - tabank Digitale Dagbladen' dat naar verwachting 
l\tUS IKALI!. ce 1htP 10 bct Kolli)hulu 111 B,Mr, "•" A"u" i6"' • op • • • • ,.,,., , .. •s Mtl, wmop d, 11ukktn dour .............. Co mpo,I eind 2011 klaar zal Zijn en waann het merendeel 
\'trn•rdhd . !!oor hun ten 1mwoer nllea •orden cet111g1. d d 1 d 1 d l"k · 1 d · __ __ __. van e Ne er an se an e IJ een reg10na e ag-

Aankondiging optreden familie Maurice Liesoy bladen zal worden gedigitaliseerd en via Internet 
(1791-1844) in de Leydse Courant van 24 mei 1844 toegankelijk zal worden gemaakt. 
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Goede vondsten kunnen er gedaan worden in boeken over het lokale muziekleven, zoals bij
voorbeeld 'Een speurtocht door Zeeuws Muziekverleden deel 2' door P. Scherft, een uitgave uit 
1984 van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, waarin ik gegevens over 
mijn betovergrootvader terugvond, of 'Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850' door 
Hendrikus Jacobus Zomerdijk van 1981. Juist dit soort regionale publicaties verhogen de kans 
dat ook de mindere goden vermeld worden. Voor de toneelspelers en variété artiesten zijn er 
twee gezaghebbende boeken: 'Acteurs- en kleinkunstenaars lexicon: 3200 namen uit 100 jaar 
Nederlands toneel' door Pieter Hein Honig van 1984 (1079 pagina's) en 'Lexicon van Neder
landse tonelisten' door Joh. M. Coffeng van 1965. Vooral uit het boek van de heer Honig blijkt hoe 
- ook nu nog- artiesten vele onderlinge familiebanden hebben. Het kan ook handig zijn om op 
zoek te gaan naar boeken van andere genealogen over artiestenfamilies, zoals bij voorbeeld het 
'Klompen en Violen, drie eeuwen Busio' sen Buziau' sin Nederland' door Marc Busio van 2005. 

En ook de bibliotheken van het Nederlands Muziek Instituut (NMI, onderdeel van de Ko
ninklijke Bibliotheek) in Den Haag en het Theater Instituut Nederland (TIN) in Amsterdam 
(beide alleen toegankelijk voor leden) zijn fundgruben voor informatie over zowel indivi
duen, als omstandigheden. 

Voor de periode van het begin van de 19dc eeuw en verder terug in de tijd kunnen de lokale 
almanakken die in verschillende plaatsen gedrukt werden veel nuttige informatie geven. De 
bekendste is de Enkhuizer Almanak, tegenwoordig aan zijn 413dc jaargang bezig. Van deze 
almanak heeft het Stadsarchief Amsterdam informatie over de periode 1860-1892 toen deze 
almanak daar is uitgegeven door de Maatschappij tot het Nut van het Algemeen. 

Om een kermis te kunnen lokaliseren is het belangrijk om te weten wie de schutspatroon 
was van de lokale parochiekerk. De kermis begon meestal op de feestdag van die schutspa
troon. Vanaf de 19dc eeuw gingen stadsbesturen zich echter steeds meer bemoeien met de 
planning van de kermissen en werd er wel geschoven met de datums. 

/ L" d c ·1· , tJSt van gevon en verwante 1am1 1enamen 
Onderstaande lijst bevat de namen van andere, verwante, families die ook uit reizende ar
tiesten bestonden. Bijna alle namen komen in diverse schrijfwijzen voor en hebben zich vaak 
ook in verschillende schrijfwijzen naast elkaar gehandhaafd tot de dag van vandaag: Bakker, 
Beumer, De Blanck, Boudou, Buziau, Crassé, Driguet, Gerlach, Hart, De Leeuwe, Loiseau, 
Majofski, Martron, Neisz, Nicoud, Ronne, Sauvelet, Senecault, Sino, Stips, Stoers, Stranger, 
Vacarezza, Valer, Vischer en Westenberg. 

Andere bekende niet verwante families, zijn bijvoorbeeld: Blanus, Jeanvier, Kabalt, Kins
bergen en Schwab. 
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Uitgespeeld. Een theaterrondwandeling op Zorgvlied. 

Tot stand gekomen op initiatief van Theater Instituut Nederland, in samenwerking 
met Stichting Dodenakkers.nl, begraafplaats Zorgvlied, de gemeente Amstelveen en 
studenten van de Universiteit van Amsterdam. 

Kosten wandeling€ 2,- (het boekje is verkrijgbaar op begraafplaats Zorgvlied en bij 
Theater Instituut Nederland). 
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Parenteel van Andreas Liegois 

I. Andreas Liegois, geb. Brussel ca. 1735, tr. Brussel (Onze Lieve Vrouwe 
van de Kapelle Parochie) 11-11-1759 MariaJosephaBruneaux, geb. Brussel 
ca. 1728, overl. Brussel (L'Höpital Saint-Jean) omstr. 27-10-1780. 

Uit dit huwelijk: 

1. Bartholomeus Ligeoi, geb. ca. 1760, begr. Brussel (Onze Lieve Vrouwe 
van de Kapelle Parochie) 11-1-1761. 

2. Judocus Liegeois, geb./ged. Brussel (Onze Lieve Vrouwe van de Kapelle 
Parochie) 8/9-1-1761. 

3. Simon Liegeois, geb./ged. Brussel (Onze Lieve Vrouwe van de Kapelle 
Parochie) 15/15-3-1762, tr. CatharinaLejeune. 

4. Remigius Victor, volgt II. 
5. Elisabeth Liegoir, ged. Brugge (Sint Catharina parochie) 25-7-1768, 

begr. Brugge 7-8-1768. 

Brussel, Kapelle 
kerk, aquarel 1881, 

door]eanBaes 

6. CatharinaLiegoir, ged. Brugge (Sint Catharina parochie) 25-7-1768, begr. Brugge 31-7-1768. 

7. Maria]osepha Liegois, geb./ged. Brussel (Kapelle kerk) 5/6-5-1773. 

8. Maria Anna Liegois, geb. ca. 1775, begr. Brussel (Onze Lieve Vrouwe van de Kapelle Paro
chie) 3-11-1775. 

9. JoannaFranciscaLiegois, geb. ca. 1776, begr. Brussel (Onze Lieve Vrouwe van de Kapelle Pa
rochie) 9-10-1776. 

10. Ferdinandus Liegois, ged. Brussel (Onze Lieve Vrouwe van de Kapelle Parochie) 28-5-1778, 

begr. Brussel 4-10-1779. 

II. Remigius Victor Liegois, geb./ged. Brussel (Onze Lieve Vrouwe van de Kapelle Parochie) 
24/24-12-1764, muzikant, toneel poppenspeler, over!. Gent (Oost-Vlaanderen B) 11-4-1818, otr. 
Middelburg 16-7-1796 Marie ChristineCroly, geb. Turnhout omstr. 1764,1 over!. na 7-12-1844. 

Uit dit huwelijk: 

1. Mauritius, volgtIIIa. 
2 . Maria Elizabeth, volgt IIIb. 

Illa. Mauritius Liesoy, ged. Brugge (Sint 
Anna Parochie) 10-11-1791, reizend muzi
kant, over!. Bergen op Zoom 6-12-1844, tr. 
Marie Petronille (Petronella) Vacarezza, geb. 
Gent (Oost-Vlaanderen B) 29-3-1798, muzi
kante, over!. na 26-8-1869, dr. van Jacobus 
Joannes en Anna Maria d e Koninck. 

Voor het huwelijk van haar dochter Rosalie in 
1861 laat zij bij een notaris in Brussel een verkla
ring van toestemming opstellen, terwijl zij zelf 
in Den Bosch woont. Tot 1869 woont zij in Am
sterdam. In het bevolkingsregister daar staat 
dat ze vertrokken is naar Parijs. 

Tijdens haar geboorte is haar vader reeds ge
durende acht dagen afwezig om zaken te doen 
in Yper. 
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Doopregister Brugge 1791 met doop van Maurice Liesoy 
(1791-1844) 
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Uit dit huwelijk: 

1. Marie Christina Liesoy, geb. Tongeren (Limburg B) 20-9-

1816, muzikante, overl. na 10-1-1843, tr. Bergen op Zoom 
25-4-1839 Bernard Alexander Neisz, geb. Ritzebuttel 
(Nedersaksen D) 21-10-1814, ged. Sint Annakapel (Hil
desheim D) 8-1-1815, koorddanser en acrobaat, zn. van 
Franciscus Petrus Neiss en Maria Barbara Angelo. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1840 en 1843 te Den Bosch en 
Bergen op Zoom drie kinderen geboren. 

2 . Jean Frédéric Liesoij, geb. Antwerpen 28-12-1818, flui
tist, muzikant, stads dansmeester (1850), dansmees
ter en muziekdirecteur (1874), mede-oprichter van de 
harmonieschool in Middelburg, muziekmeester bij 

's Middags on1 halfvijf en 's avonds om 
hnlfelf gnnt clc koorddan~r:;familic Nci~s 
nnnr boven. De toeren, die dil vljltal toont, 
1ijn pmchtigc &taaltjes vnn c,•cnwicht.
kunst. Pn Nói~s 1r,1ot rustig .!'I' de 1.._,ni11g 
vnn een stoel zitten, en lant ••Jtl cvemv1chti. 
stok dan nog- met éên hand los. 

Ook 's avonds $"1ng hel gc11nimcerd toe 
in den Dicrl!lltuin. Men vcnstnnt er ,Ic 
·kunst vroolijk te zijn en toch niet de pcrk6i 
te huiten te gann. De orgels spclllden er 
vroolijk op Jo.,, 6e Tirolers ·bHezcn clnt he: 
een lust was, Nciss w~ktc In ·het' liclit vno 
den schijnwerper. · 

Het Vaderland van 8 mei 1927 met Neis 
is BernardAlexnader Neiss (zieIIIa-1) 

muziekvereniging 'Uit Kunstliefde (U. K.)' (1842-1867), leider van harmoniegezelschap 
van schutterijvereniging in Middelburg (1857-1859), lid van het orkest 'Apollo' in Mid
delburg (-1861), oprichter en leider van harmoniekorps 'Accelerando' (1867-1884), overl. 
Middelburg 15-2-1884, tr. Middelburg 15-9-1843 Helena Maria Francella, geb. Middelburg 
27-4-1818, naaister en modemaakster 1843, over 1. Middelburg 9-8-1883, dr. van Petrus Ber
nardus Thomas Franscella en ReginaJacoba Dervaux. 

Leeuwarder Courant 19 mei 1865: Op 16 mei 1865 adverteerde Jean Frédéric dat hij 'ook dit jaar 
de Friesche Kermissen zal bezoeken met zijn geheel nieuw en uitmuntend gezelschap ZANGE
RESSEN, KOMIEKEN en MUZIJKANTEN.' Volgens de advertentie werkte hij op dat moment 
vanuit Sociëteit Mutua Fides in Groningen. In 1880 viert hij zijn veertigjarig jubileum als dans- en 
muziekleraar. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1844 en 1856 te Middelburg twaalf kinderen Liesoij geboren. Vijf 
ervan trouwen later.' 

3. Marie Catherine Liesoij, geb. Doornik (Henegouwen B) 7-1-1821, muzikante, overl. Am
sterdam 19-2-1893, tr. Bergen op Zoom 27-11-1845JacobusSino, geb. Schoonhoven 18-12-

1819, vioolspeler (1846), vioolspeler en dansmeester, overl. Amsterdam 11-5-1892, zn. van 
Jaques Suno en Maria Barbara Marchant. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1846 en 1864 te Bergen op Zoom, Leiden, Utrecht, Hamburg, Zierik-
zee en Goes negen kinderen Sino geboren. Vier ervan trouwen later.3 

4. Maria Elisabeth Liegois, geb. Antwerpen 18-1-1823, muzikante, over 1. na 27-11-1867. 

5. MariaAnnaLiegois, geb. Schiedam 2-7-1825, muzikante, overl. na 27-11-1867.4 

6. WillemLiesoy, geb. Bergen op Zoom 19-11-1827, overl. ald. 2-7-1831. 

7. CeciliaLiegois, geb. Bergen op Zoom 16-10-1829, over 1. Breda 18-11-1829. 

8. Johanna Carolina Liegois, geb. Bergen op Zoom 30-5-1832, muzikante, overl. Amsterdam 
(Wilhelminagasthuis) 20-1-1897, tr. 's-Hertogenbosch 24-7-1852Johannes George Vischer, 
geb. Amsterdam 13-11-1828, muzikant, overl. Rotterdam 25-8-1867, zn. van Johannes Vi
scher en Louise Emilie Lo brij. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1854 en 1867 te Den Bosch, Arnhem, Amsterdam en Rotterdam zes 
kinderen Vischer geboren. De oudste trouwt in 1879.5 

9. Rose Vincente Mal/et Liegois, geb. Breda 29-6-1834, muziekante, zangeres 1861, overl. Bre
men (Josepstift) 7-6-1881, tr. Amsterdam 10-4-1861 Friedrich WilhelmMennerich, geb. Bre
men 15-8-1833, acteur, zanger en vergulder, over 1. Bremen (Krankenanstalt) 1-10- 1912, zn. 
van Johann Friedrich Mennerich en Wilhelmine Müller. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1866 en 1868 te Bremen twee kinderen Mennerich geboren. De jong
ste trouwt later. 6 

10. MariaPetronellaLiegois, geb. Bergen op Zoom 24-1-1837, muzikante, overl. Amsterdam 2-2-

1908, tr. (1) Amsterdam 18-10-1860 Gerardus Cop, geb. Amsterdam 10-3-1833, muzikant, 
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overl. Amsterdam 1-3-1868, zn. van Gerardus en Maria Klaasen en wedr. van Johanna 

Antonia Henderika Bouhuijs; tr. (2) Amsterdam 18-9-1869Johannes Wilhelm Eijlders, geb. 
Amsterdam 10-12-1827, sigarenmaker, overl. Amsterdam 16-6-1911, zn. van Jan Christi
aan Eijlders en Maria Elisabeth Valand en wedr. van Elisabeth Hendrika Wilhelmina 
Bouhuijs. 

Uit het eerste huwelijk is in 1861 te Zwolle een dochter Cop geboren en uit het tweede huwelijk 
zijn tussen 1870 en 1872 te Amsterdam twee zonen Eijlders geboren. Alle drie trouwen later. ' 

IIIb. MariaElizabethLisois, geb./ged. Gent ( Oost-Vlaanderen B)(Sint Baafs parochie) 3/4-12-

1795, vioolspeelster, over 1. na 29-1-1885, tr. Bergen op Zoom 17-12-1829Johannes Frederik Stips, 
ged. Marum 20-2-1795, reizend muzikant, violist en cellist, overl. Leeuwarden (stadszieken

huis) 1-12-1878,8 zn. van Johan Frederik Stips en DorotheaJongbloed. 
Ze vierden hun sa-jarig huwelijk op 6-1-1866 (advertentie in Roermond), hun 54-jarig huwelijk op 

6-1-1870 (advertentie in Wageningen) en 55-jarigjubileum op 6-1-1871 (advertentie in Zwolle).• 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria Christine Stips, geb. Brussel 26-10-1816, harpspeelster, overl. Hulst 31-5-1881, tr. 's

Hertogenbosch 21-12-1843 Hendrikus Beumer, geb. 's-Hertogenbosch 4-2-1816, verver, gla

zenzetter en muzikant, overl. Tilburg 6-7-1886, zn. van Henricus Beumer en Anna Clara 
Spee. 

Haar zoon is Johannes FrederikStips/Loiseau,'0 geb. Middelburg 8-6-1838, muzikant, hippodrome
houder, over!. Tilburg 12-11-1918, tr. 's-Hertogenbosch 14-4-1869 Anna Clara Beumer, geb. 's-Herto
genbosch 13-4-1839, muzikante, over!. Tilburg 27-2-1923, dr. van Jacobus Beumer en Cornelia van 
Vugt. 

Mogelijk is zijn vader Charles Leiseau, die stafmuzikant is in het leger in Bergen op Zoom en in 
1837 ook als geboortegetuige optreedt bij zijn schoonzus Anna Marie Stips (Illb-9 ). 

Johannes Frederik wordt op 29 november 1901 in 's-Hertogenbosch bij verstek veroordeeld eerst 
tot het betalen van zes gulden boete, of een hechtenis van twaalf dagen en later nog eens tot het 
betalen van één gulden boete, of twee dagen hechtenis, omdat hij op 2 en 4 september 1901 tijdens 
de kermis van Geldrop tien ponies in zijn hippodrome hield, die hij à tien cent per rit verhuurde, 
zonder dat hij aangifte had gedaan van het bezit van de paarden aan de provinciale belasting
inspectie. Johannes Frederik had de paarden begin mei 1901 gekocht, woonde met zijn gezin in 
's-Hertogenbosch, maar toerde sinds begin augustus met zijn paarden in de provincie Noord
Brabant rond. Johannes Frederik en zijn gezin zijn na 4 september 1901 uit 's-Herrogenbosch 
vertrokken. 

Uit het huwelijk Beumer-Stips zijn tussen 1844 en 1853 te Nijmegen, Rotterdam en Doetinchem 
vier kinderen Beumer geboren. Twee ervan trouwen later." 

2. Maria Pieternella Stips, geb. Vlissingen 16-7-1819, overl. Bergen op Zoom 8-11-1853, tr. Al
bert Bakker, geb. Amsterdam 28-2-1813, toneelspeler en toneeldirecteur, overl. vóór 21-

12-1895," zn. van Albert Bakker en Gesina Heijneman; hij hertr. Rotterdam 13-2-1856 

Johanna Magdalena Stips (IIIb-8). 
Uit dit huwelijk zijn tussen 1850 en 1853 te Amsterdam, Amersfoort en Sint Maartensdijk drie 

kinderen Bakker g eboren. All een de jongste trouwt in 1881 in Leeuw:trden.'' 

3. Maurits Slips, geb. Middelburg 12-8-1822, muzikant,'4 overl. Rotterdam 9-2-1887, tr. (1) 
Heusden 23-4-1846 Maria Magdalena Craset, geb. Amsterdam 11-10-1816, overl. Arnhem 
24-4-1852, dr. van Johannes Ludovicus Crassée en Catrina Moisard; tr. (2) Rotterdam 30-
1-1867 Elisabeth Maria Pieper, geb. Kleef (D) 8-8-1820, toneelspeelster, overl. Bergen op 
Zoom 11-12-1875, dr. van Johann en GertrudaMüllers en wed. van Johannes Bakker; tr. (3) 
Arnhem 15-5-1878JohannaSophia Westenberg, geb. 's-Gravenhage 20-2-1851, muziekante, 
dr. van Maria Catharina Westenbergen wed. van Frederik Carel Muijs; zij hertr. Rotter
dam 6-2-1889 Christiaan Everhard Steijn. 
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Uit het eerste huwelijk zijn tussen 1847 en 1850 te Heusden en Tiel drie kinderen Stips geboren 
en uit het derde huwelijk is in 1884 te Rotterdam een zoon Stips geboren. Twee zonen ervan trou
wen later.'5 

4. Maria Elisabeth Stips, geb. Bergen op Zoom 1-1-

1825, overl. ald. 31-3-1830. 

5. Johanna Stips, geb. Bergen op Zoom 1-3-1828, 

overl. ald. 5-3-1828. 

6. Johanna Rosa/ia Stips, geb. Bergen op Zoom 20-4-

1829, overl. ald. 17-11-1829. 

7. PaulinaStips, geb. Bergen op Zoom 28-4-1831. 
8. Johanna Magdalena Stips, geb. ' s-Gravenhage 15-5-

1833, toneelspeelster en toneeldirectrice,16 overl. 

Leeuwarden 10-11-1926, tr. Rotterdam 13-2-1856 

Albert Bakker, geb. Amsterdam 28-2-1813, toneel

speler en toneeldirecteur, overl. vóór 21-12-1895, 

zn. van Albert Bakker en Gesina Heijneman en 

wedr. van Maria Pieternella Stips {IIIb-2). 
Uit dit huwelijk zijn tussen 1856 en 1876 te Heus

den, Stompwijk, Numansdorp, Rotterdam, Amster
dam en Goes zeven kinderen Bakker geboren. Vijf er
van trouwen later.'7 

9. Anna Maria Stips, geb. Bergen op Zoom 12-4-1837, 

over 1. Arnhem 2-5-1849. 

Noten 

Bl!G~APENIS MEV~. BAKKE~ 0 STIPS. 
-Zaterdag is bel stoffelijk overschot van dlo 

91-jarige mevr. J. M. Bakker-Slips, de oudste 
tooneeJspeelster van ons land op de R. K. Bt>
g..aafplao.ts te Leeuwarden Ier aarde besteld. 
Up den weg naar de begraafplaats hield do 
stoet atil biJ de concertzaal Schaaf, waar do 
lichten weren ontstoken, en een met -krip om
floerste lantaam brandde. . Het orkest, aange
vuld met leden ,·on Toonkunst apeeidt> <fen 
treurmar~ vnr1 Chopin, ontlerwijl bij de velo 
bloemen nog kransen op de kist ,\"erdcn çclegd 
door vert~gen1voordigers van redllnjkers. 
kamers. Verrn!gens werd stil gehouden bij den 
ouden Stadsschouwburg, thans die Frieschc 
Biljart Club, waar de Friesche vlag half stok 
hing en de lamp vc,or den ingang omfloerst 
brandde. Daar werd stil gehouden omdnt do 
overledene tal van jaren met haar gczc1schnl' 
In deze zaal is opgctreden.,Aan de overzijde der 
straal vlagde half slok de Harmonie. Daar 
brandden ook omhulde lampen om blijk r. 
geven van eerbied voor de oude bekonde. 

Begrafenis Johanna Magdalena Stips 
(1833-1926, zie IIIb-8) 

1. (bij II): Geboortejaar is berekend: ze was 33 jaar oud volgens geboorteakte van Remigius Victor 
Bodou op 22-4-1797, 66 jaar oud ten tijde van de volkstelling van 1829/1830 in Bergen op Zoom en 
75 jaar oud ten tijde van de volkstelling van 1840 in Bergen op Zoom. · 

2. (bij IIIa-2): Het betreft: 
a. Regina]acoba Liesoij, geb. Middelburg 21-4-1844, over!. ald. 9-4-1928, tr. Middelburg 16-1-1867 

KarelHendrikDronkers, geb. Middelburg 12-9-1835, bierbrouwer en winkelier, over!. ald. 8-5-1901, 
zn. van Dirk Dronkers en Julia Philippina du Bosch. 

b. Marie Petronella Liesoij·, geb. Middelburg 20-7-1845, over!. Amsterdam 28-4-1931, tr. Middelburg 
12-10-1864 Johannes Franciscus Stoets, geb. Amsterdam 27-12-1832, violist, kapelmeester 1' Regi
ment Infanterie, over!. Leeuwarden 2-3-1894, zn. van Franciscus Nicolaas Stoers en Louisa Jo
hanna Majofski. 

c. Maria Elisabeth Liesoij, geb. Middelburg 15-2-1851, 
winkelierster, over!. 's-Gravenhage 28-2-1922, tr. (1) 
Middelburg 27-11-1872 Cornelis Petrus Hertogh, geb. 
Middelburg 20-11-1845, horlogemaker, over!. Her
stal (Limburg B) 27-10-1880, zn. van Adrianus Le
onardus Hertogh en Cornelia Johanna Koulon; tr. 
(2) Middelburg 16-11-1881 Wilhelmus Cornelis Imandt, 
geb. Goes 13-12-1847, hoofd openbare lagere school, 
over!. Amsterdam 28-2-1920, zn. van Wilhelmus 
Imandt en Helena Petronella Groenendijk. ' 

d. Regina Alexandrina Maria Liesoij, geb. Middelburg 
4-7-1853, over!. Amsterdam 3-6-1923, tr. Middel
burg 18-9-1878 Franciscus Boers, geb. Amsterdam 
6-2-1851, muziekonderwijzer, trombonist bij het 
Concertgebouw Orkest (1888-1889),b over!. Amster
dam 6-8-1897, zn. van Harmanus Boers en Everarda 
Keijser. 
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e. Marianne Marie Liesoij, geb. Middelburg 10-4-1855, over!. Amsterdam 23-4-1936, tr. Middelburg 
21-9-1881 Hendricus Lodewijk Boers, geb. Amsterdam 11-5-1853, fabrikant van jaloezieën, Erekruis 
Pro Ecclesia et Pontifice (1888), over!. Amsterdam 17-2-1928, zn. van Harmanus Boers en Everar
da Keijser. 

3. (bij Illa-3): Het betreft: 
a. Johanna Carolina Sino, geb. Utrecht 9-3-1852, over!. Amsterdam 24-2-1894, tr. Amsterdam 11-9-

1873JanJacobus Vente, geb. Rotterdam 24-9-1849, koffiehuishouder, over!. Amsterdam 6-2-1883, 
zn. van Jan Vente en Helena van Son. 

b. RosalieSino, geb. Utrecht 9-4-1855, muzikante, over!. Amsterdam 21-6-1930, tr. Deventer 6-2-1879 
Jacob Adrianus Swart, geb. Alkmaar 13-11-1853, muzikant, over!. Amsterdam 3-8-1919, zn. van Aris 
Swart en Maartje Koorn. 

c. Maria Magdalena Sino, geb. Hamburg (D) 30-1-1857, over!. Amsterdam 12-5-1909, tr. Leeuwarden 
2-9-1882 WernardZacharias de Brieder, geb. 's-Gravenhage 19-4-1857, muzikant, over!. Amsterdam 
6-6-1931, zn. van Wernard Zacharias de Brieder en Maria Anna Esser; hij hertr. Amsterdam 22-8-
1912 Berta Wilhelmina Vin ju. 

d. Antoine Sino, geb. Goes 21-9-1864, violist, directeur Nederlandsche Salon Cape! van Amsterdam, 
over!. Amsterdam 10-4-1945, tr. Haarlem 31-5-1893 Anna I<atharina van der Laar, geb. Haarlem 28-
2-1866, over!. Amsterdam 10-1-1950, dr. van Petrus Bernardus van der Laar en Helena Maria van 
den Hoek. 

4. (bij IIIa-5): Mogelijk is zij dezelfde persoon als Marie Anne Liegois, gehuwd met Antoine Rond. 
5. (bij IIIa-8): Het betreft: Maurice Vischer, geb. 's-Hertogenbosch 15-12-1854, muzikant bij het 5d' Regi

ment Infanterie 1879, over!. Amsterdam 25-2-1912, tr. 's-Hertogenbosch 26-3-1879JohannaHenriëtte 
I<leijne, geb. 's-Hertogenbosch 10-6-1858, over!. Amsterdam 2-7-1939, dr. van Johannes Lubordus 
Kleijne en Johanna Sophia Eiman. 

6. (bij IIIa-9): Het betreft: Marie Auguste Mennerich, geb. Bremen (D) 26-3-1868, over! New York (Ger
man Hospita! Brooklyn) 10-3-1899, er.John Henry (Johann Heinrich) Rode, geb. Bremen (D) 2-11-1867, 
over!. Brooklyn, New York 14-11-1924, zn. van Carl Ludwig Martin Christian Rode en Anna Marie 
Färber; hij hertr.14-11-1924 Emma Gattlin Buhry. 

7. (bij ma-10 ). Het betreft: 
a. Maria Petronella Eugénie Cap, geb. Zwolle 30-7-1861, over!. Amsterdam 13-2-1930, tr. Amsterdam 

2-3-1882 Willem Sieliakus, geb. Amsterdam 12-9-1857, diamantslijper 1882, over!. Amsterdam 30-
6-1884, zn. van Willem Sieliakus en Jacoba Susanna Bruijnink. 

b. Johannes Wilhelm Eijlders, geb. Amsterdam 12-1-1870, letterzetter, over!. Vinkeveen 10-9-1963, tr. 
Amsterdam 16-3-1893 Catharina Maria Munnich, geb. Amsterdam 10-12-1869, over!. ald. 7-5-1947, 
dr. van Hendrik George Munnich en Aaltien Kuper. 

c. Maurits Eijlders, geb. Amsterdam 30-9-1872, over!. Hilversum 18-5-1960, tr. Amsterdam 27-7-1896 
Johanna Gerardina Neijhof, geb. Amsterdam 28-11-1868, over!. na 27-4-1933, dr. van Pieter Neijhof. 

8. (bij IIIb ): ' t Kleine Kransje uit Leeuwarden 23-6-1979, pag. 5. 
9. (bij IIIb): Krantenadvertenties bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. 

10. (bij IIIb-1): In de volkstelling van 1840 in Bergen op Zoom is zijn achternaam: Loiseau. 
11. (bij mb-1): Het betreft: 

a. Antonius Beumer, geb. Rotterdam 15-4-1847, muzikant, sigarenmaker en herbergier, over!. Til
burg 19-4-1911, tr. Tilburg 29-7-1885 Maria Camelia Luijten, geb. Tilburg 21-1-1842, winkelierster, 
over!. Tilburg 19-9-1920, dr. van Wilhelmis Luijten en Cornelia van Dijk en wed. van Josephus 
Antonius van Door maal. 

b. Ma.ria I-Icllricttcc Bcu.mer, geb. Doetinchen1. Stad 1-3-1850, overl. Groningen 23-3-1926, tr. (1) Vlis

singen 13-5-1885 Gerardus van der Star, geb. Vlissingen 29-2-1848, winkelier, over!. Vlissingen 21-1-
1891, zn. van Jan van der Star enJohannaJosepha Loes berg; tr. (2) Rotterdam 8-2-1893Dirk Willem 
de Haas, geb. Rotterdam 29-1-1838, zn. van Willem de Haas en Anna Catharina van der Kemp; tr. 
(3) Breda 6-2-1905 (echtsch. ingeschr. 's-Hertogenbosch 25-7-1908)Josephus Gerardus Melis, geb. 
Tilburg 14-6-1870, zn. van Peter Melis en Adriana Schreppers; hij hertr. 's-Hertogenbosch 7-1-
1909 Walthera Henrica Liempt. 

12. (bij IIIb-2): Leeuwarder Courant 21-12-1895. 
13. (bij IIIb-2): Het betreft: Maria Elisabeth Bakker, geb. Sint Maartensdijk 13-10-1853, actrice, over!. Am

sterdam 12-3-1949, tr. Leeuwarden 21-5-1881 Petrus Vink, geb. Groningen 29-3-1845, toneelspeler te 
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Leeuwarden, over!. Hillegom 16-8-1901, zn. van Petrus Vink en Debora de Koning. 
14. (bij Illb-3): Adresboek Rotterdam 1882, 1886, 1887 en 1889. 
15. (bij Illb-3): Het betreft: 

a. Johan Frederik Stips, geb. Heusden 26-4-1847, dirigent van het orkest van de kleine Schouwburg 
te Rotterdam' en orkestmeester, over!. vóór 1912, tr. Rotterdam 6-1-1869 Wilhelmina Debora Geer
truida Westenberg, geb. 's-Gravenhage 5-9-1845, over!. vóór 4-6-1945, dr. van Maria Catharina 
Westen berg. 

b. Maurits Marinus Stips, geb. Rotterdam 21-10-1884, 
eerste violist van het Moody-Manners Opera or
kest (1908), over!. Bieleveld (D) omstr. 1912, tr. Rot
terdam 30-9-1908 Louisa Colombina Alphonse Jakoba 
Sauvliec, geb. Rotterda m 4-11-1886, werkster, ovcrl. 

Amsterdam 28-6-1964, dr. van Clemens Gustav 
Sauvlet en Maria Waas. 

16. (bij Illb-8): Het Vaderland 14-11-1926, pag.11. 
17. (bij IIIb-8): Het betreft: 

a. Maria Johanna Bakker, geb. Stompwijk 5-7-1858, ac
trice, over!. Groningen 17-10-1917, tr. Arnhem 24-3-
1880 Maarten Thomas Johannes Stranger, geb. Utrecht 
26-9-1853, toneelspeler, over!. Steenwijk 2-2-1905, 
zn. van Thomas Johannes Stranger en Elisabeth 
Gerla. 

b. Albert Johannes Maurits Bakker, geb. Numansdorp 
31-5-1864, toneelspeler, leider van het Hollandsch 
Tooneel, over!. Leeuwarden 6-2-1947, tr. Amster
dam 2-5-1889 Sara Anna Blaauw, geb. Amsterdam 
21-9-1857, actrice bij ambulante toneelgezelschap
pen van de families Vink, Bakker en Gerlach, over!. 
Leeuwarden 14-2-1933. 

c. Johannes Fredrik Bakker, geb. Rotterdam 28-11-1866, 
acteur, over!. Heusden 5-12-1928, tr. Utrecht 19-
12-1888 Geertruida Susanna Paulina Stoete, geb. Am- Maurits Marinus Stips (1884-ca.1912) 
sterdam 21-4-1863, actrice bij het toneelgezelschap 
van haar man, leidster van het toneelgezelschap 
N ederlandsch Tooneelgezelschap Bakker, over!. Vlissingen 19-3-1938, dr. van Johannes Gabriel 
Gerome en Geertruida Gijswijt. 

d.JohannaMadelaineBakker, geb. Goes 4-9-1874, toneelspeelster, over!. Deventer 12-3-1909, tr. Groe
de 14-9-1899 FranzAugustArthur Bruno Gerlach, geb. Leitersdorf (Stiermarken Oostenrijk) ca. 1868, 
violist, orkestleider van toneelgezelschap 'De Nederlandsche Tooneelisten' (1906), zn. van Frie
drich August Gerlach en Charlotte Rosse!. 
Johanna Madelaine stierf plotseling tijdens een serie voorstellingen in Deventer. 

e. Johanna Wilhelmina Bakker, geb. Amsterdam 1-12-1876, actrice, over!. Amsterdam 9-3-1964, tr. (1) 
Jacobus Alexander de Haas, geb. Amsterdam 4-2-1872, acteur bij ambulante toneelgezelschappen, 
over!. Amsterdam 17-2-1945, zn. van Jacobus de Haas en Alexandria Sophia Smits; hij hertr. Ma
rie Willems; tr. (2) Dordrecht 1-6-1905 FerdinandStübbe, geb. Dordrecht 31-8-1878, musicus, over!. 
Velsen 27-8-1909, zn. van Anna Angelina Stübbe; tr. (3) Rotterdam 15-3-1911Johannes Martinus 
Nooy, geb. Nieuwer-Amstel (Amstelveen) 16-1-1888, acteur, leider van diverse volkstoneelgezel
schappen, over!. Amsterdam 14-2-1962, zn. van Adrianus Nooy en Christina Pasma en wedr. van 
Beppie Blaaser. 

Noten in de noten 
a. (bij noot 2): Zie: W.N.C. Imandt, 'Fragmentgenealogie Imandt', in: Mededelingen van de werkgroep 

Genealogisch onderzoekDuitsland19 (1993), pag. 33-36 en 58-60, speciaal pag. 35: Vb. 
b. (bij noot 2): Historie en Kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988, Zutphen 

1989, deel 2 (1945-1988), pag. 241. 
c. (bij noot 15): Larensche Courant 14-11-1926, pag. 11. 
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Een gevonden brief uit 1811 van 
Johannes Bartholomeus Sauter (1767-1845) 

Johannes Bartholomeus Sauter werd op 24 augustus 1767 geboren in Reichenou, een klein 
eilandje, gelegen in de Gradesee tegenover Konstanz in Zwitserland, en behorende tot het 
grondgebied van de bisschop van Konstanz. Hij was het tweede kind en tevens de tweede 
zoon in het gezin Sauter-Wehrl(in). Zijn vader was de leraar Joannes Baptist Sauter die door 
zijn nagelaten werk als 'geometer' (cartograaf) bekend werd en veel opdrachten uitvoerde 
voor de toenmalige bisschoppen van Konstanz. 

Hij kreeg onder meer les van zijn vader 'in der schul no. 5' te Reichennau-Mittelzell. 
Johannes Bartholomeus Sauter kwam samen met zijn broer Johann Nepomuk Sauter als chi
rurgijn en medicine doktor met het leger van Napoleon in het 2 dc regiment Zwitsers van Stoc
kar via Venlo naar Nederland, werd van Venlo overgeplaatst naar Amersfoort en in 1796 naar 
Breda waar het regiment op 26 maart werd ontbonden. Zijn broer ging terug naar Zwitser
land en Johannes vestigde zich op Wagenberg in Noord-Brabant. Om zich in de Nederlanden 
te mogen vestigen, had hij echter een attest nodig. Hij vroeg het aan de overheid te Konstanz 
en ontving het getuigschrift. 

Nadat de Zwitserse regimenten in 1796 ontbonden werden, vestigde Johann Bartholomeus 
zich tussen 10 maart en 10 oktober van het jaar 1797 te Wagenberg en woonde er in bij de welge
stelde Cornelia Damen-Biestraten die het jaar voordien haar echtgenoot Anrhony Damen had 
verloren. Zij bewoonde een huis op de hoek van de Brouwerijstraat en de Thijsseweg, waar ze met 
de hulp van haar zoon Nicolaas en de 'meid' Cornelia Vlamings een kruidenierswinkel runde. In 
de gemaallijsten van Terheijden uit 1797 werd hij geregistreerd als 'thuislegger' (kostganger). 

Sauter maakte als burgerlijk chirurgijn kennis met de uit de Heikant (een gehucht onder 
Hooge Zwaluwe een paar honderd meter van zijn woning in noordelijke richting) afkomstige 
Adriana Maria van Meer (1785-1811). Zij was een dochter van Cornelis van Meer en Joanna Cas
telijns, beiden uit Terheijden en inmiddels overleden. Adriana van Meer was niet onbemid
deld en daardoor een goede partij . Haar grootvader Pieter Castelijn was voerman van beroep 
en vervoerde met paard en kar allerhande vrachten van Terheijden naar Breda en omgekeerd. 
Toen hij in 1794 overleed, erfde zijn kleindochter namens haar overleden moeder een derde 
van zijn vermogen. De boedelbeschrijving van 15 april 1794, bewaard in het Stadsarchief van 
Breda, beslaat niet minder dan 64 bladzijden. 

Adriana Maria van Meer werd geboren in Terheijden op 17 september 1785 als enige kind 
van haar genoemde ouders. Na het overlijden van haar moeder, Adriana was toen drie maan
den oud, trouwde haar vader met Elisabeth van der Horst en zij gingen wonen op de Heikant. 
Uit dit huwelijk werden één dochter en vier zoons geboren. Haar vader overleed op 11 mei 
1797. Elisabeth van der Horst huwde op haar beurt weer met Marijn Ligthart en ook uit dit 
huwelijk werden enkele kinderen geboren. Het gezin bestond toen uit kinderen van drie ver
schillende ouders. Adriana trouwde in 1804 met dokter Sauter. 

Op s april 1805 werd hun eerste kindje .. een zoontjeJohannes Baptist, geboren. Hij overleed 
echter drie weken later. Op 31 mei 1806 volgde een dochtertje, Johanna Catharina. In 1807 

werd weer een jongetje, Cornelis Nicolaas, geboren dat slechts geringe levenskansen bleek te 
hebben want dezelfde dag nog ontving hij een nooddoopsel. Toch bleef hij leven en groeide 
hij later op tot een succesvolle arts. In 1810 kwam nog een meisje, FranciscaJohanna, dat ech
ter nog dezelfde dag overleed. 

Nog geen jaar na de geboorte van het jongste kind overleed ook de moeder, Adriana Maria 
van Meer, en zo bleef de 44 jarige weduwnaar dokter Sauter alleen achter met twee kleine peu
ters van respectievelijk vijf en drie jaar oud. 
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Bij nazaten van Johann Nepomuk Sauter werd in Canada een brief gevonden die omschreef 
wat er op die 19de augustus in huize Sauter gebeurde.' Deze brief in het Duits is vertaald naar 
het Nederlands en luidt als volgt: 

'Aan Mijnheer J.N. Sauter, 
doctor in de geneeskunde, 
stadsfysicus te Constanz bij de Zwitserse grens. 

Mijn geliefden, mijn dierbaren 
Niet in staat {sinds de hardste slag die het noodlot mij in mijn leven trof) om iets verstandigs 
te kunnen doen, kan ik toch niet langer wachten, liefste(broer),om jou en je lieve vrouw van 
mijn ongeluk in kennis te brengen en mijn verscheurd hart opnieuw open te rijten. 

De 19' augustus was de noodlottige dag die mij van mijn geliefde echtgenote scheidde! 0 
smartvolle herinnering. Deze brief zal kort zijn. Ik kan me niet breedvoerig uitdrukken, het 
doet me te veel pijn. 

Op de 18' was ze nog gezond, die lieve, bijna zeven maanden zwangere, mij eeuwig onverge
telijke, en op de 19' 's avonds negen uur was ze- tot mijn onuitsprekelijk verdriet- niet meer. 
0 broeder, liefste broeder, men moet zelf ondervonden hebben welk een hartverscheurend 
verlies het is van een lieve, dierbare echtgenote te verliezen om zich een idee van de smarte
lijke tegenslag te kunnen vormen. Ik kan niets meer, mijn hart krimpt ineen. 

De lieve overledene leed lange tijd aan spasm. hysterie: ze was nu in haar vijfde zwanger
schapsmaand veel gezonder dan in haar vorige, had veel last van wormen en had een grote 
eetlust: ze had op die ongelukkige 18' Augustus zeer veel appelen, peren. hesp aardappelen 
gegeten, vervolgens bier gedronken en een indigestie opgedaan: de ongelooflijkste gevolgen 
waren de vreselijkste pijnen, krampen, ontstekingen, voordurend braken onbedwingbare 
stoelgang en - laat me het verschrikkelijkste woord niet schrijven - zij droeg weer een zoon, 
die lieve. Het leefde nog, dat duurbare onderpand ====, Ik kan me niet meer uit
drukken, tranen benevelen mijn ogen. Het heeft het H. Doopsel ontvangen! Vraag me niets 
meer. 

Maak mijn leed bekend aan onze familie, ik hoop dat ge mijn verdriet zult delen en voor de 
ziel van de dierbare overledene zult bidden. Voorzeker heeft de allerbarmhartigste de lieve 
goede ziel deelachtig gemaakt aan de eeuwige rust, de zaligheid en de aanschouwing van zijn 
heerlijkheid! Ze stierf ja zo mooi, die lieve= Het ga u goed! Moge de Lieve God U nog vele 
lange jaren voor scheiding behoeden en U steeds in voortdurende gezondheid bewaren. 
Spoedig, ja spoedig verwacht ik antwoord van U liefste (broer). Voor altijd ben ik Uw liefheb
bende broeder. 

Joph. Barthol. Sauter. Dr. 

Van mijns jaar en 4 maanden oude dochter en van mijn 3 jaar en 10 maanden oude zoon, even
als mij zelf wordt gij, Uw lieve echtgenote, Uw lieve zonen even als alle familieleden duizend
maal oprecht gegroet. 

Wagenberg, 26 september 1811 

Hebt ge mijn brief van 31 mei ontvangen? de Uwe van 3' juni heb ik ontvangen.' 
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Uit deze brief bleek dat Adriana voor de vijfde maal zwanger was (twee kinderen waren al 
overleden) toen ze stierf. Volgens de huidige medische begrippen wezen alle symptomen er 
op dat Adriana aan suikerziekte leed. Het ogenblik waarop het (nog ongeboren) kindje uit 
mogelijk zelfbehoud spontaan uit de schoot van de stervende moeder te voorschijn kwam om 
- tevergeefs -aan zijn nootlot te ontsnappen moet dramatisch geweest zijn. 
In augustus 1814 hertrouwde dokter Sauter in Terheijden met Antoinette Bad de, een 34 jarige 
dochter van Jan Badde (uit Breda), schepen van Terheijden, en Joanna van den Hout uit Was
pik. Antoninette is tevens een zuster van een collega chirurgijn in Terheijden, die ook in de 
gemeenteraad zetelde. 
Het nieuwe echtpaar vestigde zich dan in 'het beste' (het centrum) van Hooge Zwaluwe, waar
schijnlijk in de vroegere woning van Horatius Leendert Lauta Kleijn, de vroegere gemeentese
cretaris (thans Raadhuisstraat 9 ). 
Daar werd in het gezin Sauter-Badde in 1815 het eerste kind Johan geboren, twee jaar later ge
volgd door een dochtertje Brigitta, in 1818 door zoon Willem Wouter en in 1820 door een doch
ter Maria Catharina. In 1823 kwam nog een dochtertje, dat slechts twee maanden bleefleven. 
Tijdens zijn leven heeft dokter Sauter veel goed werk verricht. Hij was in Hooge Zwaluwe 
een pionier in het inenten van de bevolking tegen de pokken. De succesvolle methode van 
koepokinenting was in 1796 bij toeval ontdekt door de Britse arts Peter Jenner en in 1798 we
reldkundig gemaakt. 
Nadat dokter Sauter op 77 jarige leeftijd te Hooge Zwaluwe stierf op 13 februari 1845 - de 
meeste van zijn kinderen waren inmiddels al gehuwd- overleefde zijn weduwe hem nog ge
durende acht jaar. Zij stierf er op 20 september 1853 in de leeftijd van 67 jaar. 

Gezinssamenstelling Sauter 
Johannes Bartholomeus Sauter, ged. Reichenou (Zw.) 24-8-1767, chirurg, overl. Hooge Zwaluwe 
13-2-1845, zn. van Joannes Baptist Sauter, leraar, geometer/cartograaf, en Maria Katharina 
Wehrl(in), tr. (1) Terheijden 4-6-1804 Adriana Maria van Meer, ged. Terheijden 17-9-1785, over 1. 
Wagenberg 19-8-1811, dr. van Cornelis van Meer en Johanna Castelijns; tr. (2) Terheijden 27-7-

1814 Antoinette Badde, ged. Terheijden 2-6-1780, over 1. Hooge Zwaluwe 20-9-1853, dr. van Siem 
Jan Badde, schepen van Terheijden, en Joanna van den Hout. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Wagenberg: 

1. JohannesBaptistSauter, ged. 25-4-1805, overl. Wagenberg 31-5-1805. 

2. Johanna Catharina (Cornelia) Sauter, ged. 31-5-1806, over 1. Hooge Zwaluwe 26-3-1814. 

3. Cornelis Nicolaas Sauter, ged. 6-12-1808, arts, overl. Terheijden 17-1-1882, tr. (1) Breda 8-2-

1832 Antonia van der Steenstraten, ged. Breda 9-10-1801, overl. Zundert 1-9-1840, dr. van 
Johannes Hubertus van der Steenstraten en Maria de Ruijter; tr. (2) Eindhoven 10-2-1841 

Anna Maria Theresia van der Voort, geb. Helmond 22-2-1814, over 1. Terheijden 29-1-1881, dr. 
van Maurits Petrus van der Voort en Antonetta Maria Leurs. 

4 . FranciscaJohanna Sauter, ged. 18-9-1810, over 1. Wagenberg 18-9-1810. 
5. levenloos geboren zoon, geb./overl. Wagenberg 20-8-1811. 

Uit het tweede huwelijk, geb. te Hooge Zwaluwe: 

6. Johannes Cornelis Nicolaas Sauter, geb. 11-5-1815, overl. Hooge Zwaluwe 4-2-1867 (onge
huwd). 

7. Johanna CatharinaBrigitthaSauter, geb. 13-3-1817, over 1. Made en Drimmelen 28-2-1897 ( on
gehuwd). 

8. Willem Wouter Sauter, geb. 11-8-1818, over 1. Geertruidenberg 7-6-1901, tr. Anna Moutard. 
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9. Maria Cathatina]acobaSauter, geb. 21-8-1820, overl. Made en Drimmelen 31-7-1905, tr. Goe
defridus van Stokkum. 

10 . AdrianaElizabetha CorneliaSauter, geb. 24-1-1823, over 1. Hooge Zwaluwe 31-3-1823. 

Literatuur 
• Alo is F.I. Sauter, Sauter-Familieboek, Kalmthout 1988. 
• Alois F.I. Sauter, 'Dokter & Dokter Sauter', in: De Vlasselt, geschiedenis van de gemeente Ter

heijden, Terheijden 1991, uitg. van de heemkundekring De Vlasselt, nr. 52, pag. 1-60. 

Noot 
1. Met dank aan de heer Sauter te Kalmthout (B), de huidige eigenaar van de brief en nako

meling van Johan Nepomuk Sauter. 
Ad van Meer 

Bij de kwartierstaat van Kick Stokhuyzen (1930-2009) 

Kick Stokhuyzen is vooral bekend geworden als presentator van de populaire natuurquizJa, 
natuurlijk. 

Zijn voornaam dankt hij aan het feit dat zijn ouders hem als kind 'kereltje' noemden en dat 
verbasterde hij tot 'kikkie'. 

Van het huwelijk van Kick's ouders is in 1927 een film gemaakt die bewaard is gebleven in 
het Nederlands Filmmuseum. Deze film is gemaakt door documentairemaker Willy Mullens 
in opdracht van de filmfabriek Haghefilm.' 

De vader van Kick komt met foto voor in: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in 
woord en beeld.' 

Kwartier 19: Voor Anna Maria Pieterszen (1820-1890) [Anna Maria van der Waaije Pieters
zen] is bij vonnis van de Arrondissement Rechtbank te Middelburg van 28 november 1849 
bevolen dat Anna Maria zal worden ingeschreven als dochter van Anthonij van der Waeijen 
Pieterszen. 

Literatuur 
• P.F. de Bordes, 'De Bordes', in: Nederlands Patriciaat 49 (1963), pag. 65-84. 
• Brink: http://www.rjhbrink.eu/Stamboom/Brink-stamboom1.htm BrinkRinse%201839. 
• Genealogische aantekeningen betreffende de familie Petel (van Polanen Petel) (CBG, 

Oostindische bronnen). 
• H.A.N. Dinger, GenealogieDinger, 's-Gravenhage 1945 (42 pp). 
• F. Stokhuyzen, 'Stokhuyzen', in: Nederlands Patriciaat 29 (1943), pag. 380-397 en Familieboek 

Stokhuyzen, Leiden 1951 (209 pp ). 

Noten 
1. Susan Aasman, Ritueel van huiselijk geluk: een cultuurhistorische verkenning van de familiefilm, Amster

dam 2004, pag. 89, 92. 
2. H. Brugmans (e.a.), Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld, Amsterdam 

1938, pag. 1420-1421. 
·AtieJan·stasse 

Gens Nostra 65 (2010) 95 



,, 
" 

,, ,, 
FREDERIK GEERTRUIDA JOHNFREDE· ANNAMARIA 

STOKHUYZEN CATHARINA RICWILLIAM VAN DER 
VAN GEER FREEMAN WAAIJE 

zn. van Abraham dr.vanWillem zn. van William PIETERSZEN 
Stokhuyzen en van Geer en Freeman en Elisa- dr. van Anthonij 

Maria Herdingh Beatrix Leenderts beth Yawkins van der Waaije 
Piecerszen en 

off. van gezond- Catharina Pieter-
heid, dir. Strafge- scheepmaker nella de Bruij ne 
vangenis Leeu-
warden, ridder 

Eikenkroon 

geb. Leiden geb. Leiden geb. Deptford geb. Middelburg 
17-2-1804 21-12-1813 (Gs)ca. 1813 26-12-1820 

over!. Breda over!. Arnhem over!. Den Haag over!. Den Haag 
7-4-1877 1-11-1846 30-10-1895 30-6-1890 

tr. Zoeterwoude z7-3-1838 tr. Middelburg 6-11-1845 

WILLEM ABRAHAM CATHARINA ELISABETH 
FREDERIK JOHANNAFREEMAN 

STOKHUIJZEN 

gezagvoerder ter koopvaar
dij , koopman 

geb. Arnhem 21-12-1840 geb. Antwerpen 21-6-1848 
over!. Den Haag 5-3-1934 over!. Zutphen 8-9-1903 

tr. Amsterdam 26-1-1869 

WILLIAM ANTONY STOKHUIJZEN 

handelsvertegenwoordiger, koopman 

4 

GERRITRINZES TRIJNTJE 
BRINK HILLE-

BRAND(S) 
zn. van Rinse dr. van Gerrit 

Klazes Brink en Hendriks 
Trijntje Gerkes Hillebrands en 

Steenstra Elske Nijsloot 

hoven ier 

geb. Veenwouden geb. Leeuwarden 
8-2-1818 8"7-1815 

overl. Leeuwarden overl. Leeuwarden 
26-7-1860 29-6-1846 

tr. Leeuwarden 15-6-1836 

RINSE 
BRINK 

predikant laatstelijk te 
Ruinerwold 

10 

JANPIERS 
FENNEMA 

zn. van Pier Eyts 
Fennemaen 

Tji tske (Tjetske) 
Jans Feenstra 

goud- en zilver-
smid 

geb./ged. Bols
ward 

7-9/3-10-1802 
over!. Bolsward 

DIEUWKEJAI 
WESTERBAA 

dr. van Jan Geu 
Wesrerbaan e1 
Grietje Romk, 

Nieuwland 

geb./ged. Bols 
ward 

31-3/25-4-1802 
overl. Bolswan 

26-10-1848 11-11-1867 

tr. Bolsward 18-2-1827 

GRIETJE 
FENNEMA 

geb. Leeuwarden 19-3-1839 geb. Bolsward 20-9-1838 
over!. Ruinerwold 10-11-1910 over!. Ruinerwold 8-3-190: 

tr. Bolsward 25-5-1863 

CATHARINA BRINK 

geb. Antwerpen 22-9-1873 geb. Peins (Franekeradeel) 19-9-1876 
overl. Wassenaar 17-11-1936 over 1. Wassenaar 7-12-1951 

tr. Ruinerwold 6-7-1897 

DR. WILLEM ABRAHAM FREDERIK (WIM) STOKHUIJZEN 

O.O.N., bankbediende, gedelegeerde in Nederland van het bestuur van de Stichting Verte
genwoordiging in Indonesië van de Nederlandse industrie, voorzitter VIGI (= Vereniging 

van Importeurs-groothandelaren in Indonesië) 

96 

geb. Meppel 12-7-1901, over 1. Anti bes (F) 14-10-1979 

tr.DenHaa 

WILLEM ANTON FREDERIK 

geb. Surabaya (Ned.-Indië) 7-10-1930, 
Promotion IBM Nederland, gemeenteraadslid 

tr. J eannetta Anna Louise (Annet) 
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LLEMJOAN 
·EBORDES 

zs l 26 

SARA ELISA- OSCAR VAN PO-
BETH LANEN PETEL 

VAN DER VIES zn vanLouis 
dr. van Balthazar Auguste Jean 

Abraham van Petel de Vaugarny 

" " ELIZABETH WILLEM 
CHRIST.ADRI- NICOLAAS 
ANAALLETTA DINGER 
KEUCHENIUS zn. van Johannes 
dr. van Willem Ernst Dinger en 

" 30 ,, 
ALIDA ~ 26 ~ 27 

MARGARETHA (OSCARVAN (ELIZABETH 
STAM POLANEN CHRISTINA 

dr. van Jan Stam PETEL) ADRIANA 
en Geertrui Femia ALLETTA 

. van Arnaud 
:ob de Bordes 
, Agatha Teo
lora Stijger 

der Vies en Anna en Sara Johanna Keuchenius en Anna Catharina Bretmuller KEUCHENIUS) 
Josina Arbman van Polanen 

controleur der 
inkomsten, ass. 
resident te Ban-

tjer Negera, 
geb./ged . Batavia 

(Ned.-Indië) 
b. Amstcrdam I geb. Amstcrdam 15-6-1812/30-5-1813 

9-4-1806 31-3-1804 overl. Batavia 
:rl. Amsterdam over!. Amsterdam (Ned.-!ndië) 

6-3-1847 8-3-1868 21-4-1875 

g ri ffie r 
Provinciaa l 
;erechtshof 

Maria Christina 
de Man 

geb. Batavia 
(Ned.-Indië) 

4-4 -18 19 , over!. 
Batavia (Ned .

Jndië) 
18-4-1910 

Horch 

R.O.N., kunst
schilder, kantoor
bediende, kas ten

makersknecht, 

geb. Amsterdam geb. Amsterdam 
12-6-1828 7-10-1831 

overl .Zeist overl .Amsterdam 
22-8-1913 23-9-1855 

t r. Amsterdam 15-7-1835 tr. Magelang(scmu:i.ng. Ncd.· lndii!) 9-8-1837 tr. Amsterdam 21-5-1852 tr. Magclang {Scmmng,Ncd.•Indi~) 9-8-1837 

1.2 1 13 

ARNOUDJACOB I MATHILDEHELENE 
DE BORDES LOUISE VAN PO LANEN 

makelaar te Batavia, 
directeur Crediet- en 

PETEL 

Handelsver. Banda I geb. Bandjarnegara 
(Banjoemas) (Ned.-Indië) 

JAN 
DINGER 

directeur Ned. Ind. Es
compto-maatschappij 

14 

ELISABETH MAL VINE 
ERNESTINE 

VAN PO LANEN PETEL 

geb. Malang(Ned.-Indië) 
geb. Amsterdam 16-8-1853 25-7-1857 

15 

:eb. Amsterdam 31-7-18431 16-7-1848 overl. Madjopangoeng overl. Batavia (Ned.-Indië) 
,verl. Haarlem 16-11-1908 overl. Den Haag 25-11-1922 (Ned.-Indië) 2-2-1917 7-3-1938 

tr. Batavia 24-6-1869 tr. Batavia (Ned.-Indië) 7-8-1875 
6 

OSCAR DE BORDES ELISABETH OSCARDINE DINGER 

agent Ned. Ind. Escompto Mij, bankier, 

geb. Batavia (Ned.-Indië) 14-2-1872 1 geb. Surabaya (Ned.-Indië) 11-12-1878 
over 1. Zutphen 22-4-1943 over 1. Berlijn-Alt Lands berg (D) 20-4-1945 

tr. Meester Cornelis (Ned.-Indië) 28-5-1903 

ELISABETH MATHILDE ERNESTINE (BETTY) DE BORDES 

geb. Salemba (Ned.-Indië) 22-12-1904, over 1. Den Haag 4-6-1992 

20-12-1927 

(KICK) STOKHUYZEN 

econoom, televisiepresentator, stemacteur, manager Sales 
Voorburg (tot 2002), overl. Voorburg 12-1-2009, 

Nieuwenhuyzen, geb. Utrecht 7-11-1930, R.O.N., actrice. 

7 

3 

Samenges teld door Arie Jan Stasse m.m.v. Frans Thorissen 
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ubrt l wegwys 
Moderne geboorte-, overlijdens- en huwelijksaktes1 

J.A.M. VAN SOLDT 

Tijdens onze zoektocht naar gegevens over onze voorouders c.q. familieleden komen we op 
een punt dat we gaan zoeken naar geboorte-, overlijdens- en huwelijksaktes. Die kunnen we 
vinden vanaf ongeveer 1811 (1795 voor Limburg) in de archieven van de gemeenten waar de 
personen gewoond hebben op het moment dat de akte is opgemaakt door de ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand van die gemeente. 

De geboorteakte is voor ons genealogen belangrijk omdat daarin uitgangspunt is dat in 
deze akte door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de juiste voornaam of voornamen en 
achternaam staan genoteerd. We kunnen de aktes meestal vinden op de microfiches (of inter
net) tot het moment dat we de originelen, die daar nog niet bij zijn gezet, kunnen inzien. We 
weten dat geboorteaktes, nadat ze zijn opgemaakt, 100 jaar in bewaring zijn van de ambte
naar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar ze zijn opgemaakt. Voor huwelijksaktes 
is deze termijn 75 jaar en voor overlijdensaktes 50 jaar. 

De gedachte is dat de originelen binnen deze termijnen NIET openbaar' zijn en dat is niet 
juist. We mogen er alleen niet zelf in zoeken, dat doet de ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
voor ons, maar dan zullen we wel de juiste gegevens moeten opgeven. 

Zelf ga ik uit van het volgende: als ik de overlijdensdatum en -plaats weet, dan vraag ik pas de 
aktes aan. 

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand, een door de Rechtbank bevestigde ambtenaar, is 
bevoegd om bij de collega ambtenaar van de Burgerlijke Stand van een eventuele andere ge
meente de gegevens te controleren. 

Daar in mijn familie verschillende voornamen veel voorkomen vermeld ik de volgende ge
gevens: 

Voor geboorteakte: 
Voornaam, achternaam, geboortedatum en plaats, overlijdensdatum en plaats, naam vader 

en naam moeder. 
Voorbeeld: Aanvraag geboorteakte. 

Naam Bartholomeus van Soldt. 
Geboorte datum/plaats 12januari 1918 te 's-Gravenhage. 
Overlijdens datum/plaats 1 augustus 1986 te Haarlem. 
Naam vader Johannes Hermanus van Soldt. 
Naam moeder Petronella Gerarda Breevoort. 

Deze namen zijn vermeld in de geboorteakte van Bartholomeus van Soldt. 

Voor overlijdensakte: 
Voornaam, achternaam, geboortedatum en plaats, overlijdensdatum en plaats, naam vader, 

naam moeder en naam echtgenote of echtgenoot. 
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Voorbeeld: Aanvraag overlijdensakte. 
Naam Bartholomeus van Soldt. 
Geboorte datum/plaats 12 januari 1918 te 's-Gravenhage. 
Overlijdens datum/plaats 1 augustus 1986 te Haarlem. 
Naam vader Johannes Hermanus van Soldt. 
Naam moeder Petronella Gerarda Breevoort. 
Naam echtgenote Anna Maria Elisabeth Overmeijer. 

Deze namen zijn vermeld in de overlijdensakte van Bartholomeus van Soldt. 
Bij 'Naam echtgenote' geef ik alleen de naam op van de persoon waarvan ik weet dat hij er 

mee getrouwd is. In de akte kunnen dus andere persoonsnamen van echtgenote's staan. 

Voor huwelijksakte: 
Voor echtgenoot: voornaam, achternaam, geboortedatum en plaats, overlijdensdatum en 

plaats, naam vader en naam moeder. 
Voor echtgenote: voornaam, achternaam, geboortedatum en plaats, overlijdensdatum en 

plaats, naam vader en naam moeder. 
En huwelijksdatum en plaats. 

Voorbeeld: Aanvraag huwelijksakte. 
Naam I Bartholomeus van Soldt. 
Geboorte datum/plaats 
Overlijdens datum/plaats 
Naam II 
Geboorte datum/plaats 
Overlijdens datum/plaats 

12 januari 1918 te 's-Gravenhage. 
1 augustus 1986 te Haarlem. 
Anna Maria Elisabeth Overmeijer. 
1 augustus 1918 te 's-Gravenhage. 
3 november 1999 te Haarlem. 

We sturen de aanvraag voor een afschrift (kopie) van de akte naar de afdeling Burgerlijke 
Stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt en voegen daarbij een kopie van onze iden
titeitskaart en een postzegel voor beantwoording toe. Ik kopieer mijn identiteitskaart op de 
aanvraag brief. 

Het per e-mail aanvragen van een afschrift van de akte is mogelijk, maar de ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand vraagt dan eerst om een kopie van uw identiteitskaart. Als deze kopie bij 
de ambtenaar van de Burgerlijke Stand is, dan pas wordt het afschrift van de gevraagde akte 
verzonden. Deze aanvraag duurt dan langer. 

Dan volgt de reactie van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Vier soorten reacties zijn 
mogelijk, te weten: 

1. Er word een kopie gemaakt van de gevraagde akte en deze kopie wordt in een enveloppe 
gestopt en de meegestuurde postzegel wordt er op geplakt. Geen begeleidende brief en 
geen leges. 

2. Er wordt een kopie gemaakt van de gevraagde akte op speciaal papier en deze kopie 
wordt gewaarmerkt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dan wordt hier een 
begeleidend schrijven bij gevoegd waarin vermeld wordt dat er een bedrag van euro 
11,30 (2010) soms verhoogd met portokosten, op een bank- of gironummer moet worden 
overgemaakt. 

3. U ontvangt een formulier, soms drie pagina's groot, waarin een eenmalige machtiging 
moet worden ingevuld. 

Daarna ontvangt u de gevraagde akte en wordt het bedrag afgeschreven. 
4. U ontvangt uw brief terug met de mededeling: 'Akte is niet openbaar.'. 
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Mijn reactie is dat sinds 1 januari 1995 van kracht is: 'De Wet 14 oktober 1993 tot herziening 
van titel 1 van het Burgerlijk Wetboek en wijziging van enige andere bepalingen van boek 1 
van dat wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafvor
dering, Stb. 1993, 555,' kortweg 'Wet Mulder'. 

Vanaf 1 januari 1995 geldt voor het afgeven van afschriften het volgende: 
1. Voor akten van huwelijk en overlijden opgemaakt vóór 1 januari 1995: een afschrift kan 

altijd worden afgegeven; er gelden geen bijzondere bepalingen (artikel 25 Bbs 1994); 
2. Voor akten van huwelijk en overlijden opgemaakt ná 31 december 1994 en sinds 1 januari 

1998 ook akten van partnerschapsregistratie en sinds 1 mei 2004 ook de omzettingsakten: 
een afschrift wordt slechts afgegeven, indien de verzoeker aantoont, dat hij bij de verkrij
ging een gerechtvaardigd belang heeft ( artikel 1: 23 b, lid 2 B w); 

3. Voor akten van geboorte, akten van erkenning door de vader en ontkenning van het 
vaderschap door de moeder, ongeacht wanneer zij zijn opgemaakt: een afschrift wordt 
slechts afgegeven, indien de verzoeker aantoont dat hij bij verkrijging een gerechtvaar
digd belang heeft (artikel 1:23b, lid ZBw). 

Het komt er op neer dat u van akten die opgemaakt zijn vóór 1 januari 1995 een afschrift 
krijgt en van akten ná 1 januari 1995 een uittreksel krijgt. 

Een uittreksel houdt in: aktenummer, GEEN akte datum, voor- en achternaam, datum en 
tijd van geboorte of overlijden, GEEN ouders en GEEN partners. Alle andere gegevens die in de 
akte staan, worden niet vermeld. 

Alle gegevens zijn overgenomen uit de akte, maar kunnen afwijken van de originele akte. 

Ik heb problemen gehad met een ambtenaar van de Burgerlijke Stand die een afschrift van een 
geboorteakte van vóór 1 januari 1995 niet wenste te verstrekken. Ik heb toen gevraagd naar de 
reden en kreeg het volgende antwoord: 'U kunt in de geboorteakte familieverbanden zien.' 
Ik heb toen opgemerkt dat in de huwelijks- en overlijdensakte ook die gegevens staan en die 
worden wel verstrekt. De gevraagde geboorteakte heb ik uiteindelijk wel gekregen, 2'/, maand 
na mijn aanvraag, want er is eerst advies gevraagd aan een provinciale adviescommissie. Ook 
heb ik excuses gehad van ambtenaren van de Burgerlijke Stand: zij wisten niet dat de 'Wet 
Mulder' ook voor hun consequenties had. De Wet is ingegaan op 1 januari 1995 en de excuses 
zijn van augustus 2009. 

Tot heden geven 35 ambtenaren van gemeentes3 van alle aangevraagde aktes van vóór 1 janu
ari 1995 een afschrift. Dus ook geboorteaktes. 

Conclusie: u kunt dus verder naar het heden de juiste gegevens opvragen van personen die 
in uw genealogie voorkomen. 

Noten 
1. Dit is een iets gewijzigde versie van: J.A.M. van Soldt, 'Geboorte-, Overlijdens- en Huwelijksaktes 

en openbaarheid', in: Rijnland, mededelingsblad van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische 
Verenigingi5 (2010), pag. 15-17. 

2. In de eerste uitzending van de Teleac- Vrijetijd tv - cursus: Stamboom onderzoek van 1 december 
2009, werd gezegd dat de aktes die nog bij de gemeentelijke afdeling Burgerlijke Stand waren, 
NIET openbaar waren. 

3. Waaronder Delft, 's-Gravenhage, Haarlem, Katwijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Westland 
en Zoetermeer. 
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wegwys 
Statistiek als hulpmiddel voor genealogisch onderzoek 

DooR}EROEN VAN RIJSWIJK 

Inleiding 

Bij genealogisch onderzoek is het gebruik van een computerprogramma handig. Naast het 
administreren van de persoonsgegevens en bronvermeldingen, kan het programma ook ge
bruikt worden om controles uit te voeren over deze gegevens. Ik vind dat bij moderne genea
logische programma's dit laatste te weinig wordt ondersteund. 

Dit artikel heeft als doel om nieuw licht te laten schijnen op het gebruik van geautomati
seerde controles van de opgevoerde persoon- en brongegevens. Ik wil statistische overzichten 
gebruiken om daarmee de kwaliteit van het genealogisch onderzoek te verbeteren. In het 
bijzonder wil ik per persoon tellingen maken van de aanwezigheid van bepaalde bronvermel
dingen in het computerbestand. Op deze wijze kan er systematisch gewerkt worden aan volle
digheid, zodat lelijke gaten van bijvoorbeeld een afwezige overlijdensdatum in een publicatie 
niet meer of zo min mogelijk voorkomen. 

Meten is weten 
Neem als voorbeeld een kwartierstaat. Een uitgebreide publicatie bevat niet alleen de kwar
tierdragers als persoon, maar ook de broers en zussen van de kwartierdragers; eventueel de 
partners van deze broers en zussen en hun ouders. Ook bevat zo een publicatie vaak eventuele 
andere huwelijken van de kwartierdragers. En voor deze huwelijken kunnen de kinderen, 
en weer hun partners en bijbehorende ouders in de publicatie verschijnen. Al deze personen 
leveren een bijdrage aan de volledigheid en daarmee ook aan de bewijsvoering van de relaties 
tussen de personen. 

Een klassiek voorbeeld is de vermelding van getuigen bij dopen. Omdat dit vaak directe fa
milieleden zijn, is het belangrijk om ook de broers en zussen van de kwartierdragers in kaart 
te brengen. Wanneer er vermeldingen worden gevonden van broers en/of zussen als getuige 
bij de doop van elkaars kinderen, komt dit ten goede aan de bewijsvoering. 

Dit doet mij denken aan een opmerking van Nico Hamers te Malden zo'n twintig jaar gele
den. Ik ging toen naar de Nijmeegse afdelingsbijeenkomst in (toen nog) het Kolpinghuis. Ik 
was net begonnen met kwartierstaatonderzoek en liet aan Nico Hamers trots mijn vondsten 
zien, keurig verwerkt op bladen van de NGV. Ik kreeg een wijze les in genealogisch onderzoek 
door zijn vraag of ik ook alle broers en zussen van de vermelde kwartieren had gevonden ... 
Tja, daar had ik toen nog niet aan gedacht. 

Sinds die tijd probeer ik zoveel mogelijk, wat wordt genoemd, de gezinnen 'compleet' te 
maken. Maar dat valt niet mee: het aantal kwartieren verdubbelt bij elke generatie. Verder 
zijn er per kwartier nogal wat personen bij betrokken. Stel dat een gemiddeld gezin vijf 
kinderen heeft en dat hiervan er drie trouwen, dan heb je per gezin zo'n zestien personen in 
onderzoek. Dit maakt acht personen per kwartier. Als er ook nog wordt gerekend met eerdere 
oflatere huwelijken per kwartier, dan krijg je al gauw tien personen per kwartier die hiermee 
op een of andere manier gerelateerd zijn. Alleen al voor de eerste zeven generaties geeft dit 
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totaal al meer dan 1000 personen! En van al deze personen zijn bepaalde gegevens nodig voor 
de bewijsvoering. 

Alleen al het handmatig controleren of alle gegevens gevonden zijn, is een hele klus. Laat 
staan het zoeken naar de gegevens zelf. Onderstaande overzicht geeft aan welke gegevens 
minimaal in de archieven gevonden dienen te worden: 

Soort controle 
Groep van personen naam geboorte/ huwelijk overlijden/ 

doop begraven 
Kwartieren X X X X 

Andere partners van kwartieren X X X X 

Ouders van andere partners X 

Broers en zussen X X X X 

Alle partners van broers en zussen X X X X 

Ouders van partner X 

Het spreekt voor zich dat er nog veel meer gegevens kunnen worden gevonden. Eigenlijk gaat 
het in onze hobby niet om bovenstaande gegevens: het gaat om de verhalen hierachter. Je zou 
kunnen stellen dat bovenstaande gegevens de meest basale zijn. De meeste tijd zou je echter 
willen besteden aan andere bronnen. Daarom zou je zo efficiënt mogelijk de genealogische 
basisgegevens willen achterhalen. 

In bovenstaande overzicht wordt met soort controle 'naam' bedoeld dat er minimaal één 
bronvermelding van de persoon wordt gevonden. Met 'geboorte/doop' wordt bedoeld dat 
minimaal één van deze twee bronnen gevonden wordt. Idem voor de soort 'overlijden/begra
ven'. 

Om dit te ondersteunen heb ik een controleprogramma gemaakt, dat (tot een opgegeven ge
neratie) alle personen van de kwartierstaat uit de verschillende groepen in bovenstaande over
zicht inventariseert. Vervolgens wordt per persoon onderzocht of de soorten gegevens aanwe
zig zijn. Het programma schrijft elke controle van elke persoon apart als rij weg. Als voorbeeld 
is een deel van het controleresultaat weergegeven. In het echt zal deze vele rijen groot zijn. 
Voor een gemiddelde kwartierstaat bestaat zo een resultaat al gauw uit duizenden rijen. 

Kwartiernr Generatie Persoonsnr Groep Soort Gevonden 
8 4 41 kwartier naam 13-04-2005 

8 4 41 kwartier geb./doop 13-04- 2005 

8 4 41 kwartier huwelijk 13-04-2005 

8 4 41 kwartier overl./begr. 13-04-2005 

8 4 42 zus naam 13-04-2009 

8 4 42. z us geb./doop 13-04-2009 

8 4 42 zus huwelijk 22-09-2009 

8 4 42 zus overl./begr. 
8 4 359 partner naam 22-09- 2009 

8 4 359 partner geb./doop 
8 4 359 partner huwelijk 22-09-2009 

8 4 359 partner ouders 22-09-2009 

8 4 359 partner overl./begr. 
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In voorgaand voorbeeld wordt getoond kwartier acht en zijn zus met partner. De controle is 
al twee keer uitgevoerd, namelijk op 13 april 2005 en op zz september 2009. Van kwartier acht 
waren op 13 april zoos alle genealogische basisgegevens inmiddels opgenomen in het genea
logische computerbestand. De naam en geboorte van zijn zus waren toen ook bekend. Op zz 
september 2009 is van zijn zus blijkbaar haar huwelijksakte gevonden; haar partner is toen 
toegevoegd aan de lijst. Van haar partner zijn naam en ouders bekend, het overlijdensgegeven 
nog niet. Wat nog resteert voor kwartier acht is één geboorteakte en twee overlijdensaktes. 

Wat opvalt, is dat bij deze methode de zus, haar partner en de ouders van haar partner al
lemaal vermeld worden met kwartiernummer acht. Dit is gedaan omdat deze personen al
lemaal een relatie hebben met dit kwartier. Hier wordt dus niet het gebruikelijke nummer uit 
een kwartierstaat in lijstvorm bedoeld. Het nummer voor de generatie spreekt voor zich. Het 
vermelde persoonsnummer is het nummer uit het computerbestand. Bij kwartierherhaling 
zullen de personen en bijbehorende controles meerdere keren voorkomen. Dit is niet erg. Het 
programma bewaakt immers bovenstaand overzicht. Om een beeld te krijgen van de volledig
heid is dit zelfs noodzakelijk. 

Met dit overzicht kunnen allerlei analyses worden gedaan. Interessant is de volledigheid per 
generatie. Omdat de tabel steeds een controle per rij bevat, is het een kwestie van kijken of het 
veld 'Gevonden' in het resultaat gevuld is. In onderstaand overzicht is ontstaan door reeds de 
rijen te tellen zonder controle datum: 

Kwartieren Broer/zus Partner 

Gene- Aantal Vulling geb./ over!./ huw. geb./ over!./ huw. geb./ over!./ huw. 
ratie doop begr. doop begr doop begr 

1 1 1 0 1 0 0 3 0 3 3 0 

2 2 2 0 2 0 0 4 3 4 3 4 

3 4 4 0 0 0 1 6 5 7 6 6 

4 8 8 0 0 0 4 12 9 14 0 0 

5 16 16 0 1 0 9 18 16 14 3 2 

6 32 32 6 4 2 9 63 10 14 6 7 

7 64 62 8 6 16 15 130 46 17 34 16 

De eerste kolom geeft het nummer van de generatie weer. De tweede kolom het aantal kwar
tieren dat per generatie bestaat (dit is een vaststaand gegeven; het verdubbelt immers per 
generatie). De derde kolom geeft aan hoeveel van dit aantal bekend is (de zogenaamde kwar
tierstaatvulling). De overige kolommen bevatten de aantallen personen per soort controle 
die nog niet aan de controle voldoen. Zo is van generatie drie er nog één geboorteakte van 
een broer of zus niet bekend. Van de partners zelfs zeven. Wat opvalt, is dat bij de eerste twee 
generaties de aantallen bij overlijden/begraven ongewenst ongelijk zijn aan nul. Dit is een te
kortkoming van het genealogische programma. Deze personen zijn nog in leven, maar in het 
programma kan dit niet expliciet aangegeven worden. Als dit wel zou kunnen, dan wordt de 
controle op overlijden/begraven voor deze personen uitgesloten en zouden er op deze plaat
sen in dit overzicht nullen staan. 

Verder valt op dat er voor generatie zes voor wat betreft de broers en zussen nog het nodige 
werk te verzetten is: maar liefst 63 overlijdensaktes of begraafvermeldingen zijn nog niet 
gevonden. Mogelijk zijn velen hiervan ooit getrouwd geweest, maar dat is niet bekend. Dit 
verklaart weer de schijnbaar goede score op het aantal afwezige huwelijksaktes en het aantal 
afwezige geboorteaktes of doopinschrijvingen bij de partners. 
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Tot nu toe is er alleen maar een statistisch overzicht gemaakt van de archiefvondsten. Dit is 
belangrijk, want ook hier geldt het motto meten is weten. Om nu deze cijfers te verbeteren, 
kunnen er allerlei selecties gemaakt worden uit het controle resultaat. We zouden bijvoor
beeld een selectie kunnen maken van alle personen die gehuwd zijn in een bepaalde plaats, 
maar waarvan de overlijdensaktes nog niet bekend zijn. Vervolgens gebruiken we deze lijst 
om te zoeken naar de onbekende overlijdens in de huwelijksplaats. Andere selecties zijn na
tuurlijk ook mogelijk. Het doel van dit soort selecties is om niet per gezin de gegevens aan te 
vullen, maar voor meerdere kwartieren tegelijkertijd. 

Wat er verder nog uit het controle resultaat gehaald kan worden, is de snelheid waarmee de 
genealogische gegevens gevonden worden. De kolom 'Gevonden' is ofleeg (controle voldoet 
niet) of is gevuld met de datum sinds wanneer er wel aan de controle wordt voldaan. Er kan 
bijvoorbeeld een overzicht gemaakt worden dat per generatie aangeeft wanneer de eerste 
kwartierdrager gevonden is en wanneer de laatste. Of wanneer een gezin qua gegevens echt 
volledig mag worden beschouwd. Een andere gedachte kan zijn om inzicht te verkrijgen 
welke kwartieren nu zo moeilijk waren. 

Tot slot 
In dit artikel heb ik een kwartierstaat genomen om statistische informatie mee te maken. 
Deze informatie verschaft een beeld van de volledigheid van de gegevens. Hiermee kan een 
objectieve meting worden uitgevoerd van de gegevens in de publicatie. Maar een vergelijk
baar overzicht kan natuurlijk ook gemaakt worden voor een genealogie of parenteel. 

Tot slot wil ik nog vermelden dat een genealogisch computerprogramma dit soort van func
tionaliteit standaard zou moeten hebben. Hierbij zou de gebruiker zelf de controles moeten 
kunnen onderhouden. Het doel van dit soort controles is enerzijds een beeld te krijgen van de 
volledigheid van het onderzoek. Anderzijds om daarmee lijsten te maken van personen waar
van verwacht wordt dat de te zoeken bronnen in hetzelfde archief(stuk) zitten. Deze lijsten 
kunnen dan meegenomen worden naar het archief om het zoeken te vereenvoudigen. En dat 
laatste is het ons om te doen! 

Beste genealogische internetpublicaties van 2009 gekozen 

Vandaag zijn de winnaars in de Genealogisch Goed verkiezing bekend 
gemaakt. Het publiek vond Het Groene Graf van Eric van der Ent de bes
te genealogische internetpublicatie. Een deskundige jury verkoos uit 
alle genomineerde publica ties de website van Stichting Familiearchief De 
Clercq als beste. 

Genealogisch Goed is een initiatief van Bob Coret van Genealogie 
Online, in samenwerking met het Brabants Historisch Informatie 
Centrum, het Centraal Bureau voor Genealogie, HCC!Genealogie, het Nationaal Archief, de 
Nederlandse Genealogische Vereniging en het Regionaal Archief Tilburg. Over het doel van 
Genealogisch Goed zegt jurylid Albert Hoekstra: 'Een goed voorbeeld doet hopelijk volgen. 
We zien graag genealogische publicaties van kwaliteit op internet, met enige vorm van redac
tie, met de juiste context en gebruik van bronvermeldingen.' 
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Via http://verkiezing.genealogieonline.nl/ werden 77 genealogische internetpublica
ties genomineerd en gepresenteerd. Een aantal dat jurylid Cees Heystek niet verbaast: 'De 
tijd van zelf moeilijk doen met HTML is voorbij, publiceren op internet is heel laagdrempelig 
geworden, ook voor genealogen.' Jurylid Isabelle Heyvaert vult aan: 'Stamboomonderzoek 
eindigt niet bij een publicatie, vaak leidt het weer tot nieuw onderzoek, nieuwe inzichten en 
nieuwe contacten.' 

De jury heeft uit alle genomineerde internetpublicaties de website Stichting Familiearchief 
De Clercq (www.familiedeclercq.nl) gekozen als de beste van 2009. Jurylid Rob van Drie: 
'De diversiteit van genealogische publicaties was groot, de zes juryleden hadden dus geen 
makkelijlce taak. De publicatie van De Clercq had veel aspecten die we graag zien: naast de 
genealogische gegevens ook biografische schetsen, verhalen over bewaard gebleven familie
papieren en afbeeldingen van personen.' 

Van de bijna drieduizend publieksstemmen kreeg de publicatie Het Groene Graf (www. 
groenegraf.nl) van Eric van der Ent er het meest. Jurylid Yvette Hoi tink: 'Dat deze website 
in de smaak viel kan ik wel verklaren. Het heeft veel bronnen waar stamboomonderzoekers 
van smullen: oude portretfoto's van personen uit Baarn, een index van begraafplaatsen in het 
Eemland en gescande kranten.' Jurylid Christian van der Ven over het grote aantal stemmen: 
'Genealogie is een populaire hobby. Je ziet dit bij archieven en genealogische verenigingen, 
maar ook in de bezoekers- en ledenaantallen van genealogische websites.' 

[email bericht van Bob Caret d.d. 1 maart 2010] 

Oproep voor 2009 

De Nederlandse Prijs voor de Genealogie is de eerste landelijke prijs die nadrukkelijk 
bedoeld is voor het stimuleren van (beginnende) genealogen. De prijs wordt zo mogelijk 
jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een bedrag van 100 euro plus een oorkonde. De uitreiking 
vindt plaats op een passende locatie. De prijs, die in 2000 werd ingesteld, is sindsdien zes maal 
uitgereikt. 

Voor de Nederlandse Prijs voor de Genealogie 2009 komen in aanmerking: 
a. een eerste genealogische of bronnenpublicatie in een regionaal oflandelijk tijdschrift. 
b. een genealogische publicatie (zelfstandig of in een tijdschrift) die om andere redenen 

naar het oordeel van de jury bekroning verdient. 
De publicatie moet in 2009 verschenen zijn. 

Wilt u in aanmerking komen voor bekroning met de Aanmoedigingsprijs of wilt u iemand 
voordragen, dan dient u de desbetreffende publicatie vóór 1 juli 2010 op te sturen naar het 
secretariaat van de jury: 

Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie 
p.a. Westduinweg165 
2583 AA 's-Gravenhage 

Bij de beoordeling zal de jury letten op originaliteit, diepgang, visie, vernieuwing en contro
leerbaarheid (goede bronvermeldingen zijn daarom wenselijk). De prijs wordt jaarlijks ter 
beschikking gesteld door een onafhankelijk Stichting. 

Het oordeel van de jury(*) is bindend en over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. 

(*) de jury van de Aanmoedigingsprijs bestaat uit B. van Dooren, L.M. van der Hoeven en T. Hokken. 
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Het portret van ... 1 

[Sjoukje Polles de Haan] 
DOOR H.M. VAN DER MEULEN-SCHREGARDUS 

SjoukjePolles de Haan, geb. Ferwerd 2-11-1820, winkelierse, over 1. Wierum 23-1-1909, dr. van Pole 
Doe jes de Haan, turfschipper, en Sijtske Annes Veens tra, tr. Ternaard 12-5-1849 Willem Frederik 
Schregardus, geb. Aalsum 26-3-1821, arbeider, overl. Wierum 7-7-1871, zn. van Machiel Frede
riks Schregardus, herbergier, en Geertje Lycklama à Nijeholt, arbeidster. 

Uit haar huwelijk werden te Wierum vijf kinderen geboren, vier zoons en een dochter, 
waarvan het tweede, het meisje, en het vierde op jonge leeftijd overleden. 

Na het overlijden van haar man begon Sjoukje een kruidenierswinkeltje om in het onder
houd van haar gezin te voorzien. 2 Om haar groothandelaar te bereiken moest ze tien kilome
ter van Wierum naar Dokkum lopen en terug. 

In 1885 overleed de vrouw van haar tweede zoon, Machiel Willems, geb. Wierum 2-6-1854, 

waarna Sjoukje bij hem introk en haar kleinzoons grootbracht.3 Een van hen, mijn grootvader 
Sipke, sprak vol liefde over zijn zorgzame grootmoeder, die zelfs zijn schoenen poetste toen 
hij van Wierum naar school in Dokkum liep. 

In 1904 stierf de vrouw van haar jongste zoon, Anne, geb. Wierum 7-1-1865, waarna ze bij 
hem en zijn twee kinderen kwam wonen tot haar overlijden op vierentachtigjarige leeftijd in 
1909. 

Op de foto draagt Sjoukje een fries zilveren hoofdijzer met zijstukken, haar handen tonen 
de sporen van haar harde werken. De foto werd in 1885 te Dokkum door H. Bulens, Photo
graphie Instantanée, gemaakt, toen ze vijfenzestig jaar oud was, mogelijk voor haar oudste 
zoon, Polle, geb. Wierum 1-7-1850. Hij was in 1881 naar de Verenigde Staten geëmigreerd en 
woonde in Prairie City, Iowa. In 1903 bezocht hij nog zijn moeder en beide broers te Wierum. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. De gegevens omtrent Sjoukje zijn grotendeels ontleend aan een brief d.d. 18-1-1898 van een zoon 

van Anne, Sape Schregardus, geb. Wierum 27-12-1898. Met dank aan Sape's dochter, Vera Schregar
dus, te Amsterdam voor het afstaan van de brief en deze foto. 

3. Bevolkingsregister, Wierum, 1897. 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

REDACTIE: Peter A. Th. Miebies 

Bijlage Gens Nostra 65 (2010) maart Nr. 348 

Correspondentieadres NGV: Postbus 26, 1380AA Weesp; e-mail: info @ngv.nl; website: www.ngv.nl 
Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand ad res en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid:€ 36,-(€ 35,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één regio
nale afdeling. Gezinslid:€ 9,- per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling:€ 9,- per jaar; voor 
de functionele afdelingen Heraldiek€ 15,- en Familieorganisaties€ 9,- per jaar. Buitenlandse leden € 45,- per jaar. 
Contributiebetaling vóór 1 maart van her lopende kalenderjaar (bij voorkeur door een machtiging tot automatisch 
afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) franco aan de NGV. 

Opzegging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalen
derjaar. 
Verenigingscentrum: (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfi
ches): Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10.00 -16 .00 uur 
(behalve op feestdagen). Vrije toegang voor leden; voor niet-leden € 5,- per keer met een maximum van drie keer. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Dienst Ondersteunillg en Presentatie voor ComputerGenealogen: 
p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afdeling Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede.Afdeling Heraldiek: 
Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. 

Betalingen s.v.p. via de volgende rekeningen. Alle rekeningen staan op naam van de NGV. 

Betalingen aan de Dienst Bestellingen alleen na ontvangst van de rekening. 
Contributie: ING bankrek. 66.63.63.366 (!BAN: NLl 5 INGB 0666363366, BIC: INGBNL2A) te Vianen 
Contributie: ING betaalrek. 547064(IBAN: NL02 INGB 0000547064, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 
Dienst Bestellingen: ING betaalrek. 3639286 (!BAN: NL42 INGB 0003639286, BIC: INGBNL2A) te Amersfoort 
Overige betalingen: ING betaal rek. 2843032(IBAN: NL14 INGB 0002843032, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 

Vrijwilligers gezocht 

Sinds enige tijd zijn we als NGV in overleg met de 
beheerders van de website Akevoth voor Joodse 
genealogie, (http://www.akevoth.org/family _ 
tree/family_tree.htm). Dit overleg betreft de 
mogelijke overheveling van zowel het technisch 
als het functioneel beheer van deze website naar 
deNGV. 

Men heeft de NGV benaderd omdat de nu nog 
actieve beheerders binnenkort een zodanige leef
tijd bereikt zullen hebben dat opvolgers gezocht 
moeten worden. Tot op heden tevergeefs. 

De website bevat met meer dan 230.000 pa
gina's, een enorme hoeveelheid informatie die 
niet verloren mag gaan. Het technisch beheer in 
html en PHP is dus veelomvattend, zeker omdat 
de website thans vernieuwd wordt. Maar ook het 
functioneel beheer, tekstueel onderhoud en aan
vulling, afhandeling van vragen en verzoeken, 
vraagt de nodige kennis. De eventuele overname 
van de website is gepland over een periode van on
geveer vier jaar want het moet stapsgewijs en se
rieus gebeuren. Een project van indrukwekkende 
omvang! 

Wat wij zoeken zijn minimaal vijf vrijwilligers 
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die zich interesseren of belangstelling hebben 
voor Joodse genealogie en die, vanwege de ge
stelde vragen, ook bereid zijn om kennis te ne
men van de Joodse cultuur. Een groot deel van de 
vragen die per e-mail worden ontvangen, komt 
uit het buitenland en moet in het Engels beant
woord worden. Ook de website bevat veel Engels, 
redelijke beheersing van de Engelse taal is dus 
noodzaak. Om de vragen en verzoeken per e-mail 
te kunnen beantwoorden is niet alleen een gede
gen kennis nodig van wat de website aan informa
tie heeft te bieden, maar ook van andere externe 
bronnen zoals Genlias, Holocaust sites, Wester
bork, etc. Voor het begrijpen van de informatie 
op de website is kennis nodig van het Jodendom, 
hun feestdagen en tradities, de Joodse levenscy
clus (geboorte, besnijdenis, Bar Mitsvah, choepa, 
overlijden en begraven),Joodse riten en symbolen 
etc. Daarnaast vormt het eerder genoemde tech
nisch beheer een substantieel deel van de werk
zaamheden. 

Al deze kennis zal worden bijgebracht in lezingen 
en cursussen die zullen worden gegeven door de 
huidige beheerders van de website. Ook blijven 
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zij het hele traject onbeperkt beschikbaar om vra
gen te beantwoorden of problemen op te lossen. 

We beseffen terdege dat we dit alleen maar 
kunnen overnemen als er serieuze en betrokken 
vrijwilligers zijn die deze monsterklus willen op
pakken en zich voor tenminste vier jaar hieraan 
willen binden. Anders is de investering in oplei
ding en begeleiding nutteloos. Reacties zijn dus 

meer dan welkom maar bedenk voor uzelf of u 
deze lange periode beschikbaar kunt en wilt zijn 
en bereid bent om, zeker in de beginfase, een be
hoorlijke hoeveelheid vrije tijd op te offeren. 

U kunt uw vragen en reacties sturen naar de se
cretaris van de NGV, de heer M. Krooswijk (e-mail: 
secretaris@ngv.nl) bij voorkeur vóór 1 april a.s. 

Nieuwe leden 
132720 dhr J. P. Koperdraad, Leusden 132773 mw J.C.M. Saarloos, Den Haag 
132721 dhr G.F. van der Ven, Zieuwert 132774 dhr J.H. Schouten, Eindhoven 
132723 mw G.J. van Santen-van der Weijden, 132775 mw J. C.F. van Gelder, Rijswijk ZH 

Emmeloord 132776 dhr C. B. Raaijmakers, Groningen 
132724 dhr C. van den Berg, Den Haag 132777 dhrW. Teunissen,Almelo 
132725 dhrW.L.B.M. Dieker, Doesburg 132779 mw E.H. van Maastrigt-Stolle, Apeldoorn 
132726 mw K. Potter, Uithoorn 132780 dhr C. Jansen, Ede GLD 
132727 dhr D. Geurts, Kerkrade 132781 mw M.I. Louwersheimer, Bergen op Zoom 
132728 mw E. Heins-Vuursteen, Delfzijl 132782 dhr E. Hendriks, Purmerend 
132729 dhrJ.W.J. Nijeboer, Valkenburg 132783 dhr R. Elemans, Geldrop 
132730 mw A.L.W.T. Slob-Hoevers, Nunspeet 132784 dhr C.P.A. Bogmans, Gemonde 
132731 dhr A.J. Korthals Altes, Hilversum 132785 dhr F.L. Ruiten berg, Venhuizen 
132732 dhrH. Schouten, Lekkerkerk 132786 dhr M.J. Rijnders, Woerden 
132733 dhr W. den Engelsen, Apeldoorn 132787 mw L. Palland, Huizen 
132734 dhrJ.Nijboer, Alphen aan den Rijn 132788 dhr A. A. de Goei, Amsterdam 
132735 dhrH.A. Arnold, Waalwijk 132789 dhr B. W. Reddingius, Eefde 
132737 dhrJ.P.A. Verdijk, Schipborg 132790 dhr J.W. Beverdam, Barendrecht 
132738 mw M.H. M. Veldhuis-Becking, Albergen 132791 dhr J. B. Gruizinga, Mijdrecht 
132739 dhr H. van Straten, Enschede 132792 mw C.M.L. Vreugdenhil, Hoogvliet 
132740 mw E. M. C. Kroon-Schoonhen, Kerkrade Rotterdam 
132741 mw A. Coenen, Boxmeer 132793 dhr H. Teerds, Lelystad 
132742 dhr A.J. Klomp, Alkmaar 132794 mw J.Jürgens-Lulofs, Epe 
132743 dhr B.J. de Jong, Amsterdam Zuidoost 132795 mw C. M. Schreuder-Lulofs, Bussum 
132744 mw M.H.M. Meijer, 's-Hertogenbosch 132796 dhr J.G. Brenninkmeijer, Naarden 
132745 mw M. W. de Bruijn-van der Linden, 132797 dhr H. Broeders, Oosterhout NB 

Amstelveen 132799 mw P. T.G. Oostrik-Cornelissen, Borculo 
132746 dhrP. Vons,Diemen 132800 mw A. van der Putten, Oentsjerk 
132747 mw J.C.M. Aben-Derks, Sint Anthonis 132801 dhr C. Donker, Nieuwegein 
132748 dhr M. T.A. Teeling, Oegstgeest 132802 dhr T. van Groote!, Duncraig, Australië 
132749 dhr A.J.M. Hutten, Wijhe 132803 mw H.I. van der Reijden, Almelo 
132750 dhr J. van der Bent, Rotterdam 132805 dhr P. Aalberts, Dordrecht 
132752 mwJ.A.M. terHaar,Hillegom 132806 dhrR.M. Vonk,Noordhorn 
132753 dhr J. Broekman, Den Dolder 132807 dhr J.J. van Mu ij den, Amersfoort 
132754 dhr A. Reppel, Dordrecht 132808 dhr R. Seelemeijer, Pijnacker 
132755 dhr J.A. Winter, Den Haag 132809 dhr E. van Maanen, Zaandam 
132756 mw C.P.M. Lip pus, Spaarndam West 132810 mw W. F.L.J. Philipsen, Amersfoort 
132757 mw P. van den Berg-Rotman, Muiderberg 132811 dhr J. Groothuizen, Sint Pancras 
132758 dhr J. Albers, Dieren 132814 dhr R. M. W. Koomen, Zaandam 
132759 dhrH.F. Vos,Hoogeveen 132815 mw L.C.W. Stuurman, Westerhaar-
132760 dhr G.J. van den Berg, Muiderberg Vriezenveensewijk 
132762 dhr G. van Binsbcrgcn, Nunspeet 1.32.816 mw W.J. van Scha ik-Vink, Lienden 

132763 dhr C.J. M. de Bruin, Papendrecht 132817 dhr J. V. Buil, Hoevelaken 
132764 dhr J. Wijn ja, Sneek 132818 dhr W. Nij man, Groenekan 
132765 dhr J.A. Tijs, Raalte 132819 dhr D. Dunant(d), Monnickendam 
132766 mw M. T. Leffelaar-Eijsvogel, Vreeland 132820 mw C. Hollenberg, Amsterdam 
132767 mw I.A. Boersma-Sprangers, Zwijndrecht 132821 mw H.M. van Oostendorp, Zaandam 
132768 mw G.M.E. Houweling-Vos, Voorhout 132822 dhrT. Huisinga, Bedum 
132769 mw J. van Andel, Dordrecht 132823 dhrJ.P.J.Jansen, Venray 
132770 dhr G. Kremer, Herten 132824 mw T.W. Meijlink-Roukens, Zwolle 
132771 dhr A.J.M. van Velzen, Amsterdam 132825 dhr P.A. Meijlink, Zwolle 
132772 dhr C. L.A. Saarloos, Den Haag 132826 dhr J. Kromhout, Berg en Dal 
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U bent 
uitgenodigd! 

~ ~i . ·1~ 
cc- • , -:::::::: ,, 

NIJMEGEN 
Het organiserend comité nodigt 

u uit deel te nemen aan de 
Genealogische & Heraldische Dag 

op 29 mei 2010 in Nijmegen 



Genealogische & Heraldische Dag zaterdag 29 mei 2010 in Nijmegen 

Algemeen 

De organisatie van de 57"< Genealogische 
Dag is toevertrouwd aan de afdeling Kwar
tier van Nijmegen van de Nederlandse Gene
alogische Vereniging in samenwerking met 
de afdeling Heraldiek. 

Deze dag is een Genealogische & Heraldi
sche Dag. Door een gecombineerde dag te or
ganiseren hoopt het organiserend comité een 
gevarieerd programma te kunnen presente
ren en een nieuwe traditie in te luiden. 

Het is sinds de eerste Genealogische Dag in 
1954 de vierde maal dat deze dag in Nijmegen 
wordt gehouden. De vorige dagen vonden 
plaats in 1956, 1986 en 2000. 

Alle activiteiten spelen zich af in het cen
trum van Nijmegen en zijn op loopafstand 
van het Kolpinghuis, waar een groot deel 
van het programma zal plaatsvinden. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met Jochen 
Ren gers via email j.rengers@wanadoo.nl. 

In een laat stadium is bekend geworden 
dat de Genealogische Dag 2010 in Nijmegen 
gehouden zou gaan worden. Het organise
rend comité heeft door veel werk te verzetten 
in een korte periode getracht een aantrekke
lijk programma in elkaar te zetten. 

Het speciale nummer van Gens Nostra, dat 
in mei 2010 verschijnt, zal vooral gewijd zijn 
aan de oudste stad van Nederland: Nijmegen. 

Ochtendprogramma 

9.3ouur 

10.15 uur 

10.45uur 

11.45uur 

12.15 uur 

13.15 uur 

Ontvangst in het Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, 6511 ER Nijmegen (tel. 
024-3226621, www.kolpinghuis.nl). 
Welkom en opening van de landelijke genealogische en heraldische dag. 

Inleiding door de heer Paul van der Heijden, historisch publicist (schrij
ver van routes, artikelen en boeken over archeologische en historische 
onderwerpen) over het thema 'Familiegeschiedenis is overal'. Deze inlei
ding heeft als onderwerp Van stamboom naar f amiliekroniek. Een stamboom 
is vaak maar een lijst met droge feiten. Hoe kun je dat levendiger maken? 
Paul van der Heijden zal aan de hand van zijn eigen stamboom ingaan op 
het schrijven van een familiekroniek. Centraal staat het zoeken naar aan
knopingspunten in de algemene en regionale geschiedenis, en het verwer
ken daarvan in de eigen familiegeschiedenis. 

Koffiepauze 

Inleiding door de heer Wilfried Uitterhoeve, over het thema Militairen 
(in de familie). De heer Uitterhoeve is algemeen historicus en heeft gepu
bliceerd op tal van historische terreinen, van de reizen van Columbus tot 
de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. Deze inleiding heeft als on
derwerp De Kraijenhoffi en het Nijmeegse garnizoen in de 18de eeuw en handelt 
over drie militaire generaties Kraijenhoff. Aan de hand van hun levens
loop zal het leven in het garnizoen worden belicht. 

Lunch. Het is de bedoeling dat u tijdens de lunch uw contacten hernieuwt 
en versterkt. Na de lunch kunt u aan de activiteiten van het middagpro
gramma deelnemen. 
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Middagprogramma 
14.3ouur 

Activiteiten 
Gekozen kan worden uit: 
• Stadswandeling 
• Oorlogswandeling 
• Bezoek aan museum Het Valkhof 
• Bezoek aan het Regionaal Archief Nijme-

gen 
• Rondleiding stadhuis Nijmegen 
• Jaarvergadering Afdeling Heraldiek 
Graag via het antwoordformulier kenbaar 
maken aan welke activiteit deelgenomen zal 
worden. 

18.oouur Diner in restaurant het Vlaams Arsenaal, Arsenaal poort 1-4. 

Graag via het antwoordformulier kenbaar maken of aan het diner deelge
nomen zal worden. 

Genealogische en Heraldische markt 
Gedurende de gehele dag (9.30 uur - 16.30 uur) bent u in de gelegenheid de genealogische en 
heraldische markt te bezoeken. Op deze markt zijn vertegenwoordigers van (familie)histo
rische organisaties uit de regio Nijmegen, alsmede een groot aantal heraldische organisaties 
aanwezig. 

Middagprogramma 
Wij vragen u op het inschrijfformulier aan te geven aan welke activiteit u wilt deelnemen. De 
dag zal worden beëindigd met een diner in het restaurant Het Arsenaal. Indien u daaraan wilt 
deelnemen, verzoeken wij u dat ook op het inschrijfformulier aan te geven. 

Stadswandeling 
De stadwandeling door Nijmegen voert u onder begeleiding van een deskundige gids langs 
de meest historische plekken en gebouwen van de stad. De wandeling zal aanvangen om 15.00 

uur en zal ongeveer twee uur duren. Aan de wandeling kunnen maximaal 25 personen deel
nemen. Deelname geschiedt op basis van binnenkomst van de aanmelding. De prijs is€ 4,00 

per persoon. 

Oorlogswandeling 
Het zal voor velen bekend zijn dat Nijmegen op 22 februari 1944 zwaar werd getroffen door 
een bombardement. Na de operatie Marker Garden van september 1944 is Nijmegen tot aan 
de bevrijding van 5 mei 1945 frontstad geweest. Tijdens deze wandeling bezoekt u monumen
ten en locaties die herinneren aan deze periode. De wandeling zal ongeveer één uur duren. 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen één of twee wandelingen worden georga
niseerd. Per wandeling kunnen maximaal 30 personen deelnemen. De organisatie deelt de 
deelnemers in de eerste dan wel de tweede groep met inachtneming van volgorde van binnen
komst van de aanmelding. De eerste zal aanvangen om 15.00 uur en de tweede om 16.15 uur. 
De prijs is€ 4,00 per persoon. 
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Museum Het Valkhof 
Museum Het Valkhof heeft inmiddels een heel eigen plaats verworven onder de Nederlandse 
musea. De samenvoeging van een grote archeologische verzameling en collecties op het ge
bied van de kunst, kunstnijverheid en stadsgeschiedenis geeft het museum een heel eigen 
signatuur. In mei biedt het museum een tentoonstelling over de Vrede van Nijmegen. De 
toegangsprijs is€ 5,00 (65+) of€ 7,00 volwassenen en met museumkaart gratis. Als u het 
museum wilt bezoeken, dient uzelf een toegangskaartje te kopen, of indien van toepassing 
gebruik te maken van een museumjaarkaart. U kunt tussen 14.30 uur en 18.00 uur op eigen 
gelegenheid een bezoek aan dit museum brengen. Het adres is: Kelfkensbos 59. Kijk voor 
meer informatie op www.museumhetvalkhof.nl. 

RegionaalArchiefNijmegen (RAN) 
Speciaal voor de landelijke genealogische en heraldische dag is het Regionaal Archief Nij
megen, Mariënburg 27, tussen 14.30 uur en 18.00 uur opengesteld. U bent in de gelegenheid 
de op de studiezaal beschikbare bronnen te raadplegen, zoals de burgerlijke stand en bevol
kingsregister van de gemeente Nijmegen en omgeving, zoals bijvoorbeeld Wijchen, alsmede 
DTB boeken. Kijk voor meer informatie op http://www2.nijmegen.nl/wonen/oudste-stad/ 
Archief. U dient zich voor een bezoek deze zaterdagmiddag aan het Regionaal Archief Nijme
gen van te voren op te geven. De prijs is€ 3,00 per persoon. 

Rondleiding stadhuis Nijmegen 
Onder begeleiding van een deskundige gids wordt u door het Nijmeegse stadhuis rondgeleid. 
U zult onder meer de Trêveszaal, waar de Vrede van Nijmegen (1678/1679) werd getekend, be
zoeken alsmede een aantal andere bijzondere plekken. De rondleiding zal ongeveer één uur 
duren. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen één of twee wandelingen worden ge
organiseerd. De eerste zal aanvangen om 15.00 uur en de tweede om 16.15 uur. Per rondleiding 
kunnen maximaal 25 personen deelnemen. De organisatie deelt de deelnemers in de eerste 
dan wel de tweede groep met inachtneming van volgorde van binnenkomst van de aanmel
ding. De prijs is€ 4,00 per persoon. 

Jaarvergadering Afdeling Heraldiek 
De jaarvergadering voor 2010 wordt gehouden in het Kolpinghuis en begint om 14.30 uur. De 
agenda en overige jaarstukken worden voorafgaand aan de vergadering uitgereikt. Na afloop 
is nog voldoende tijd om de heraldische en genealogische markt verder te verkennen. 

Exterieur van de zogenaamde Karolingische 
Kapel (met de ingang), één van de oudste ge
bouwen van Nederland (gebouwd circa 1030) 

Opname in noordelijke richting, circa 1938 

( collectie Beeldbank Regionaal Archief Nij
megen) 
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Bereikbaarheid 

Het Kolpinghuis is in het centrum van Nijmegen gelegen 
en is bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. 
Parkeren is op diverse plaatsen in het centrum van Nijme
gen mogelijk, de dichtstbijzijnde parkeerplaats is onder
staand aangegeven. Let op, in het centrum van Nijmegen 
geldt betaald parkeren tot€ 3,50 per uur. Op de Wedren 
kunt u alleen parkeren met een dagkaart€ 6,oo per dag. 
Wij adviseren met het openbaar vervoer te reizen, daar 
het Kolpinghuis tegenover het Centraal Station is gelegen 
(vijf minuten lopen). 

Het adres van het Kolpinghuis: Smetiusstraat 1, 6511 ER Nijmegen, tel. 024-3226921. 

Per auto: 
Vanaf Arnhem/Utrecht/Amsterdam: 
Snelweg A325 richting Nijmegen over Waalbrug rechtdoor richting centrum Nijmegen 
(Oranjesingel). 
Bij Keizer Karel plein (grote rotonde) tweede afslag richting Beuningen Centrum. Bij het stop
licht rechtsaf, aan de linkerkant is het Kolpinghuis. 

Vanaf Den Bosch/ Eindhoven: 
Op Aso afslag Nijmegen/ Wijchen. De weg alsmaar rechtdoor volgen richting centrum Nij
megen (Graafseweg). Bij Keizer Karel plein (grote rotonde) vierde afslag richting Beuningen 
Centrum. Bij stoplicht rechtsaf, aan de linkerkant is het Kolpinghuis. 

Vanaf Venlo: 
Op snelweg A73 afslag Dukenburg/Nijmegen. Ga dan rechtsaf richting Nijmegen Duken
burg. Weg vervolgen. Volg bij de molen de weg mee naar rechts en sla dan links de St. Anna
straat op. De weg alsmaar rechtdoor volgen richting centrum Nijmegen. Bij Keizer Karel plein 
(grote rotonde) derde afslag richting Beuningen Centrum. Bij stoplicht rechtsaf aan de linker
kant is het Kolpinghuis. 

Parkeren: 
Als u het Keizer Karel plein afslaat richting Beuningen Centrum sorteert u links voor. U draait 
dan gelijk links de parkeerplaats Nassausingel op. Let op, dit is een niet al te grote parkeer
plaats. Wij adviseren daarom ook de andere diverse parkeermogelijkheden in het centrum 
van de stad, waaronder de genoemde Wedren, op loopafstand van het Kolpinghuis, voor de 
route verwijzen wij u naar de parkeeraanwijzingen bij binnenkomst van de stad aangegeven. 

Openbaar vervoer: 
Als u 111.ct de tre in komt, loop dan tegenover de scacionhal links de berg af, dit is ongeveer vijf 
minuten lopen. Als u vanaf het station de bus neemt, kunt u de volgende lijnen nemen: 
• Lijn 2 richting St. Maartenskliniek 
• Lijn 3 richting Oosterhout/Zetten 
• Lijn 4 richting Neerbosch Oost 
• Lijn s richting Brabantse Poort 
• Lijn 8 richting Beek 
U stapt de eerstvolgende halte (Smetiusstraat) uit, dit is tegenover het Kolpinghuis. 
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r 
NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

INSCHRIJFFORMULIER 

(insturen vóór 17 april 2010) 

voor deelname aan de 

57< GENEALOGISCHE DAG in NIJMEGEN 

op zaterdag 29 mei 2010 

te zenden aan: 
adres: 
PC+ plaats: 

Jochen Rengers, 
Avondster 29 

6661PRElst 

Let op: op de website van deNGV, op de 
pagina GDD, kunt u 'online' opgeven. 
of e-mail: j.rengers@wanadoo.nl 

Ondergetekende (in blokletters a.u.b.): 

Naam: _____________________________ m/v 

Adres: ______________________________ _ 

Postcode en woonplaats: _______________________ _ 

Telefoon: ________ e-mail-adres: ________________ _ 

wenst deel te nemen met (aantallen en totaal bedrag invullen) 

_ personen aan het ochtendprogramma à€ 15, 00 p.p. 

_ personen aan de lunch à€ 10,00 p.p. 

_ personen aan de stadswandeling à€ 4,00 p. p. 

_ personen aan de oorlogswandeling à€ 4 , 00 p. p. 

_ personen aan het bezoek Museum Het Valkhof 

(toegangsprijs te voldoen aan de kassa van het museum) 

_ personen aan het bezoek RAN à€ 3,00 p. p. 

=€ __ , _ 

=€ __ , _ 

=€ __ , _ 

=€ __ , _ 

=€ __ , _ 

_ personen aan de jaarvergadering van de afdeling Heraldiek 

_ personen aan de rondleiding stadhuis à€ 4,00 p. p. = € __ ,_ 

SUBTOTAAL 

_ personen aan het diner à€ 27,50 p.p. (3 gangen) 

exclusief drankjes 

gewenst menu: x vlees 
xvis 

_ x vegetarisch 

TOTAAL BEDRAG 

+ ______ _ 

=€ __ , _ =€ __ ,_ 

=€ __ ,_ 

+ -----

=€ __ ,_ 

" 



Na sluiting van inschrijftermijn is deelname aan het ochtendprogramma en het diner niet meer 
mogelijk. Als het maximum aantal van 250 deelnemers voor het ochtendprogramma of voor 
de betreffende activiteit (zie programma) is bereikt sluit de inschrijving voor het betreffende 
programma onderdeel.Bepalend voor de inschrijving is het moment van ontvangst van het 
verschuldigde bedrag. 

Uw inschrijving is pas definitief als wij het deelname bedrag op onze 
ING-rekening hebben ontvangen. 

Het totale bedrag voor deelname dient uiterlijk 1 mei 2010 op deze rekening 
bijgeschreven te zijn. 

Het verschuldigde bedrag ad € ___,_ is op _ _ - __ - __ overgemaakt op ING

rekeningnummer 598447 t.n.v.: Nederlandse Genealogische Vereniging, met vermelding 
GEN.DAG.2010. 

Als uw email adres bekend is, ontvangt u een e-mail bericht als bevestiging van uw inschrij
ving en uw betaling. 

Wij kunnen niet garanderen dat er geen wachttijden ontstaan voor diegenen wiens storting 
niet vóór 1 mei 2010 ontvangen is. 

Namen en adressen van de overige mede-deelnemers (t.b.v. badges): 

2.Naam: _ ___ _ _ ___ ___ ______________ _ ___ m/v 

Adres: - - --- - - - - - ----- - ----- ----- ----- -

Postcode en woonplaats: _ ________ _ _ ___ ____ _______ _ 

3.Naam:, _ ____ _ _ _____ _ ___ ___ _________ __ m/v 

Adres: _ _____ ___ _ __________ ___ _ _____ _ _ 

Postcode en woonplaats: __________________ ____ _ _ _ _ 

4.Naam: _ _ _ ___ _ ___ _ _____ _ ___ _ _____ ____ m/v 

Adres: - --- - - - - - - --- --- - --------- -----

Postcode en woonplaats: _ _ _ ____ _ ____________ _ ____ _ 

5.Naam: _ _ _____ _ ___ ___ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ ____ m/v 

Adres: _ _ ____ ________ ________ ____ _ ___ _ 

Postcode en woonplaats: _ ___ _ ____ _ _____ _ ______ _ _ _ _ 

Datum: _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ Plaats: _ _ _ _ _ ___ _____ _ _ _ 

Handtekening: ___ _ ___ _ ____ _ ___ _____ ____ _ _ _ _ 



Agenda 

April 
3-apr 10.00 uur. Afdeling Zaanstreek-Waterland 

Hogendijk 112a, Zaandam 
Openstelling Afdelingscentrum. 

8-apr 20.00 uur.AfdelingLandvan Cuijk en Ravenstein 
Café zaal ' t Lagerhuis, Beerseweg 9, Mill 
Lezing door de heer Henny Fransen: Presenteren van een familiegeschiedenis. 

9-apr 19.00 uur.AfdelingDenHelderen omstreken 
De Maranathakerk, Vijzelstraat 73, ingang Bakkerbreetstraat, Den Helder 
Bibliotheekavond. 

10-apr 11.30 uur.Afdeling Drenthe 
Stationsstraat 14, Rolde, Stationskoffiehuis 
Voorjaarsledenvergadering. 

10-apr 14.00 uur.AfdelingDrenthe 
Stationsstraat 14, Rolde, Stationskoffiehuis 
Lezing door de heer J. {Hans) Bauer: De sprekende familiegeschiedenis. 

10-apr 13.30 uur. Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Afdelingsledenvergadering gevolgd door een lezing van de heer J. Terluin: Het ontwerpen van wapens en de 
betekenis van de symbolen. 

10-apr 10.00 uur.Afdeling Utrecht 
Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht 
Voorouderspreekuur. 

13-apr 19.30 uur. Afdeling Amsterdam en omstreken 
Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam-Buitenveldert 
Vragenuurtje en lezing door de heer ir R.A.J. Dix: Voorbij de DTB naar de Middeleeuwen. 

13-apr 19.30 uur. Afdeling Apeldoorn en omstreken 
De Stolp, Violieren plein 101,Apeldoorn 
Voorjaarsledenvergadering+ Vastlopers en vlottrekkers. 

13-apr 20.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
' tTrefpunt, Belgieplein 20, Eindhoven 
Ledenvergadering. 

14-apr 19.30 uur. Afdeling Achterhoek en Liemers 
Centrum 'De Wingerd', De Bongerd 4, Doetinchem De Huet 
Lezing door medewerkers van de afdeling: Werken met hetgenealogieprogrammaAldfaer. 

14-apr 20.00 uur.AfdelingGroningen 
Cascadeplein 4, Groningen 
Lezing door M. Wielinga: Oorlogen Vrede in Groningen - Eerste wereldoorlog. 

14-apr 20.00 uur.Afdeling Hollands Noorderkwartier 
Kerkzalencentrum 't Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar-Zuid 
Lezing door de heer A. Doedens: Immigranten in Noord-Holland; wie kwamen eren hoe kwamen zij. Tevens 
feestelijke bijeenkomst t.g.v. het 45-jarig bestaan. 

14-apr 20.00 uur.Afdeling Rijnland 
Regionaal Arch ief Leiden, Boisotkade 2a, Leiden 
Lezing door de heer A.H.G. Verouden: Vaderonbekend!?gevolgd door algemene ledenvergadering. 

14-apr 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorp kerk, Prof Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door ir B. T. Wilschut: Lezing over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. GensDataPro. 

14-apr 20.00 uur. Afdeling West Noord-Brabant 
Gemeenschapshuis 'De Wegwij zer', Steendorpstraat 2, Breda 
Algemene ledenvergadering en een lezing door de heer Ad van Meer: Officieren achter prikkeldraad. 

15-apr 20.00 uur. Afdeling Amersfoort en omstreken 
Zaal 8 van het Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilenburgerweg 2, Amersfoort 
Afdelingsledenvergaderinggevolgd door lezing van de heerdrs Cor de Graaf(redactielid Gens Nostra): 
Gens Nostra voor en door de leden. 

15-apr 20.00 uur.AfdelingOostelijk West-Friesland 
Nivongebouw, Kerkebuurt 169, Berkhout 
Jaarvergadering van de afdeling en 10-minutenpraatjes. 

16-apr 14.00 uur.Afdeling Drenthe 
Raadhuis plein 1,Emmen (melden bij de receptie), Gemeentearchief Emmen 
Genealogisch inloopspreekuur. 
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17-apr 10.00 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Documentatiecentrum, Kasteellaan 24, ingang via het souterrain van het gemeentekantoor, Wijchen 
15' genealogische contactdag van Maas en Waalse Geslachten Tweestromenland Wijchen. 

19-apr 19.00 uur. Afdeling Den He/deren omstreken 
De Maranathakerk, Vijzelstraat 73, ingang Bakkerbreetstraat, Den Helder 
Bibliotheekavond. 

20-apr 20.00 uur. Afdeling Betuwe 
Flipje en Streekmuseum, Plein 46·48, Tiel 
Een gedachtenwisseling met de heer Cor de Graaf, namens de redactie van Gens Nostra, gevolgd door de 
ledenvergadering. 

21-apr 20.00 uur.Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Maartenkerk (EvL kerk), Vinkenstraat 36, Zaandam 
Algemene ledenvergadering gevolgd door lezing van de heer J. Mensink: De geschiedenis van de Maatschappij 
van Weldadigheid. 

21-apr 20.00 uur. Afdeling Kennemerland 
Jeugdcentrum 'de Schakel', Pijnboomstraat hoek Schoterweg, Haarlem-Noord 
Afdelingsleden vergadering gevolgd door een 15-minutenpraatje van de heer J. P. Kuij lman. 

22-apr 19.30 uur. Afdeling Delfland 
Kerkelij k Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Afdelingsleden vergadering gevolgd door een 'Speciale avond Vóór en Dóór leden'. 

23-apr 20.00 uur. Afdeling Den He/deren omstreken 
De Draaikolk, Dollardlaan 202, Den Helder 
Afdelingsleden vergadering. 

24-apr Algemeen 
Jaarbeurs, Utrecht 
NGV Algemene Vergadering. 

28-apr 20.30 uur.Afdeling Groningen 
Cascadeplein 4, Groningen 
Lezing door H. Romijn: Oorlogen Vrede in Groningen -Tweede Wereldoorlog. 

Mei 
7-mei 19.00 uur. Afdeling Den He/deren omstreken 

De Maranathakerk, Vijzelstraat 73, ingang Bakkerbreetstraat, Den Helder 
Bibliotheekavond. 

8-mei 10.00 uur. Afdeling Utrecht 
Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht 
Voorouderspreekuur. 

12-mei 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door Alfons Leysen c.s. van Uitgeverij Pirola te Schoorl: Het uitgeven van Genealogieën. 

15-mei 10.00 uur. Afdeling Land van Cuijk en Ravenstein 
Hotel Het Vertrek, Stationsweg 12, Boxmeer 
Grote Genealogische Contactdag. 

18-mei 20.00 uur. Afdeling Amsterdam en omstreken 
Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam-Buitenveldert 
Lezing door de heer H. van Rijn: Het leven van de armsten in Europa vanaf de Middeleeuwen tot heden. 

18-mei 20.00 uur.AfdelingKwartiervanNijmegen 
Wijkcentrum de Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen. 
Lezing door mevrouw Sytske Visscher: Wat kan hetC.B.G. in Den Haag voor ons betekenen? 

21-mei 14.00 uur.Afdeling Drenthe 
Gemeentearchief, Raadhuis plein 1, Emmen (melden bij de receptie) 
Genealogisch inloopspreekuur. 

26-mei 20.00 uur. Afdeling Kennemerland 
Jeugdcentrum de Schakel, hoek Schoterweg/ Pijnboomstraat, Haarlem-Noord 
Lezing door de heer dr J. Dehé: Trekschuiten en postvervoer in Noord-Holland. 

26-mei 20.00 uur. Afdeling Zaanstreek-Water/and 
Maartenkerk (EvL kerk), Vinkenstraat 36, Zaandam 
Lezing door de heerB. Koene: De geschiedenis van Assendelft. 

29-meiAfdelingKwartiervan Nijmegen 
Kolpinghuis, Nijmegen 
Landelijke Genealogische Dag 2010 i.s.m. het Regionaal Archief Nijmegen. 
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Fotokwartierstaat van het echtpaar 
Cornelis van Gelderen1 en Klaasje Stagger 

DOORJ.J. VAN GELDEREN 

PIETER VAN GELD EREN 

zn. van Cornelis van Gel deren, 
mr. zilversmid, koopman, 

wee houder, en 
HendrinaJacoba Hess 

koopman, fabrikanc,j uwelier 

geb. Schoonhoven 11-4-1847 
over!. Zwolle 21-5-1921 

HENDRIKA JACOBA 
CALLENBACH 

dr. van Cornelis Care! Callen
bach, predikant, en Catharina 

Hendrika Meer burg 

geb. Nijkerk 24-7-1845 
over!. Zwolle 14-6-1914 

er. Valburg 1-6-1871 

CORNELIS VAN GELDEREN 

geref. predikant, hoogleraar VU Amsterdam 

geb. Schoonhoven 7-6-1872 

overl. Amsterdam 18-11-1945 

JANSTAGGER 

zn. van Jacob Scagger, 
veehouder, bleker, 

en Klaasje Gelmers Duiven 

boet, koopman 

geb. Meppel 22-9-1841 
over!. Bussum 1-2-1932 

ZWANTINA ALBERDINA 
MOS 

dr. van Geert Berends Mos, 
pred ikant, en Grietje Harms 

de Boer 

geb. Herwijnen 24-9-1851 
over!. Amsterdam 2-7-1934 

a ' 

,-

1 
er. Staphorst 9-5-1874 

KLAASJE STAGGER 

geb. Meppel 3-10-1875 

over 1. Amsterdam 30-4-1935 

tr. Meppel 11-12-1901 

Noot 
1 Voor Van Gelderen, zie: J.J. van Gelderen, 'Van Gelderen, een Schoonhovens geslacht van zilver

smeden', in: Gens Nostra 44 (1989 ), pag. 209-216, generatie IV-VII. 
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Het portret van ... 1 

[ Cornelis Carel Callenbach en 
Catharina Hendrika Meerburg] 

DOORJ. J . VANGELDEREN 

Cornelis Carel Callenbach, ged. Amsterdam 28-1-1803, predikant, overl. Elst 25-10-1873, zn. van 
Cornelis Callenbach, kleermaker, en Maria Theresia Dirks, tr. Leiden 2-3-1826 Catharina Hen
drika Meerburg, geb. Leiden 18-3-1808, overl. Nijkerk 2-2-1856, dr. van Adrianus Meerburg, 
<lekenfabrikant, en Francina Petronella Maria van Heijningen. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1827 en 1851 te Nijkerk 17 kinderen Callenbach geboren.' 

De foto is vóór 1856 gemaakt. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Zie pagina 107 voor dochter HendricaJacoba Callenbach {1845-1914). 
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Het portret van ... 1 

[Jacob Stagger en 
Klaasje Gelmers Duiven] 

DOORJ.J. VAN GELDEREN 

Jacob Stagger, ged. Meppel 30-3-1806, veehouder, bleker, overl. Meppel 16-1-1874, zn. van Jan 
Kist Stagger, veehouder, bleker, en Egbertje Oosting, tr. Meppel 20-4-1838 Klaasje Gelmers 
Duiven, geb. Nijeveen (bij Meppel) 13-4-1814, overl. Meppel 20-10-1894, dr. van Gelmer Jans 
Doeven, landbouwer, veehouder, en Grietje Jans. 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen Stagger te Meppel geboren, te weten: Jan (1841-1932) en 
Gelmer (1849-1920) geboren. 2 

De foto's zijn vóór 1890 gemaakt. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Zie pagina 107 voor zoon Jan Stagger(1841-1932). 

Gens Nostra 65 (2010) 109 



Het portret van ... 1 

[Grietje Harms de Boer] 
DOORJ.J. VAN GELDEREN 

Grietje Harms de Boer, geb. Bunderneuland 2-1-1818, over!. Amerika 23-9-1894, dr. van Harm 
Freerks de Boer, landbouwer, en Grietje Berends Boelman, tr. Slochteren 19-8-1846 Geert Be
rends Mos, geb. Ruinerwold (bij Meppel) 30-1-1811, predikant, over!. Staphorst 5-5-1870, zn. van 
Berend Egberts (Mos), landbouwer, en Zwaantje Klaas (Bos). 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1847 en 1860 vijf kinderen Mos geboren, te weten: Grietina Et
tjedina (Grietje), Zwantina Alberdina, Harm Frederik, Hermanus Frederikus en Berend Eiso. ' 
De oudste dochter en middelste zoon krijgen nageslacht in de Verenigde Staten van Amerika. 

De foto is vóór 1890 door Photografische Kunstinrichting M. B. Rost van Tonningen te Meppel 
gemaakt. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Zie pagina 107 voor dochter ZwancinaAlberdina Mos (1851-1934). 
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1 hantwy·zer ( 25) 
de Tovion alias 
cozy·n 

Antwerpen 5-6-1564; Nicolaes de Tovion alias Colyn Janss(on)e wijlen, koopman, Jan de 
Tovion alias Colyn, zijn broer, ook koopman, juffrouw Clara de Tovion alias Colyn, hun zus
t e r met Hen riek Pypelinck, haar man, Andries Jeheu, koopman, in naam van Dorothea de 
Tovion alias Colyn, ook hun zuster (procuratie Brussel 30 mei 1.1.), voorn. Henrick Pypelinck, 
Jan de Tovion, Willem van Valencheyn en Willem Goossens, voogden van Andries de Tovion 
alias Colyn Andriess(one) wijlen, bekenden scheiding en deling van de erfenis van juffrouw 
Mechtelt van Alteren weduwe Jan de Tovion, hun moeder en grootmoeder (verdeling van 
renten). 

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 300, f. 273verso] 
[M.V-K] 

Bij de kwartierstaat van Ard Schenk (1944) 

Ard Schenk, de bekende Nederlandse schaatser, won drie gouden medailles op de Olympische 
Winterspelen in Sapporo in 1972. Hij dook op de 1500 meter als eerste onder de twee minuten
grens en schaatste als eerste de tien kilometer in minder dan vijftien minuten. Tussen 1966 en 
1972 won hij drie Europese en drie wereldtitels en h ij stond in totaal 2249 dagen aan de top 
van de zogenaamde Adelskalender, de ranglijst van snelste schaatsers aller tijden. 

Na zijn actieve carrière vervulde Schenk diverse bestuursfuncties in de schaatswereld. Hij 
was chef de mission van de Nederlandse afvaardiging bij de Olympische Winterspelen van 
1992, 1994 en 1998. 

In de biografie van Ard Schenk is beschreven dat hij opgroeide in een sportief milieu en zijn 
sporttalent van beide ouders geërfd zal hebben, omdat beiden verdienstelijke sporters wa
ren. Bij nader onderzoek blijken twee overgrootmoeders van Betsy Bakker (nummer 2) ook 
de familienaam Schenk te hebben, namelijk: Jantje Schenk (nummer 29) en Antje Schenk 
(nummer 25). Dit zijn twee nichtjes, want hun vaders zijn broers én hun moeders zijn zusters. 
Nummer 29 is bovendien een zus van nummer 16 (Arien Klaasz Schenk), een voorvader in 
rechte lijn van Ard Schenk. 

Noot 
1. B. Wagendorp, F. Oosterwijk en W. de Boer,ArdSchenk, Rotterdam 2009 (ISBN 978-90-71359-15-6). 

Marry Luken-Sluis 

Gens Nostra 65 (2010) 111 



,. ,, 
ARIEN MAARTJE 

KLAASZ GEEL 
SCHENK 

zn. van Klaas dr. van Cornelis 
Ariensz Schenk Pictersz Geel en 
en AntjeAriens Antje Volder 

Heinstman 

landman, land- boerin 
bouwer 

geb. Wieringer- geb. Wieringer-
waard 5-5-1826 waard 9-9-1828 

overl. Wieringer- overl. Wieringer-
waard 15-10-1874 waard 24-12-1896 

tr. Wieringerwaard 30-4-1848 

KLAAS SCHENK 

landbouwer 

geb. Wieringerwaard 
25-5-1850 

overl. Wieringerwaard 
30-3-1913 

,, ,, 
REIJER KLAASJE 

KOSTER ZIJP 

zn. vanJanJansz dr. van Klaas Zijp 
Koster en Aaltje en Trijntje Stapel 

Klaasdr Smit 

landman 

geb. Berkhout geb. Midwoud 
14-1-1818 20-4-1819 

over!. Berkhou t over!. Berkhou t 
16-6-1872 3-7-1897 

tr. Berkhout 5-5-1839 

JANSJE KOSTER 

geb. Berkhout 
22-12-1851 

overl. Wieringerwaard 
15-4-1933 

tr. Wieringerwaard 28-8-1870 

JAN KLAASZ SCHENK 

landbouwer 

4 

ADRIAAN MARINA JAN MAARTJE 
VISSER VAN'THOF HOEKSTRA KROMHOUT 

zn. van Machiel dr. van Frederik zn. van Bencdic- dr. van Pieter 
Visser en Eliza- van ' tHofen tus Hoekst ra en Kromhout en 
beth Fonteij ne Adriana van der Aafje Pruit Trijntje Water-

Meule drinker 

landbouwer broodbakker, 
veehouder 

geb. Brouwers- geb. Brouwers- geb. Wieringer- geb. Barsi nger-
haven 8-2-1828 haven 10-9-1830 waard 20-10-1824, horn 3-11-1827 

ovcrl. Barsingcr- overl. Barsingcr- ovcrl. Barsinger- ovcrl. Barsinger 

horn 9-3-1911 horn 7 -11-191 2 horn 10-8-1904 horn 3-8-1862 

tr. Brouwershaven 7-12-1853 tr. Barsingerhorn 20-1-1850 

10 

MACHIEL VISSER NEELTJE HOEKSTRA 

landbouwer, veehouder 

geb. Dreischor geb. Barsingerhorn 
3-7-1854 2-12-1854 

over 1. Wieringerwaard over 1. Barsingerhorn 
16-4-1913 17-2-1907 

tr. Barsingerhorn 28-4-1881 

MARINA VISSER 

geb. Wieringerwaard 10-7-1882 geb. Barsingerhorn 3-2-1893 
overl. Wieringerwaard 13-4-1966 overl. Wieringerwaard 13-2-1936 
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tr. Barsingerhorn 29-4-1905 

KLAAS SCHENK 

landbouwer 

geb. Wieringerwaard 28-8-1906, over 1. Den Helder 2-4-1993 
tr. Wierin erwaard 

ADRI(ARD) 

geb.Anna 
fysio 
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JAN ANTJE 

AKKER JANS '1 
,, ,, ,, 30 ,, 

KRIJN AALTJE ALBERT JANSJE DANIËL MAARTJE 
KATER DISSEL KAAN KLAAS JIMMINK/ WAIBOER 

SCHENK SCHENK JEMMINK 
,an Volkert dr. van Jan zn. van Jan Kater dr. van Dirk Dis- zn. van Jan Kaan dr. van Klaas zn . van Wil lem dr. van Hendrik 
,sz (Takes) Ariensz Schenk 
er en Neeltje en Neeltje Ariens 
:iens Kok Heinstman 

,odbakker 

Zijpe(Oude
;) 14-10-1817 
rl.Schagcn 
'.O-t-1883 

geb. Wieri nger
waard 10-8-1813 
ovcrl. Sd mgcn 

28-6-1880 

tr. Zijpe 29-4-1838 

en Antje N ieuw- sel en AntjeTates 
land 

landbouwer 

geb. Callantsoog geb. Wieringer-
17-2-1829 waard Z4-4-1831 

ovcrl. Wieringer- o vcrl. Wieringe r-

waard 30-9-1894 waard 23-1-1896 

tr. Callantsoog 16-3-1851 

en Sijtje Blom Ariensz Schenk Jimmink/Jem- Waiboeren 
en Antje Ariens mink en Elisa- Guurrjc Kaan 

Heinstman beth de Vries 

landman boerin landbouwer 

geb. Wieringer- geb. Wieringer- geb. Den Helder geb. Wieringer-
waard 10-7-1824 waard 30-9-1823 15-6-1821 waard 2-2-1822 

o vc rl. W icri r, g cr- ovcrl. Wieringer- overl. Zijpe over!. Callants-
waard 3-5-1897 waard 28-11-1882 4-3-1911 oog31-3-1879 

tr. Wieringerwaard 3-5-1846 er. Wieringerwaard 23-4-1843 

ARIE BAKKER 
13 

ANTJE KATER 
~1 ~ 

KLAAS KAAN ELISABETH CHRISTINA 

landbouwer 

geb.Zijpe 
26-8-1855 

over 1. Alkmaar 
4-6-1933 

geb. Wieringerwaard 
28-5-1855 

over 1. Alkmaar 
24-2-1916 

landbouwer 

geb. Wieringerwaard 
30-9-1854 

overl. Alkmaar 
10-6-1921 

JIMMINK 

geb.Zijpe 
18-10-1852 

overl. Wieringerwaard 
29-10-1916 

tr. Wieringerwaard 29-4-1877 tr. Wieringerwaard 6-5-1877 

JANBAKKER 

landbouwer 

6 

MAARTJE KAAN 

geb. Zijpe 5-4-1878 1 geb. Zijpe 19-2-1880 
overl. Wieringerwaard 2-4-1967 overl. Alkmaar 5-11-1945 

tr. Wieringerwaard 2-5-1903 

ELISABETH CHRISTINA BAKKER 

geb. Zijpe 19-10-1908, overl. Wieringerwaard 18-2-1984 
5-5-1932 

SCHENK 

Pauwlowna 16-9-1944 
therapeut 

7 

3 

Samengesteld door Marry Luken-Sluis. 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NG v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
T. van Baar, De Noord-Hollandse familie Van 
Baar, Wognum 2009, 560 pp., ill. + index; 
ISBN 978-90-813640-1-o [A4]. 

Uit DNA-gegevens blijkt, dat de schrijver 
voorouders heeft uit Spanje, waar zijn haplo
groep het meest geconcentreerd is. Uiteraard 
is zover terug ( duizenden jaren) niet gelukt, 
maar wat wel gelukt is, is de stamreeks op 
te voeren tot Hendrick van Lathum, die 
rond 1650 te Bahr en Lathum in Gelderland 
ter wereld kwam. Zijn zonen Jan en Gerrit 
werden (r.-k.) gedoopt te Doesburg en zijn 
op latere leeftijd vertrokken naar Noord
Holland. Daar voerden beiden overigens de 
familienaam Van Baar als aanduiding van 
hun herkomst: Bahr in Gelderland. Beide 
z one ,~ o e fende n h e t b e roe p van baldce r uit. 

Het nageslacht is weliswaar uitgevlogen over 
de wereld, maar nog altijd grotendeels boven 
Amsterdam woonachtig. 

A. van Dalen en D.H. Werner, Genealogie en 
geschiedenis. Familie Hornsveld, deel 2 , Culem
borg 2008, 232 pp., ill. + index; verkrijgbaar à 
E 36 bij www.blurb.com [A4]. 
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In 1992 werd al een boek over de familie 
Hornsveld gepubliceerd. Vandaar dat dit 
boek als deel 2 is genoemd. Stamvader is een 
Rijck Cornelisse van Hurricksveld, die in het 
eerste kwart van de 16d' eeuw zal zijn gehuwd 
met Goosien Jelissen. De familienaam werd 
gedurende de eeuwen op verschillende ma
nieren geschreven, maar na 1811 is Hornsveld 
de enige voorkomende. Na de eigenlijke ge
nealogie wordt op enkele markante personen 
in deze genealogie nader ingegaan zoals dah
liakweker Hendrik Hornsveld (1863-1956) en 
zijn vader Nicolaas Hornsveld (1836-1936). 
Vele mooie oude foto's staan achterin het 
boek opgenomen. 

A.W. Stamrood, Van der Meijden 1500-2000. 

De geschiedenis van een 500 jaar oude familie 
uit U trecht, Bilthoven 2 009, 161 pp, ill; ISDN 

978[90]77245385 (verkrijgbaar à € 25 bij de 
auteur) [As]. 

De familienaam Van der Meijden is hoogst
waarschijnlijk afgeleid van de herkomst
plaats van de familie: Ameide. Aanvankelijk 
worden familieleden ook wel aangetrof
fen onder de naam Van Ameijen of Van de 
Ameijde. Stamvader Thielman Joosten (geb. 
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VAN DER MEIJDEN 
1500 - 2000 

DE (,'iBSCHIEDENIS 
VAN EEN 500 JAAR OUDB PAMIL!e 

UITUTROCHT 

rond 1535) komt alleen met patroniem voor, 
maar diens zoon Joost begint met het voeren 
van de toenaam. De familie is Utrecht altijd 
trouw gebleven, zeker Hans van der Meijden 
voor wie dit boek ter gelegenheid van zijn 
7oste verjaardag is geschreven. Een kwartier
staat van de jarige wordt aan het eind van het 
boek weergegeven (eerste acht kwartieren: 
Van der Meijden/Lafebre, Van Dranen/Pama, 
Jansen/Van Houten en Ten Velde/Sjollema). 

CdG 

Overig 
A. Aerts, C. Misser en L. van der Wijden, Heen 
en weer, Reizen per openbaar vervoer vanaf de ze
ventiende eeuw, Schagen 2008, ill. 

Het is soms even zoeken welk onderschrift 
bij welke (fraaie) illustratie hoort, ook de 
licht- of donkerrode achtergrond die her
haaldelijk wordt toegepast, bevordert het 
leesgemak niet. Maar neemt men die hinder
nissen, dan krijgt men een aardig idee van 
het openbaar vervoer in vroegere tijden. Be-
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langrijk was de trekvaart, die, in tegenstel
ling tot de daarvóór gebruikelijke beurtvaart 
met zeilschepen, weinig weersafhankelijk 
was. Met de trekschuit, die uitsluitend voor 
personenvervoer bedoeld was, kon men op 
vaste vertrek- en aankomsttijden rekenen. 
Het vervoer over water was altijd al veel com
fortabeler dan over de weg: minder schokken 
en geen wielen die vast bleven zitten in de 
modder. Pas in de 19dc eeuw kwam er een se
rieuze concurrent voor de trekschuit: de ijze
ren spoorweg, die, in combinatie met, eerst 
de paardentram, later de stoomtram, alle 
andere vormen van openbaar vervoer over
vleugelde. 

D. Buitenhuis (red.), 25 jaar Historische Kring 
'In de Gloriosa' Ankeveen - 's-Graveland - Korten
hoef, z. pl. 2008, 96 pp., ill. 

lliJAAII 
~,~ 

H1Sf0f-fl$CHE KRING 
"IN DE GLORIOSA' 

~ ··~ -~ 

-· 
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'" ~: ttÎff ft )i - ., ~ 
-f ~ - ·-· ._-·~- ~ 

-GLOfU>1 ............ uitdo~7!•jaarwdu"'d.1• 

~ BILEUMUITGAV!] 

Deze Historische Kring heeft in zijn 25-ja
rig bestaan 100 periodieken uitgegeven met 
daarin in totaal zo'n 800 kortere en langere 
bijdragen. Uit die bijdragen is nu een selectie 
gemaakt van korte verhalen, bij elkaar bijna 
100 pagina's innemend. Het geheel is een af
wisselend boekwerkje geworden. Zo lezen 
we bijvoorbeeld in de eerste bijdrage dat de 
gloriosa een uit Afrika afkomstige leliesoort 
is, die op de buitenplaatsen in de streek ge
kweekt werd. 

ABB 
Aanwinsten 
P. Benschop, Genealogie Arie Benschop. Familie 
van schippers, Soest 2008. 
P. Benschop, Genealogie Reijer Claesz Benschop. 
RK familie, Soest 2008. 
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r archiefnieuws 
Achterstand Rijk is te groot voor archiefdienst 

De nieuwe archiefdienst van het Rijk, Doc
Direkt, kan in tien jaar tijd nog niet de helft 
van de achterstanden van de archieven van 
departementen wegwerken. De achterstand 
is volgens een eerste schatting achthonderd 
strekkende kilometer aan papieren docu
menten die tussen 1976 en nu zijn gepubli
ceerd. Doc-Direkt richt zich op driehonderd 
strekkende kilometer documenten die drin
gend bewerkt moeten worden. De kosten 
voor het project zijn geraamd op 148 miljoen 
euro, verspreid over tien jaar tijd. 

Daarmee blijft een groot deel van de ach
terstand in de bewerking van papieren do
cumenten voorlopig bestaan. Dat blijkt uit 
extra informatie die het Ministerie van Bin
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
heeft prijsgegeven over de oprichting van 
een nieuwe archiefdienst bij het Rijk en de 
omvang van die klus. 
Tussen nu en 2012 wordt een organisatie in
gericht die de gezamenlijke archiefbewer
king, de opslag en het beheer van de archie
ven op zich neemt. De nieuwe organisatie is 
een voortzetting van een bestaande samen
werking tussen de Centrale Archief Selectie
dienst van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en het Nationaal Archief. Bij dat Pro
ject zijn de papieren archiefachterstanden 
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tot 1975 weggewerkt. Eind 2008 zijn de dos
siers overgedragen aan het Nationaal Archief. 
Voor de nieuwe archiefdienst worden 190 

medewerkers aangenomen. Zij vullen de tien 
jaar dat het project loopt de 142 medewerkers 
aan die bij de Centrale Archief Selectiedienst 
in Winschoten en bij de departementale ar
chiefdiensten in Den Haag werken. 

Vijf procent wordt bewaard 
In eerste instantie worden papieren archie
ven geselecteerd en bewerkt. Van de archie
ven komt ongeveer s procent in aanmerking 
voor permanente bewaring in het Nationaal 
Archief. Welke documenten als eerste moe
ten worden bewerkt, is momenteel onder
werp van gesprek. Er is al besloten dat ar
chiefstukken over de paspoortfraude en Ne
derlandse voorzitterschappen bij de Euro
pese Unie worden bewerkt. 

Doe-Direct 
Doc-Direkt bewerkt de archieven. Dat bete
kent dat de nieuwe archiefdienst selecteert 
wat permanent moet worden bewaard en wat 
niet. Het gaat ook om de verzorging van het 
materiaal zodat papieren stukken duurzaam 
geconserveerd worden. Daarna worden de 
documenten overgebracht naar het Natio
naal Archief in Den Haag. 

Doc-Direkt en het Nationaal Archief moe
ten zich nog buigen over de vraag welke ar
chieven digitaal beschikbaar komen. Het Na
tionaal Archief bepaalt wat in papieren vorm 
wordt bewaard en welke stukken digitaal 
voor het publiek beschikbaar komen. 

[elektronisch bericht Computable, 
2 febr. 2010, auteur Pim van der Beek] 
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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 afäortingen: aanv. = aanvulling(en), afä. = afäomstig, afl.= aflevering, corr. 

= correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen.= generatie(s), jg.= 

jaargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg. 

Nederland 
Amstelodamum, jg. 96, nr. 4, okt.-dec. 2009. W. 

Kloek: Over een late Juffrouw Van Eeghen en een 
vroege Christiaan Andriessen; 0. Vlessing: Twee 
bijzondere klanten van de Amsterdamse Wissel
bank: Baruch Spinoza en Francisco Lopes Su
asso; M. de Roever: Grietje Dircks alias Margrieta 
van Varick. Kind op de Prinsengracht, weduwe in 
Malakka, domineesvrouw in New York [geb. Am
sterdam 1649, dochter van DirckJans Vis boom en 
Grietje Jans Burgers, tr. (1) Egbert van Duijnen, 
tr. (2) Rudolphus van Varick (geb. Rhenen 1645)]; 
D. Wildeman: 'Het afloopen van een schip' door 
Reinier Nooms [ca. 1623-1664, schilder]; N.E. Mid
delkoop: Nogmaals de Dolhuisloterij van 1592. 

Archieven blad, jg. 113, nr. 10, dec. 2009. Het Cen
traal Register van Particuliere Archieven (CRPA) 
[ registratie werd in 1998 stopgezet en het netwerk 
ontmanteld; hernieuwde belangstelling]; H. van 
Dormolen: Zin en onzin van het aantal pixels per 
inch; C. Duran Casablancas: Voors en tegens van 
standaardisatie. Het bergen van grootformaat ob
jecten; Andere overheidsorganen en de Archief
wet; Het Informatiebureau van het Nederlandse 
Rode Kruis; In gesprek met Peer Boselie. Een Eu
ropese visie van een Eindhovense Limburger [geb. 
1958; stads- en regioarchivaris]. 

De Aschpotter (www.stichtingoudsassen
heim.nl), nr. 25, nov. 2009. A. Scholten: Scholten 
of Scholtes? Hoe zit dat eigenlijk? [bij het tweede 
huwelijk van Jacobus Leonardus Scholtes (1853-
1930) in 1901 met Maria Samwell werd hij foutief 
ingeschreven als Scholten; met beknopte stam
reeks Schultheis - Scholtes - Schol ten]; P. Lange
veld: Het St. Annaklooster en de St. Annaschool; 
Directeur van bloembollenbedrijf rijdt het aller-
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liefst zelf zijn trein [H.J. B. Arentshorst; 1955 ]; A. 

Lelijveld: Arie en Willem Hendrik (Wim) Philippo 
[geb. Sassenheim 1905 resp. 1916; beiden veron
gelukt in 1948; bloembollenbedrijf; hun kwst. (6 
gen.): -, Van Zonneveld, De Jong (Rijnstreek), 
Van Zwieten (te Alphen a.d. Rijn]; Verv. Sassen
heim: Sagnè of Saxnem? (3); Het gezin van Willem 
Zijerveld en Lijs je Vellekoop [tr. Alphen 1899]. 

De Biltse Grift (www.historischekringdebilt. 
nl), 18e jg., nr. 2, juni 2009. E. Drees: De Bilt in het 
nieuws - Een vliegtuigongeluk in 1915 [Marinus 
L.J. Hofstee, H. Polis]; L. Haan-Beerends: De Bilt. 
Beginpunt van de Stichtse Lustwarande; R. Vermij: 
David de Wied, wetenschapper 'pur sang' [De
venter 1925 - Utrecht 2004; hoogleraar medische 
farmacologie]. 

Idem, nr. 3, sept. 2009. L. Haan-Beerends: Stra
ten en straatnamen van weleer, afl . 1;J. Roosendaal: 
1884-2009: 125 Jaar Zang Veredelt [ opgericht op 
initiatief van P.M. van Leeuwen, hoofd Tuin
straatschool]; S. Hagers/F. Heijkoop: Herinneringen 
aan Vollenhoven [van Gerrit van Bovenend, geb. 
Amersfoort 1933 (exm. Hardeman)]. 

Idem, nr. 4, dec.2009. Verv. Straten en straat
namen, afl. u; Dr. Letteplein, genoemd naar wie? 
[Hubertus Kornelis Lette, geb. Goedereede 1879, 
over!. 1949, huis-, gemeente- en schoolarts]; R.C. 
Vos: Beeld van het bestuur van De Bilt russen 1825 
en 1888. De overgangstijd van buitengewest naar 
echte gemeente. 

De Brabantse Leeuw, jg. 58 (2009), nr. 4 [laat
ste aflevering]. A.M. Bosters: Duls en Duist [oudst 
bekenden: Cornelis Pieterse Duls (begr. Steenber
gen 1631, tr. (1) Tanneke Marijnus) en Corstiaen 
Pieterse Duls (tr. Maeijken Sebastiaens; zoon Pie
ter, ged. Steenbergen 1601); herkomst uit Antwer-
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pen wordt vermoed]; A. Neggers: Ouweneuker van 
Oirschot [Jan Reinbende (geb. Schiedam 1836, 
over!. Arnhem 1896) noteerde een roddel over Ida 
van Oosterzee (geb. Elkerzee 1836, tr. 1857 Ben
jamin Ph. de Jong]; A.J. Stasse: Een Loonse pre
historische akte uit 1485. De boedelverdeling van 
het echtpaar Van Scouwen - Van Haestrecht [frag
mentgenealogie Van Schouwen; 15e-16e eeuw]; 
Verv. Van Nerven [16e-17e eeuw; o.a. te Tilburg, 
Amsterdam, Edam, Delft; alias Putoor. Bijlage: 
de studiebeurs-Swaens {Aert Swaens, 1541-1625, 
priester; belanghebbenden in een parenteel: 
Sterts, Beris, Velse(n) (te Delft), Van den Ende)]; 
Antw. o.a. Van den Couwelaer. 

Burgerzaken en Recht (www.nvvb.nl), 16e jg., 
nr. 11, nov. 2009. L.Jordens-Cotran: Nieuwe Marok
kaanse Wet op de nationaliteit; Verstrekkingen 
onder de loep. Openbaarmaking overheidsinfor
matie en bescherming persoonsgegevens; In Me
moriam Corry Ver hagen. 

Idem, nr. 12, dec. 2009. Familienamenbank 
[Meertens Instituut; www.meertens.knaw.nl/ 
nfb/]. 

D'n Effer {Heemkundekring ' t Hof van Liessent; 
Lieshout),jg.12, nr. 4, febr. 1999. Evacué 'sin Lies
hout 1944-1945 (3); Het wapen van de gemeente 
Laarbeek; Brabantse kleding (3): Sieraden; Wie 
was ... Harrie van den Biggelaar [geb. Lieshout 
1905 (exm. Boogaars), er. 1932 Scien van Leuken 

uit Gerwen]. 
Idem, nr. 5, maart 1999. Verv. Evacué 's (4); In 

gesprek met ... Eduard van Berlo [geb. Lieshout 
1923 (exm. Kuijpers uit Boekel), tr. 1954 Martina 
Biemans]. 

Idem, nr. 6, april 1999. Verv. Evacué 's (5) [met 
namen en geboortedata van acht kinderen]; Aan
vulling op 'De Hondenkar' [naam, beroep, adres 
van 30 hondenhouders]; Wie was ... Jes Franke 
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[Jasper Leendert Franke, geb. Colijnsplaat 1910, tr. 
1934 Helena Migchels (geb. 1902)]. 

Gelders Erfgoed, 2009-3. Themanummer: Tra
dities. Stadsrechtenvieringen in Gelderland; 
Klompenpaden; Interview met Pieter-Matthijs 
Gijsbers, Openluchtmuseum; Kerkwegen op de 
Horst; Over twee methoden van rietdekken; Gel
derse genealogie op internet, deel 2 [besproken 
wordt de informatie over Van Haaften, Hassing, 
Lourens, Goedhart, Van Valkenburg en Heuf~; 
Poeziealbums in Museum Nairac [het album van 
Roosje van Lelyveld (1896-1976) uit Laren, 1900]. 

Het Hagelkruis (Aarle-Rixtel),jg. 20, nr.1, maart 
2003. L. Prinsen-Holland: Wie was ... pastoor An
tonius van de Ven [geb. A-R 1859 (exm. Van den 
Biggelaar)]; Aarle-Rixtel in de krant (22). Idem, 
nr. 2, juni 2003. Wie was ... Marinus van den Heu
vel [geb. A-R 1887 (exm. Van Roij)]; Het Aarles 
fotoalbum / Aarle-Rixtel in de krant (23). Idem, 
nr. 3, sept. 2003. Wat was ... de Handbalclub? [le
denlijst jaren 1957-1962]; Fotoalbum. Aarle-Rixtel 
in de krant (24). Idem, nr. 4, dec. 2003. S. van Wet
ten: Aarle-Rixtel in het 'patriottenjaar' 1787; M. 
Verberne: Wat is .. . 'Pro Petri Sede'; Aarle-Rixtel in 
dekrant(25). 

Heemschild {Sint-Oedenrode), jg. 37, nr. 1, maart 
2003. B. van Lieshout: 'Eene buitenplaats genaamd 
Henkenshagen', twee eeuwen wel en wee [De 
Brueijs (1786), Kien en Coppens (1803), Van den 
Heuvel (1819), Bangeman Huijgens {1834), Van der 
Heijden {1849 ), De Girard de Mielet van Coehoorn 
{1851), Van Gulick (1905); Museum (1986)] . 

Idem, nr. 2, juni 2003. T. van Genugten-Habraken: 
De Girard de Mielet van Coehoorn in Sint-Oeden
rode. ren rr. Idem, nr. 3, sept. 2003. Verv. De Gi
rard. nr. 

Idem, nr. 4, dec. 2003. NN: Het graafschap 
Sint-Oedenrode [o.a. de cijnskring Peelland, de 
plaatsen waar de cijnzen geïnd werden; Bakel en 
Deurne, Vlierden en Middelrode, Nederwetten]; 
W. Damen-van de Mosselaer: Het oude schoolhuis op 
het Sint Odakerkhof [eigenaar in 1814Jacobus van 
dc:rHagc:n]. 

Heem Son en Breugel, 1998, no. 1. Julius Widlak 
vertelt [geb. Wenen 1909]; J. Sanders: De familie 
Brzoskowski [Franz Brzoskowski (geb. Schöneck 
1888; exm. Gurski) tr. Son en Breugel 1919 Hen
drika Sanders (exm. Raaijmakers)]. 

Idem, 1998, no. 2. F. van Dijk-Rakels: Cornelia, 
Judocus en Paulus van de Ven: weeskinderen in 
de achttiende eeuw [kinderen van Lucas J.M. van 
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de Ven en Justina Philippus Coppens; tr. 1743]; 
Piet Coppelmans vertelt [geb. in Severeind 1925]; 
Her Maatboek van Son van 1648. 

Idem, 1998, no. 3. Meester Harry Raaijmakers 
vertelt [geb. 1916 (exm. Huijbers). Idem, 1998, 
no. 4, In gesprek met Sinterklaas/Martien van de 
Hurk(1925); Son en Breugel in 1898. 

Historische Kijk op Weesp (Historische Kring 
Weesp; secr.: mw. J.V. Koerselman-Müller, Hoog
straat 19, 1381 vs Weesp; annemuller@telfort. 
nl), 25e jg., nr. 1, sept, 2009. A. Zondergeld: Het Huis 

ten Bosch en zijn bewoners [Van Amstel, Van IJs
selstein, Van Duvenvoirde, Van Wassenaar, Crom
huysen (1701), Ten Hove (1764)]; Uit de Gemeen
teraad [1877-1881] . 

Historische Vereniging Vleuten - De Meern -
Haarzuilens (www.histvervdmh.nl), afl. 112, jg. 
29, nr. 2, juni 2009. In Memoria Jan Schoonder
woerd, J.A. Storm van Leeuwen en Toon/Tony 
van Weerdenburg; M. Staal-Spekman: 150 Jaar 
zorg voor textiel: 'Wasserij' G. van der Kleij & Zn. 
B.V. [interview met familieleden Van der Kleij en 
beknopt fragment 1697-heden]; Verv.Jeugdherin
neringen [van Jan Wingelaar]. 

Idem, afl. 114, jg. 29, nr. 4, dec. 2009. Klassen
en groepsfoto's; Verv. De organisatiestructuur 
van de Tempeliers en de Ridderlijke Duitse Orde, 
Balije van Utrecht(5, slot); Oude ontsluitingen en 
nieuwe wegen (2). Uit het archief van Huis Voorn; 
Nog eens: De gidsen (9). Verhalen uit het Meerns 
parochieel archief; C.W.M. Rasch: Hofstede De 
Hoge Ham (1) [oudst bekende vermelding uit 1351 
(Frederik Uten Ham verlijt Willem van Mare 14 
morgen op den Hoogen Ham); in 1553 is erfge
naam Elisabeth Uren Ham, tr. Jan van Wanrooy; 
Van Schoordijk (1594), Van Sneek (1601), Van den 
Burgh (1627), Van Veen (1738), Van Tuyll van Se
rooskerken (1763), Kastelijn (1888), Plomp (begin 
20e eeuw); huurders o.a. Willem Veen (1676), Van 
't Schip (1708), Van Vulpen (1736), Vonk(1763), Van 
Riet (1823)]. 

Impressie. Nieuwsbrief van het Katholiek Docu
mentatiecentrum (te Nijmegen; www.ru.nl/kdc/ 
impressie), nr. 3, 2009. Veertig jaar Katholiek Do
cumentatie Centrum; Aanwinsten archief [collec
ties mr G.J.M. Corstens, Piet van der Bruggen 
(1916-2007), Herman Schaepman (1844-1903)] . 

Idem, nr. 4, 2009. C. Aerden: Gerrit Huizer 
( 1929-1999 ). Hoogleraar Veranderingsprocessen 
in de Derde Wereld [Gerrit Jan Huizer, geb. Arn
hem]; V. Poels: Raadsels rond kardinaal Van Ros
sum worden eindelijk ontrafeld [Willem Marinus 
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van Rossum, geb. Zwolle1854-1932]; A. Scheljhout: 
Lumen. Instituut voor toegepaste foto- en film
kunst [ opgericht in de jaren' 50 door Fons Jansen, 
Lodewijk Veltmeijer en Jos H. van Grieken]; Z. 
van den Elzen: De Bibliografie van Katholieke Ne
derlandse Periodieken en het digitale tijdperk; 
Aanwinsten archief [o.a. Gerard Klijn (1935-
2009), Wim Klijn (1930-1995), C.P.A.M. van Ba
vel, pastor te Eindhoven, Cornelis Jan Kuik (1924-
2008)]. 

J:.1.arboelc Oran.je-N:tssau. Mu.seu.n--..., 2003 

[2004]. H. Cools: De lotgevallen van een held uit 
de Franche-Comté: Filibert van Chalon, prins van 
Oranje (1502-1530) [bijdrage aan 'beter inzicht in 
de leef- en denkwereld van een vroeg zestiende
eeuwse hoge edelman'; zijn familie en militaire 
loopbaan]; R.L.P. Mulder-Radetzky: De schilderijen
verzameling van Albertine Agnes op het stadhou
derlijke hof te Leeuwarden; L. Holterman: Vriend 
of vijand? De persoonlijke, politieke en militaire 
verhouding russen de stadhouders Hendrik Ca
simir II van Nassau (1657-1696) en Willem III van 
Oranje (1650-1702); F.J.A.Jagtenbe1g: De prins in de 
Maasstad. Willem rv en Rotterdam tot de omwen
teling van 1747; H.L. Houtzager: Hieronymus Da
vid Gaubius (1705-1780), lijfarts van prins Willem 
v [geb. Heidelberg, tr. 1735 zijn nicht Constanria 
Gaubius; hoogleraar, lijfarts 1760 in opvolging 
van Frederik Winter (1712-1760)]; Th. Folmer-von 
Oven: 'Hartelijk welkom aan erfprins Willem Fre
derik' bij zijn intrede aan de Leidse Universiteit 
op 2 november 1789; F. Suasso de Lima de Prado: Wat 
er aan Poesjkins gedicht 'Aan de Prins van Oranje' 
voorafging [t.g.v. het huwelijk van Willem (n) met 
Anna Povlovna]; T. Rosa de Carvalho: Een klein be
richt over de doopjurk van prinses Wilhelmina. 

Lek en Huibert Kroniek (www.vhlhb.nl), 11e 
jg., nr. 4, nov. 2009. Uit de 'Leerdammer' van 70 
jaar geleden [1939]; W. van Zijdeveld: Diepvriezen 
in Lexmond [het koelhuis van P. van Zessen, 
1960-1964; Coöperatieve Diepvriesvereniging (tot 
1970)]. 

De Maasgouw (info @lgog.nl; www.lgog.nl), 
jg. 128 (2009), nr. 3. R. de la Haye: 'O reinste der 
schepselen': een dubbel mysterie onthuld [com
ponist Henri Hemy en tekstschrijfster Marie 
Koenen]; C.A.A. Linssen: De vinding, translaties 
en verering der relieken van de heiligen Wiro, 
Plechelmus en Odgerus, 966-1958; B. Meijns: Rolf 
Hackeng, Het middeleeuws grondbezit van het Sint
Servaaskapittel te Maastricht in de regio Maas-Rijn 
[uitgebreide boekbespreking] . 

119 



De Miedbringer, 15e jg., no. 1, maart 1976. Graf
stenen op Terschelling (rv) [met aanvullende ge
gevens] . Idem, no. 2, juni 1976. Grafstenen (v). 
Idem, no. 3, sept. 1976. In Memoriam Roelof In
dia; Grafstenen (v1). Idem, no. 4, dec. 1976. Graf
stenen (vn). 

Idem, 16e jg., no. 1, maart 1977. In Memoriam 
P.A. Kroon; Een transport in de 'Surrijper polder' 
[1623; Johan Roos aan Jan van Bekesteijn]; Graf
stenen (vin). Idem, no. 2, juni 1977. Grafstenen 
(rx). Idem, no. 3, sept. 1977- Grafstenen (x). Idem, 
no. 4, dec.1977. Grafstenen (x1). 

Misjpoge (Vereniging Nederlandse Kring voor 
Joodse Genealogie, Postbus 94703, 1090 GS Am
sterdam; www.nljewgen.org; info @nljewgen. 
org), jg. 23 ( 2010 ), nr. 1. M. Keesing: Vluchtelingen
kinderen uit het Derde Rijk in pleeggezinnen in 
Nederland; N. Mayer-Hirsch: Joodse begraafplaats 
'De Sandberg' te Arnhem [op de website een over
zicht van Joden, overleden Arnhem 1811-1827]; 
Memorie van Joden [te Wageningen begraven 
1727-1759, w.o. acht uit Arnhem]; J.J. Schellekens: 
Nederlanders op de Leipziger Messe 1675-1764; 
H. Snel: Achternamen in Amsterdam (1). Het 
naamsaannemingsregister 1811-1826 (1837); D. 
Metz: Levenstekens in boeken [ex-libris of hand
geschreven notitie; poëziealbums]. 

Nederland's Adelsboek (Centraal Bureau voor 
Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT 's-Gravenha
ge), jg. 93 (2008) [2009]. Se-Sp [oudst gevonden 
jaar en plaats/streek:] De Senarclens de Grancy 
[1255, Vaud/Zwitserland; stamreeks 13e-18e eeuw; 
daarna genealogie]; Serraris [1658, Hamme/VJ.]; 
Siberg [1696, Den Haag]; Hora Siccama [Sic
cama; 1457, Humsterland]; Sickinge [1354, Gro
ningen]; von Siebold [Siebold; (1629), Nidda/ 
Hessen]; De Sigers ther Borch [Sigers; 1528, 
Eelde]; Simon de Vlodrop [Simon; 1613, Rijssel]; 
Singendonck [1533, Nijmegen]; Six [midden 16e 
eeuw, Armentières en Rijssel]; Slicher [Schlei
cher; 1558, Aken]; Van Slingelandt [Cornelis 
Hendricksz, raad van Dordrecht 1492-93]; Sloet 
[1355, Overijssel]; Van Slijpe [Rogier Adriaensz 
Slijp; ca. l5 8 4 , luitena nt] ; De Smcth [153 2., B rus 

sel; Generatie II. Joos(t) de Smit/de Smet(h) tr. 
Antwerpen 1581 Anne J eheu(x)/ Anna J ehu, doch
ter van Andries Jehu en Dorothea Colijns/de To
vion alias Colyn ( SR 380, f. 29verso, 18-8-1584, pro
curatie Keulen 7-7-1582) ; zie voorts Hantwijzer 
(25), p. 111]; Van Sminia [Sminije; 1555, Ferwerd]; 
Smissaert [1574, Antwerpen]; Smits [Dielis Die
len; 1474, Leende; Smits van Oyen]; Snoeck [1456, 
Gorinchem]; Snouckaert van Schauburg [1454, 
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Leisele/West-Vlaanderen]; Van Spaan [Spaen; 
1395, Didam, Kleef]; Speelman [Pieter Claesz; 
1549, Vlaardingen]; von Speicher [Speicher; 1637, 
Steinfeld/Thüringen]; Van Spengler [Spengelaar, 
Spengler; 1646, militair]; Speyaert van Woerden 
[Barthout Dircksz uit Haarlem; 1557, Amsterdam; 
Van Poelenburch alias van Teylingen]; Van de 
Spiegel [1604, Aalst/VI., Middelburg]; Van Splin
ter [1e helft 17e eeuw, (Uedem); militair]. 

NHAnieuws (www.noord-hollandsarchief.nl), 
nr. 11, okt. 2009. A. van den Bergh: Boeken van de 
Jansheren keren na 400 jaar terug naar huis [uit 
de Stadsbibliotheek van Haarlem]; H. van Felius: 
Een vervlogen droom: de onontbeerlijke tramver
binding op Texel; E. Sewalt: De Janspoort: gevan
gentorens in de frontlinie; H. van der Eem: Nieuwe 
archieven en collecties [Recreatieschap Groenge
bied Amstelland 1970-98; Speeltuinvereniging 
Het Oosterkwartier te Haarlem 1927-79; Stichting 
Internationale Tuinbouwtentoonstelling Flori
ade Den Haag- Zoetermeer 1992]; K. van der Duin: 
Het archief van de Gereformeerde Kerk van Vel
sen [inventaris op de website]. 

Oud-Castricum (Stichting Werkgroep Oud
Castricum; donatie min. € 13,- p.j.; losse delen 
€ 15,-; www.oudcastricum.com; informatie
centrum 'De Duynkant', Geversweg 1b, ma en 
wo-avond 19:30-21.00 uur), 32e jaarboek (2009). 
]. Camps: Honderd jaar patiëntenzorg in het Psy
chiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch [eerste ge
neesheer-directeur J.W. Jacobi 1903-1916]; Broe
der Krist vertelt ... [Meine Krist, geb. Gorredijk 
1915, overl. 2009]; Castricum en Bakkum in het 
nieuws [1930]; Th.H. van der Dunk: De vorige Sint
Pancratiuskerk te Castricum [architect Robertus 
van Zoelen, 1812-1869; bouwpastoor Henricus J. 
Meuwsen (1802-1876)]; H. Boot: De Castricumse 
tennisverenigingen [o.a. Chris van Keeken, erele
den 1951-2006, Tine Zwaan, Hans Gielink, Geert 
Koeman, Harry van der Valk, Hans Eijkman, 
voorzitters 1977-heden]; E. Mooij: Stolpboerde
rijen in Castricum en Bakkum (deel 6) [o.a. Glo
rie, Stet, Mooij , Spaansen, Steeman, Oudejans, 
Tromp, Loute r, Bors t , Ronunel, D e Ruijter, Van 

Velzen, Levering, Zonneveld, Zomerdijk, Kuijs]; 
Groeten uit Wetsinge; N. Kaan: vvv Castricum 90 
jaar [initiatief van P.H.L.J. Lommen, burgemees
ter 1918-1936]; W. Hespe: De geschiedenis van de 
Dorpsstraat en zijn bewoners (deel 6) [o.a. Ineke 
(1833), Bakker, Steeman, Schram, Kehl, Remmer, 
Van Neure, Hogenstijn]; N. Kaan: Dirk Schot
vanger op weg naar de 100 [levensloop; exm. Bis
schop; stamreeks (5 gen.)]; J. Groentjes-Vleugel/S. 
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Zuurbier: De Castricumse familie ... Steeman 
[Reijer Steeman tr. Grietje Cornelis, die in 1738 
hertrouwde; zoon Jan Reijersz tr. 1742 Trijntje 
Claas Velzerboer; genealogie]; Castricum - Hon
derd jaar geleden; Kroniek 2008 van Castricum. 

Oud-Scherpenzeel (www.oudscherpenzeel.nl), 
21e jg., nr. 3, okt. 2009. 'Noe eerst effe proate' 
[interview met Everdina Legemaat (geb. Maarn 
1924; exm. Van de Stoet), tr. Maarn 1948 Gerrit 
van Essen (1923-2006)]; W. van den Berg: Smederij 
Berendse en 'De Lindeboom' . Vijf generaties Be

rendse [smid Johan Ernst Cloos kocht het pand 
in 1791; dochter Elisabeth tr. 1821 Arie Berendse 
(1796-1877) uit Avezaath (exm. Brenkman]. 

~ w 
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Idem, nr. 4, dec. 2009. 'Noe eerst effe proate' [be
zoek van Amerikaanse nazaten van Jasper Hoge
weide en Willemtje van der Kaa; in 1914 geëmi
greerd]; W. van den Berg: Rietdekkersbedrijf van 
Evert van Schaik [geb. 1904 (kleinzoon van Hen
drik Nicolaas van Schaik, geb. 's-Graveland 1842), 
tr.1942 Heintje van Leeuwen, uit Veenendaal]. 

Oud Utrecht (secretariaat@oud-utrecht.nl), 
82e jg., nr. 3, juni 2009. M. van Damme: Een tuin
dorp in De Bilt 1918-1930; Opmerkelijke Utrecht
se vrouwen (3). I.M. Veldman: Magdalena de Passe: 
een 'inborst door Pallas gevormd' [Keulen 1600 
- Utrecht 1638 (exm. De Bock), graveur, tr. ca. 
1633/34 Frederick van Bevervoordt]; T. Pollmann: 
'Gebroken, niet gebogen'. Gerrit Jan van Deven
ter (1894-1942), antinazistisch provincieambte
naar. 

Idem, nr. 6, dec. 2009.J. Roegiers: 'Uit Utrecht, 
een aanzienlijke stad in de Nederlanden'. Paus 
Adrianus VI (1459-1523) [levensbeschrijving]; 
Opmerkelijke Utrechtse vrouwen (5). L.E. van 
den Bergh-Hoogterp: Maria van Lommen en haar 
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'gout- en silversmitswinckel' [1688-1742, dochter 
van meester zilversmid Cornelis van Lommen en 
Cornelia Ondermerck (tr. 1687)]; J. Exalto: Een 
school van eigen richting. Het reformatorisch on
derwijs in Utrecht in de 20e eeuw; Geschiedenis 
van film en bioscoop in Utrecht [recensie]; M.W.J. 
de Bruijn: Michiel de verluchter. Nieuwe gegevens 
over Nederlands oudste bij naam bekende schil
der [Michiel van der Borch, burger van Utrecht 
1322, kocht in 1335 een huiserf; dochter Barbara tr. 
in/voor 1364 Arend Loen 

De Rosdoek ('De Acht Zaligheden'), afl. 85, maart 
1998. C. van Nostrum: De Landbouwvereniging 
Bergeijk (1) [opgericht 1864]; De pastoor van Bla
del bemiddelt voor een Antwerps pleegkind, dat 
in Bladel is blijven wonen [Pieter Verschoor/Van 
Schoor (in 1625 in huis genomen door Evaert Hul
selmans), tr. 1647 Jenneken Gijsbrechts]. 

Idem, afl. 86, juni 1998. De Landbouwvereni
ging Bergeijk (2); D. Vangheluwe: De dingbank Eer
sel: een burengemeenschap tussen 1350 en 1550 
[o.a. oogstgegevens, pachthoeve van Tongerloo, 
tiendheffing]. 

Idem, afl. 87, sept. 1998. Landbouwvereniging 
Bergeijk (3) [tentoonstelling in 1889 met lijst 
van bekroningen]; Verzorging pleegkind Gillis 
Karckhoven [in 1622 (7 jaar oud) uitbesteed bij 
Pieter van den Nieuwenhuijsen te Herselt/B]; 
Verv. Ding bank Eersel [ tienden en opbrengsten]. 

Idem, afl. 88, dec. 1998. Verv. Dingbank Eersel. 
4. Bedrijven en de gezinscyclus. 

Scyedam (www.scyedam.nl ), 35e jg., nr. 4, okt. 
2009. W. Schelberg: Aandacht voor een herinne
ring [van Huiberdina W. Liefhebber (geb. 1924; 
exm. Van Loopik), tr. NN. Winterwijk]; H.W. 
Winterswijk-Liefhebber: Herinneringen - deel 1; 
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W. Schackmann: De Schiedamse kolonist Pen
ning en kolonistendag [Hendrik Penning (geb. 
Winterberg/D) tr. Schiedam 1815 Catharina Maria 
van der Hoek]; Het Piet Sanders complex [archi
tect, 1882-1937]. 

De Spuije, afl. 78, winter 2009. A.L. Kort: Henri 
Adriaan Hanken: een onvervalste paternalist 
[1858-1943, directeur Wilhelminapolder]; Idem: De 
slag om het gemeentehuis; Idem: Een eigen school 
voor Wilhelminadorp; T. de Jong: Er was eens ... 
Jacob Stamperius 150 jaar [geb. Kattendijke 1858 
(exm. De Keijzer), overl. Zeist 1936, o.a. schrijver 
van jeugdboeken]; Bijdragen betr. Zeeuwse kra
len, Merklappen, Seinposten; F. de Klerk: Geuzen
terreur op Zuid-Beveland. 

Stad en Lande (www.stad-en-lande.nl), nr. 126, 
46e jg., okt. 2009. B. Blikman-Ruiterkamp: Belgi
sche vluchtelingen in Zierikzee: een bijzonder 
schilderij [kunstschilder Alfons Blomme (geb. 
Roeselare 1889 - 1979) op Schouwen]; J.B. Ker
pestein: Leven in het Burgerweeshuis van Zierik
zee; Landbouw in Zeeland, 19e-20e eeuw; Streek
drachtvereniging. 

Steengoed (Het Utrechts Monumentenfonds; 
www.umf.nu), nr. 48, april 2009. F.I. Kappers: De 
IJseren Hoet. Oudegracht 293 [een actie van de 
gemeente Utrecht om eigenaren te motiveren 
e e n gevels teen 11.1.ct de n aan.1. van hun huis aan te 

brengen, was aanleiding de geschiedenis van het 
huis te onderzoeken. Op de beschrijving van huis 
en omgeving volgt het verslag van het historisch 
onderzoek. De naam bleek in notariële akten van 
1588 tot 1663 genoemd te worden. Het oudste ge
geven dateert van 1563, toen eigenaar was Adriaen 
Adriaensz Spijcker(boer); eigenaren/bewoners: 
Van Bellecum ( 1622 ), Ida Vermeer ( 166 5 ), Van Mil
huij sen (1671), Pontiaen van Wijck (1680), Arnol-
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dus van Aken ( 1691), Ruland (1736), Van Heereveen 
(1737), Van Vlissingen (1749), Conijnenberg(1766), 
Stricker (1795), Cazius (1820), Numans (1852), Van 
Broekhuizen (1871), Hamburger (1887), De Swart 
(1907), Conijn en Mostert(1978), Gillissen en Kap
pers (1984). Veel extra informatie wordt gegeven 
over genoemden en hun verwanten. Bijvoorbeeld 
dat Ida Vermeer een achterkleindochter was van 
steenhouwer Colijn de Nole en over het leven van 
kanunnik Lambertus van Heerenveen; Voorts 
verbouwingen 1888-1968 met plattegronden en 
drie bijlagen: Selecties uit de inventarissen van 
nalatenschappen van Margaretha van Berlicom 
wed. Conijnenberg (1794) en van Jacob Pieter Ca
zius wedr. Rutgerdina A. Coulbout ( 1849 ), en lijs
ten van eigenaren]. 

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 
(http://www.waterstaatsgeschiedenis.nl), 18e 
jg. (2009), afl. 1. r. Gaens: Actieve ontginners of 
slimme investeerders? De kartuizers van Monnik
huizen bij Arnhem: goederenbezit en waterma
nagement; K. Kuiken: Het Bildt (1505). De oudste 
' renaissancepolder' van Nederland? 

Urker Volksleven, 36e jg., nr. 5, nov. 2009. Het 
duizendjarig rijk van Urk (1968); P. Gerssen: Het 
laatste gat. Oktober 1939; Vissersschepen uit het 
verleden, deel 2 [kotter gebouwd in 1927/28 voor 
schipper Biem Vlaming op Texel, in 1943 gekocht 
door familie Romkes van de familie Post te Den 
Helder]. 

Ut de Smidte fan de Fryske Akademy (www. 
fryske-akademy.nl), 43e jg., nr. 2,july-aug. 2009; 
nr. 3-4, des. 2009. In Memo ria professor Anthonia 
Feitsma [1928-2009], Roel Demmink en Anton 
Bernard Dull tot Backenhagen [ 1921-2009]. 

Veluwse Geslachten (secr.: mw. T. Smits, Postbus 
95, 8120 AB Olst; t.smits@veluwsegeslachten. 
nl; www.veluwsegeslachten.nl), jg. 35 (2010), 
nr. 1. G. van Roekel: Het portret van .. . Johannes van 
Roekel en Jantje van Laar [tr. Ede 1893; 1907]; N. 
de Weerd: Het portret van .. . [Antonij de Weerden 
Mada ICcrs (tr. Deventer 1875 ) e n hun zoon He1·

manus J. de Weerd met Alberta van Duuren (tr. 
Deventer 1904)]; Verv. Twee genealogieën Kruit
hof (2) [te Elburg, Putten; B. Genealogie Kruit
hof/But uit Doornspijk; C. Een kleine tak (=stam) 
Kruithof uit Nunspeet]; B. Leusveld: Genealogie 
Streppel [te Raalte, Wilp, Duistervoorde; 18e-20e 
eeuw]; A. Veldhuis: Kwartierstaat van Gerrit Hen
drik van Omme [1918-1980, tr.1942 Geurtje Rut
tenburg; Van Omme(n) ( o.a. te Oosterbeek, Otter-
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loo), Heiwegen, Van Looijengoed, Malestein]; E. 

de Jonge: Dijkgraven en andere waterschapsfunc
tionarissen; Idem: Genealogische en heraldische 
gedenkwaardigheden op de Veluwe [notities uit 
Epe, Oldebroek en Voorst]; Verv. Van Dompseler 
[Overijssel, Utrecht]; Corr./aanv. Gezinskwartier
staat Willem Overbosch. 

Vittepraetje (www.herderewich.nl), 13e jg., nr. 
3, sept. 2009. Barend Schipper, huismeester 'De 
Vischpoort' [ 62 jaar]; Stadskern onderzoek in Har
derwijk (1); R. Uittien-Jacobs; Harderwiekers e n / 

of Wierders (38). Stamreeks van Hendrikje Bes
selsen, de 'Porster' [1831-1909, tr. 1874 Hendrik 
Wildeman;----> Gerrit Aartsen (Schommelop) otr. 
1697 Gerritje Willems]; De Stadsboerderijen; De 
koning die Harderwijk bezocht [Lodewijk Napo
leon 1808]; Verv. Nederlandse Jaerboeken (deel 
1787) nr.12 (slot). 

Vosholkroniek (Ter Aar), ze kw. 2009. Gevallen 
voor de vrede [Johannes Adrianus Bontje, 1917-
1940]. 

Idem, 3e kw. 2009. Nieuwe website Groene 
Hart Archieven [www.groenehartarchieven. 
nl]; Geluk en ongeluk liggen dicht bij elkaar [be
richten uit De Rijnbode en De Rijnlandsche Cou
rant mei 1909; Nicolaas van Eijk (47)]. 

Idem, 4e kw. 2009. Nieuwkoopse en Zevenho
vense polder 200 jaar; De Rijnbode nov./dec. 1909; 
Het wapen van Nieuwkoop [2007; toelichting]; 
J.M. Halkestraat: 3 x 50 jaar woonjubileum [be
woners de familie De Wagenaar]. 

De Vriendenkring (Flevoland; www.nieuw
landerfgoecentrum.nl; www.vvs-Schokland. 
nl), 49e jg., nr. 3, herfst 2009. A. Pol: Over de ont
ruiming van Schokland in 1859 [o.a. onderwijzer 
Arnoldus Legebeke, pastoor Ter Schouw]; W. van 
Norel: Verboden lijn [kuilvisserij; 1934]. 

Idem, nr. 4, winter 2009. H. Scholtmeijer: Schok
land zoals het was; A. Pol/C. van Hezel: Gregorius 
Adriaanszoon Mees (1802-1883) [geb,/overl. Rot
terdam (exm. Van Oordt), o.a. advocaat, tr. 1829 
Sara Christina Sprenger van Eyk; beschreef zijn 
reis naar Schokland 1846; met tekst overgenomen 
uit de Overijsselse Almanak 1847). 

Waver 't Vjenne (www.oudvriezenveen.nl), nr. 
28 (2009). De Vereniging Oud Vriezenveen (u). Be
stuur en vrijwilligers; Winkels van Weleer. 1. In de 
Peddemorsboerderij; D. enA. Vossebeld-Dijkhuizen: 
Liefde en kerk, geboorte en dood [Johannes Boer
man (geb. Vriezenveen 1813; exm. Brookhuis), 
tr. 1834 Aleida Klein (geb. ald. 1803); nageslacht]; 
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Plattelandsjongeren in Vriezenveen; Bouwbedrijf 
Webbink: Al meer dan honderd jaar [Frederik 
Webbink begon zijn eigen aannemersbedrijf in 
1905, tr. 1906 Johanna Broekhuis]. 

Westerwolde, jg. 29, nr. 2, juni 2008.J. Geertsema: 
Duitse immigranten in de gemeentes Onstwedde 
en Vlagtwedde in de 19e eeuw (6) [oorzaken van 
armoede, werkverschaffing; De eerste generatie(s) 
van de families Rolfs/Rolfes/Rolfers/Roelfs/Roel
fes];J.S.A. Huizing: De rechtzaak over de halfwezen 
Rendering uit Vec:le [17 83, 1787; Wubbe Wilts Ren

deringh tr. Wedde 1768 Talie Jans]; P.J.C. Elema/A. 
van der Laan: De oudste generaties van een familie 
Bontjes (deel rv) (Oudeschans, Bellingwolde); G.L. 
Nobbe (t): Het Hebrecht. De Ontginningen; De in
structies voor de commandeur te Ter Apel. 

Zeeuwse familiepraet (www.genealogisch
centrum.nl), 24e jg., nr. 2, dec. 2009. In Memo
riam Rie van der Sluijs; K. de Bree: Genealogische 
aantekeningen (16). Enkele reis Overflakkee/ 
Walcheren/Zeeuws-Vlaanderen; onderzoek naar 
de afstamming van een familie Brederode [ook: 
Breederoo; een verschrijving in een weeskamer
akte (Axel 1671) over de kinderen van Cornelis 
Gijsbertsen Breero (over!. Zaamslag 1676) en wij
len Neeltje Michiels (de) Lichte leidde tot een ver
keerde conclusie in een klapper; fragment (o.a. 
te Dirksland) met hypothese oudste generaties]; 
Verv. Jornaal van den rijs naar Oostindië 1844; 
Verv. Levendale pakt uit [extracten uit Notarieel 
Archief Goes; 1603-1604, o.a. Maijke Pieters van 
Laere (i.v.m. twee kinderen Lowijs van Coeckel
bergh (zie NL 123 (2006), k. 57/58, NL 124 (2007), 
p. 100 J ), Polderman, Marchant, Loockmans, Den 
Otter, Van Schoebeecke, Van Moerbeecke, De 
Ridder, bedijkers ambacht 's Heer Arendskerke, 
Bolle, Houbroeck, Van (den) Borre, Op 't Sandt]; 
K. de Bree: Een foto met een verhaal [het gezin van 
Jacobus Suurmond en Pieternella Polderman (tr. 
Oost- en West-Souburg 1887); 21 kinderen]. 
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Uit onze afdelingsbladen: 
Amersfoort e.o., jg. 19, nr. 1, jan. 2010. W. Schack
matin: Amersfoortse wezen naar de Drentse proef
koloniën [verslag van een lezing; met namen van 
30 personen 1818-1859]; D. van Wageningen: Zegels 
in Archief Eemland [verslag van een lezing]; M. 
Zoetema11: Voorouders met een academische titel 
[idem]; Uit de Werkgroep Notariële Aktes; A.G. 
Bousema-Valkema: Amersfoortse volmolens [in no
tarieel archief, begin 17e eeuw]; Uit de Werkgroep 
Transportaktes [regesten 1478]. 

A~l tRSFOORT 
EN 

OMSTREJ{EN 

Amstelland, nr. 77, jan. 2010. P. Miebies: De Am
sterdamse Drosten [in een e-boek]; R. Keijzer: De 
Sont Tolregisters [http://soundtoll.eu/scans ]; 
M.C. Borghols-Keijser: Met de handschoen ge
trouwd [Maria Süss er. Hilversum 1930 George 
Lodewijk Keijser, wonend te Balikpapan/Bor
neo ]; Verv. Regesten van Kwijtscheldingen (xx) 
[o.a. Harlingen, Cat, Huydecoper, Van Detten, 
Muen, De Goyer, Ten Velde]; Notarisarchief 
openbaar. 
Apeldoorn e.o., 2010, no. 1. Dameslijnen [een
voudige uittreksels van:] Linda Scholten [geb. 
Hengelo 1986; De Groot (te Amsterdam), Mül
ler, Kankelfitz, Schneider (te Düsseldorf), Metz
ger]; Petronella Maria van Seeters [geb. Raams
donk 1916; Bouwens, Kanters, Van Es (te Loon op 
Zand), De Jong (te Dongen), De Smit]; Dieuwke 
Sycema [geb. Wartena 1913; Bijlsma, Kooistra (te 
Grouw), De Boer (te Drachten), van der werf, 2 x 

pacr.]; Cornelia Johanna Uittien [geb. 's-Graven
hage 1938; Ploeg, Vuijk, Segboer (te Dinteloord), 
Jiskoot, Vriens, Biesheuvel, Van Ree (te Steende
ren), Van der Lijster]; Sieneke Geertrui Vliecstra 
[geb. Beverwijk 1934; Antonijsen, Hagen (te 
Beverwijk), Gertenbach, Goukes, patr.]; Robert 
Westerweel [geb. Scheveningen 1947; De Ruiter, 
Van der Zwan, Twilt, Spaans]; Carola de Bock 
[geb. Haarlemmermeer 1964; Hamaker, Geyten-
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beek, Van den Broek (te Barneveld), Van Essen, 
Van Bitterschoten, Bouw, Van Harselaar]; Laura 
Rianne Ribbink [geb. Apeldoorn 2007; Huis
kamp, Dijkman (te Hoogeveen), Meijering, Nij
meijer, Reinders, Kuipers (te Dalen), Ter Haar]; 
Hendrik Antoon Weitje [geb. 1953; Braafhart, 
Aalbers, Van Maanen, Teunissen (te Oosterbeek), 
Van Veldhuizen]; Geertruida Maria Geurts [geb. 
1948; Van Laar, Hes, Van Dreem, Soetekouw, Van 
Lavieren]; Lamberdina Maria Hagen [geb. Vaas
sen 1897; Demmers, Linthorst, Bonekamp, Vo
gelensang, 2 x patr.]; Julie E.S. Voorberg [geb. 
Amsterdam 2007; Voorberg, Van Noort, Nagel
hout, Van Straaten, Trouwen, Handgraaf, Weer
man, Siels/Sels, Wissinck, Cocks (te Doesburg)]; 
Vragenrubriek: Langendorff. 
Gens Propria (Kennemerland), nr. 59, jan. 2010-1. 
]. Kuijlman: De Hugenoten (deel 1); A. Meddens-van 
Borselen: Notariële archieven van voor 1812 [www. 
noord-hollandsarchief.nl; Voorbeeld; ruzie en 
roddels op Texel 1721]. 
Koggenland, jg. 24, 2009/3-4. M.E.F. Meijs-Bitter: 
Vlaming, een familie van chirurgijns in Enkhui
zen [Simon Vlaming (ged. ald. 1684, zoon van Ger
rit Verhuist en Geertruy Vlaming), 1721-1733 te 
Batavia]; Aanvulling op de Parenteel Sombeek; 
L. Olijve: De eerste pagina's van mijn familiege
schiedenis [Olijve, Wals, Struik];]. Schenk: Uit het 
Oud Notarieel Archief: kwetsuren [Claas Jansz 
de Boer 1681; Adriaen Schevenhuijsen 1687]; 
Idem: Personen uit West-Friesland in het ONA van 
Oosthuizen (1) [1660-1807]; J. Spru·ijt: Verdwenen 
beroepen: de syphonpomper [werkzaam bij gas
fabriek]. 

Koggenland 2009/3-4 

Kwartier van Nijmegen, jg. 19, nr. 1, febr. 2010. 

Interview met Jan Kuiper [geb. Apeldoorn 1917]; 
Kwartierstaat Berend Jan Kuiper [geb. 's-Graven
hage (?) 1917; 5 gen.: Kuiper (te Nijbroek, Apel
doorn), Kruitbos, Kuiper (te Meppel), Hilke-
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meijer]; Kwartierstaat van Wilhelmina M.E. 
Wannet [geb. Nijmegen 1944; - , Geurts (te Wes
tervoort), Wouters (te Horssen), Mazen (te Huis
sen en Bemmel)]; Hertogelijke inkomsten uit de 
tol van Lobith. 
Oude Sporen (Gooiland), jg. 21, nr.1, jan. 2010. N. 
van Zanden: De moederlijn van Frederique Quapp 
[geb. Utrecht 2007; Van Zanden, Verbrugge, 
Rietveld, De Groot (te Utrecht), Koot, Soestber
gen, Koot]; Verv. Kwst. Wilhelmina Maria Bak
ker fkwn. voornamelijk te Laren en Blaricum, o.a. 
Menjoor, Willart, Majoor, Raven, Rozendael]. 
Rijnland, afl. 43, 15e jg., nr. 1, jan. 2010. In Me
moriam P. de Ridder;].A.M. van Soldt: Geboorte-, 
Overlijdens- en Huwelijksaktes en openbaarheid. 
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Stichtse Heraut, 22e jg., nr.1, febr. 2010. G. Doren
bosch: Het bevolkingsregister van de stad Utrecht 
[samenvatting van een lezing]; Cirkelkwartier
staat van Gerco Klijn [geb. 1961; zonder plaatsna
men; 6 gen.:-, Beijers, De Vries, Van der Meer]; 
Verv. Registers ter bedeling Diaconie Nederlands 
Hervormde Gemeente Utrecht [1764-1777]. 
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Threant (Drenthe), 21e jg. (2010), nr. 1. Verv. Kwst. 
van Hilda Jacoba Koster [gen. 1x; voornamelijk 
te Hoogeveen, 18e eeuw]; H. Homan Free: Genea
logie Speelman. Bonnerveen [oudst bekende: 
Jacob Roelofs, lidmaat te Gieten 1713, tr. Roelofje 
Harms; zoon Jan (ged. Gieten 1720) ging de naam 
Speelman voeren]. 

Uit Familiebladen: 
De Booij Bode (http://www.genealogieonline. 
nl/parenteel-hop-booij), nr. 20, nov. 2009. Verv. 
Herinneringen en lotgevallen mijner dienstja
ren; Parenteel van Cornelis Eduard Booij [1885 
Amsterdam 1919; (klein)kinderen]; Hilbert Booij, 
hout- en steenkolenhandelaar [geb. Hoogeveen 
1855 (exm. Oldekamp), tr. ald. 1886 Albertje Mas
link (geb. ald. 1863; exm. Wijkman); naaste ver
wanten]. 
De Eendenkooi (info @stichtingvanderkooij. 
nl), nr. 127, jg. 36, dec. 2009. Over een oude een
denkooi in Noord Brabant. De Macharense een
denkooi; Wie was Jan (Johannes Lodewijk) van 
der Kooij? [1926-2007]. 
Familiebulletin de Heus (secr.: lumme@ycu.nl), 
jg. 23, nr. 3, sept. 2009. In Memoriam Antonie van 
Dam, 1919-2009; ]. Coenen: Nieuws uit archieven. 
Heuse pauper in Veenhuizen [Theodorus de Heus, 
geb.Apeldoorn 1847]; Onderzoek De Heus in Buren; 
Het familiewapen de Heus, deel 3. De vierschaar. 
Familiekrant Stam ]oosten (http://www. 
stamjoosten.be), nr. 73, jg. 19, 8-4-2008. Paren
teel Johannes ]oosten [1710 Helden 1782, huwde 
driemaal] . Idem, nr. 79, jg. 20, 8-10-2009. Kwar
tierstaat van Matisse Joosten [geb. Hasselt 2008; 
- , Spekkens, Gielen, Poelmans; eigenlijk stam
reeks]. Idem, nr. 80, 8-1-2010. Parenteel van Jo
sephus H.J. Joosten [geb. Tegelen 1933, tr. Venlo 
1959 Anna J. H. Schoenmakers; stam reeks --+ Ru
dolphus Joosten te Maasbree rond 1645, tr. Lucia 
Verertbruggen]; Verv. Kwst. van Piet Joosten [= 
stamreeks, o.a. te Buggenum]. 
Familiestichting Huyser (ghuiser@hotmail. 
com), nr. 71, 24e jg., sept. 2009. Liesbeth Huyzer, 
politiecommissaris van Amsterdam -Amstelland 
[interview]; Signalementenregister [Hendrik 
Gileam Huijzer, geb. Groningen 1888]; Gezins
staat van Cornelis Huizer en Alida Sassenburg 
[tr. Ridderkerk 1870]; Familiefoto Sparreboom 
- Huizer [tr. Ridderkerk 1907]; Adrianus Lam
bertus Huyser [1892-1967]; Huijsers/Huijzers/ 
Huijsser(s)/Huisert in Noord-Brabant. 
Familiestichting Moret (www.moret.info), 
nieuwsbrief 32, okt. 2009. Ter nagedachtenis aan 
Gerda Moret [1937-2009]; G. W. Moret: Genetische 
geschiedenis van familie Moret. 
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Graafwerk (www.stichtingdegraaff.nl), 11e jg., 
no. 4, okt. 2009. Verv. Een nieuwe tak (slot) [De 
Graaf~; Herziening registratie familiewapen; De 
commissaris (weer) op bezoek (3, slot) [1910-15]. 
Heden en verleden van de families Hollander 
( www.naamvereniginghollander.nl), volgnr. 
36, 15e jg., nr. 3, nov. 2009. In Memoriam Wim 
Hollander (1932-2009); Genealogisch onderzoek 
naar militairen die bij de marine hebben gediend 
(4); Stamreeks van Cornelis Hollander (stam 4) 
[geb. Callantsoog 1885-> Jan Willemsz Hollander 
tr. Zijpe 1762 Maartje Gerrits]. 
Hettinga Stichting (www.hettingastich
ting.nl), nieuwsbrief 17, najaar 2009. Bisschop 
Nicolaas Hettinga (1908-1973) [en zijn wapen; 
zijn kwst. (5 gen.):-, De Boer (te Witmarsum), 
Dijkstra (te Wommels, Westhem), De Boer (te 
Edens)]; In Memoria Everardus S. Jansen en Jo
landa W. C. Hettinga-Kromberg, 1967-2009. 
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert 
(http://www.solcon.nl/nieman/kikkert.html), 
57e jg., nr. 3, dec. 2009. Verbinding Hollandse 
en Drentse Kikkerttak V. [via Helm en Kalis op 
Texel]; Verv. De Kikkertfoto en zijn verhaal [gege
vens 19e-2oe eeuw]. 
De Ielstekker (secr.: romkjeelgersma@knid. 
nl), nov. 2009. Gesprek tussen vader en zoon [An
dries Elgersma en prof. dr. Ype Elgersma (1965), 
in 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar mo
leculaire neurobiologie]; Landverhuizers [naar 
Canada 1982; Fetze Douwe Elgersma]; Sijmentje 
Posthuma-Elgersma; Janke Elgersma en het 
gouden oorijzer van Beppe Francina Bruinsma
Bakker [Janke (1872-1923), Francina (1872-1941)]; 
Anne Douwes Elgers ma 1879-1954. 
Het Le(e)ver orgaan (hleever@casema.nl), jg. 
27 (2009), nr. 2. B. Lever: Henk Lever (1905-1940), 
gesneuveld bij Numansdorp; Idem: L.A. Lever
Brouwer en Trouw [Lydia Adriana Brouwer (geb. 
Leerbroek 1893), journaliste]; F. Koot-Lever: Strijd 
van een Lever voor het Kurhaus Scheveningen; 
Tietje Lever, een oproep tot medewerking [in het 
Algemeen Politieblad 1884; 38 jaar, vrouw van Ben
jamin Neebig]. 
De Mare (http://Genootschap.van-maaren.nl), 
jg. 12, nr. z, dec. 2009. Stand van zaken fa111 ilieon

derzoek; Archiefsnippers [Van Ma(e)ren]; Johan 
van der Maern verkoopt ... 1467 twee huizen ... te 
Utrecht [transcriptie]. 
Nieuwsbrief van de familiestichting Aart van 
't Net ( elisabeth.net@planet.nl), nr. 27, 17e jg., 
dec. 2009. A. Klomp: Memoires [van Gerard van de 
Wetering (geb. 1925) als onderduiker op boerde
rij 'Groot Hoolhorst' in Achterveld van de familie 
Klomp] . 
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De Profeet van de Veluwe (www.callenbach
meerburg.nl), nr. 80, 25e jg., najaar 2009. Waar 
hebben onze voorvaderen hun koeien geweid in 
Eisenach? [oudst bekende: Heinrich Kallenbach, 
voerman, tr. 1633]; Over de Bedrijven Callenbach 
in 2009 [drukkerij en uitgeverij, binderij]. 
Tijdschrift van de Familievereniging Van den 
Bempt (familievereniging@vandenbempt. 
be), afl . 100, jg. 25, nr. 4, okt.-dec. 2009. G. Vanden
bempt: Vandenbempten uit het oude Hertogdom 
Brabant als afstammelingen van de oude Herto
gen van Brabant [afstammingsreeks van Joanna 
van Hagendoren (ook: Van Avendoren), geb. ca. 
1647, tr. Joannes Verlaenen (ook: Van Laenen), via 
De Lantwijck (o.a. te Leuven en Blanden) naar 
Margareta van Tervuren, ill. dochter van Jan 1 

van Brabant]; Afstammelingen van Stephanus 
van den Bempde, deel 2 [Abraham van den Bern
den (1646-1718) te Gent, tr. Clara Suzanna Coore
naert, en nageslacht]. 

België 
Bulletin de la Société Royale des Archives Ver
viétoises, Tome xxx (2008) [2009]. F. Pasquasy: 
Hanster [genealogie met bakermat te Jehanster, 
eind 15e eeuw; ook: Jehanster, aliassen Polle en 
Le Page; o.a. te Verviers, Theux, Polleur]; L. Bec
kers: Moxhet [familie - ook gespeld: Mochet -
eveneens te J ehanster en Polleur; genealogie 17e 
eeuw- heden; met fragment Lange te Polleur, 18e-
19e eeuw]. 

Heraldicum disputationes, jg. 14, nr. 4-2009. 
J.A. de Boo: Het wapen van Bath in Zeeland; D. Del
grange: Een wapenschild, eer en adeldom in het 
'Land van Bredenaerde' in de 16d' eeuw [in een 
remissieregister is het relaas te vinden over een 
drinkgelag met fatale afloop in 1577; Nicolaas 
Daens meende dat zijn familie en wapen bele
digd werden; doodslag op Nicaise Wimille]; H. 
van Heijningen: Europavlag niet en wel mariaal 
[sterren symbool van Mariaverering?]; D. Coute
reels: De Europese vlag, een chronologie. 

L' Intermédiaire/De Middelaar (www.scgd. 
net), No. 383, Ao. Lxrv, sept.-oct., 5/ 2009. J. van 

Wijnendaele: Une famille ostendaise oubliée: 
Lanszweert [nageslacht van Merlin Lanszweert 
er.Jacqueline Vermeersch; zoon Merlin tr. Krom
beke 1625 Jacqueline Debacker; te Ostende, 17e-
19e eeuw];J. Nauwelaers: Philippe Guillaume Mal
fait, Ie bien nommé [geb. Mariemont 1698]; Verv. 
Mariages à Bruxelles antérieurs 1696. Paroisse 
Saint-Géry [De Bontriddere t/m D' Espigny]. 
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De Mechelse Genealoog (http://www.vvfme
chelen.be), jg. xxxn1, nov.-dec. 2009. F. Vanhe
melryck: Europa tegen de Turken, de kruistocht 
van Filips de Goede (1443) [samenvatting van een 
lezing]; K. Lemmens: De invloed van de familie 
Rouselle te Schriek en Heist-op-den-Berg [16e-
17e eeuw];]. Poortman: De Belgen onder Neer lands 
vaan (1814-1830). 

Le Parchemin (www.oghb.org), No. 383, 74e an
née, sept.-oct. 2009. F. de Montpellier/M. Belvaux: 
A propos de l' héraldique de la familie Licot de 
Nismes olim Ie Marischal [16e-19e eeuw]; Le 
chateau de Duras; F. van Zuylen (t)/ P. de Lhoneux: 
La familie 'de Tru' ou 'Detru' à Huy [16e-19e 
eeuw; 1v.6. Philippe-Robert de Tru, overl. Mid
delburg/Walcheren 1668]; B. d' Ursel: Swiatopolk 
- Czetwertynski. Armes [Poolse adel; stamreeks 
1387-heden]. 

Vlaamse Stam (http://www.familiekunde
vlaanderen.be), 45e jg., nr. 6, nov.-dec. 2009. P. 
De Reu: Erfenisregeling in de moderne tijden: de 
erfenisaangifte als bron voor historisch en gene
alogisch onderzoek [o.a. successiewetgeving]; G. 
Tavernier: Het familiale karakter van de margina
lisering in de omgeving van het Vrijbos, centraal 
West-Vlaanderen in de periode 1750-1850 [met 
genealogie Verslype te Klerken; 17e-19e eeuw; 
Nabeschouwing in verband met het familiege
bonden karakter van criminaliteit]; W. Devoldere: 
Wederopbouw in de Westhoek. Archieven en 
architectuur in de actualiteit; Verv. Antwerpena
ren - van waar kwamen zij en waar gingen zij 
heen? [1586; uittreksels uit Schepenregister]; F. 
Vandendael: Het gekneusde huwelijksleven van 
Paulus Reniers. Een echtscheiding in de negen
tiende eeuw [geb. Tervuren 1786 (exm. Nagels), 
tr. 1810 Adrienne Joseph Menager]; P. Kempeneers: 
Begijnendijk in 1791 [gehucht; bevolking in 1791]; 
R.M.Jammart: Huwelijken te Vollezele 1668-1679; 
W. Steeghers: Gentse poorters uit Boekhoute [1705-
1786]; A. Ratinckx: Franciscus Alofs, stamvader van 
de familie Ratinckx [tr. Antwerpen 1671 Anna 
Blommarts wed. Jan Lins; nageslacht Radings 
in Nederland]; H. Driesen: Gelegenheidsvondst. 
Stamboom Ant(h)onio [18e-19e eeuw]. 

Duitsland 
Blätter für fränkische Familienkunde (www. 
gf-franken.de ), Band 32 ( 2009 ). D. F. Fenzl: Kilian 
Fentzl ( 1477-1553). Genannter des Gröfseren Rates 
zu Nürnberg [exm. Rosenthaler; zijn broer Laza
rus had volgens de familiekroniek een zoon An
dreas/ Andries Fensel, rond 1550 wonende te Ant-
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werpen en gehuwd met Anne Weyers. Van hun 
zoon Herman werd vermeld, dat hij te Amster
dam woonde. Een Herman Fentzel, 31 jaar, onder
trouwde te Amsterdam 15-2-1585 met Janneken 
Harmens (zij hertrouwde 1595); Schema Rosen
thaler, 15e-16e eeuw; schema Horneck, 16e eeuw 
(met Gundelfinger en Koberger)]; R. Glas: Die 
Familien in den Ortsteilen des Marl<tes Pretzfeld 
[o.a. Baier/Paier/Beyer enz., Bauer/Pau(e)r, Bi(e) 
dermann/Pi(e)dermann,Brütting/Prütting,Dist
ler, Dom, Drummer/Trummer, Eckhard/Eckert 
enz., Fahner/Fon(h)er, Gahn/Jahn, Gebhard(t), 
Hagen, Haller, Heid/Haid, Herbst, Hötzelein, 
Hübschmann, Keilholz, Knüttel/Kuntel, Kraus, 
Küfler, Le(h)neis/Lones, Lipmann/Liebmann, 
Martin, Müller, Rackelmann, Rahner/Rohner, 
Regenfus, Reifser, Richter, Schäfer/Scheffer, 
Schechtel, Schmidt, Schüpfer(ling)/Schepffer
ling, Schütz, Seubert, Stang, Weber, Werder, 
Zöbe(r)lein]; A. Flurschütz da Cruz: Zwei Völker in 
einer Stadt? Bikonfessionalität am Beispiel der 
schwäbischen Residenzstadt Oettingen [o.a. de 
opdeling van het graafschap Oettingen in de 15e 
eeuw; reformatie; huwelijkswetgeving, naamge
ving, scholen]; P.Engel: Die Käfferlein in Beyreuth 
[18e-19e eeuw]; Idem: Dr. phil. Karl Ulmer 1811-
1894. Lehrer an den Lateinschulen in Hersbruck 
und Ansbach, Vaterländischer Dichter und Schrif
steller [geb. Treuchtlingen; exm. Aurnhammer]; 
E. Kraufi: Johann und Daniel Engelhardt - Vater 
und Sohn - sächsische Pfarrer in Böhmen und 
Österreich; Idem: Exulierte evangelische Pfarrer 
und ihre Familien aus Oberösterreich (Ergän
zung) [o.a. Gilbert, Haselmeier, Kellenreuter, 
Krammayr, Kollerwaldt, Neuheller, Wider]; G. 
Reingraber: Etwas über 'Reformation', Bekehrung 
und Emigration im Viertel ober Wienerwald; K. 

Knothe: Die Familie Dobenecker in Kulmbach 
[16e-18e eeuw]; C. Müller: Helmstadter Auswande
rer nach Ungarn und Österreich. Ein Zufallsfund 
zu Exulanten aus Lohr [1606]; Ortsfremde aus 
Bayern und Österreich im Taufbuch der evang. 
Pfarrei Lorch im Remstal [17e-18e eeuw]; Franken 
in den Bürgerbüchern von Leipzig [1577-1653]; 
Kriegstrauungen zu Pappenheim im 30-jährigen 
Krieg [evang.-luthers, 1632-34]; Zufallsfunde in 
Kornburger Kirchenbüchern [1580-97]; Exulan
ten in der Reichsstadt Regensburg [1640-1707; 
Haas]; Zufallsfunde in Villacher Kirchenbüchern 
[1656; Wolleber, Hortlaub]. 

Computergenealogie (http://www.compgen. 
de), Jg. 24, Heft 3/2009. Reunion für iPhone und 
iPodTouch; Vor- und Nachfahrenbäume in HT
ML. Tipps und Tricks: GF Ahnen 9.0; Testbericht: 
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Genbox Family History; Gedcom Validierung; 
Zwei Chinesen mie dem Ahnenpass. Chinesen 
in Deutschland - Deutsche in China - Ahnen
forschung in China ist populär; Das Münchener 
Digitalisierungszentrum der Bayerischen Staats
bibliothek stelle sich vor; Schweizer Söldner in 
Sachsen; Der Pommersche Greif [genealogische 
vereniging te Lübeck; kenschets; http://www. 
pommerscher-greif.de]; Die GFF-Datenbank 
und ihr Datenvergleich [project van Gesellschaft 
für Familienforschung in Franken]. 

Dürener Geschichtsblätter (www.duerener
geschichtsverein.de), Nr. 87 (2009). I. Ahrendt
Schulte: Ordnung und Konflikte im frühneuzeitli
chen Düren. Die Ambachten; Goldschmiedear
beiten in Kirchen des Dürener Landes und der 
Eifel. IX. Teil. Embken, Frenz, Ginnick, Grofsbau, 
Sievernich; H. Tichelbäcker: Der Kampf urn das 
Wasser der Stade Düren auf der Rurstrecke zwi
schen Kreuzau und Krauthausen; Hospitäler und 
Siechenhäuser in Düren und Umgebung bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts. IX. Teil. 8. Das Hospi
ta! von Nideggen [met chronologische lijst van 
gasthuismeesters 1487/88-1823; o.a. Hamecher 
(1542-1574, 1608-10, 1618, 1621]; Hammer (1607, 
1622), Schinnen (1615, 1641, 1646, 1674-77, 1722, 
1738), Goer (1651-55), Pangh (1678 ... 1696), Hil
len/Heillen (1643, 1749-1774)]. 

Düsseldorfer Familienkunde, 45. Jg., Heft 
1/2009. Biografische Quellen in Universitätsar
chiven; M. Degenhard: Die Vorfahren der Lintorfer 
Familien Fronhoff [17e-18e eeuw]; Verv. Status 
Parochiae ad S. Lambertum (1807); Verv. Liste der 
Mettmanner Bürger, die 1742 Einquartierungs
geld erhalten haben; Verv. Militärdienst für die 
Franzosen - Heerdter Bürger 1801-1814; Wapenaf
beelding Lou ven berg. 

Idem, Heft 2/2009. A. Strahl: Musik am Hofe 
des Herzogs und Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 
1614-1653 [von Pfalz-Neuburg; (vice-)kapel
meesters: Gabriel Stoup/S tang, Jacob Linnich, 
Mattheus Blüm]; U. Korbella: Familienforschung 
anhand des preufsischen Urkatasters; A. Strahl: 
Die Beleg- oder Beiakten zu den Heiraten in der 
Standesamtszeit; Verv. Status Parochiae; M. Degen
hard: Die Accoucheurs [wondartsen] und Hebam
men 1802-1809, Distrikt Düsseldorf; H. Kuth: Be
rechnung über Empfang und Ausgabe der umge
legten Kriegskosten für die Freiheit Mettmann, 
Bürgermeisterei und Kreis Mettmann von 1759, 
1761 und 1762. Namen der Höfe und Häuser mit 
ihren Besitzern oder Bewohners. Hebebuch 1759; 
Wapenafbeelding Van Laer. 
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Emsländische und Bentheimer Familienfor
schung, Heft 100/101, Band 20, Juli/Sept. 2009. 
Aufstieg und Niedergang einer Töddendynastie. 
Ausschnitt aus einem Zweig der Vaal-Familien 
[Bernard Vaell tr. Margaretha N.N.; zoon Her
mannus (geb. Schapen 1715) tr. ald. 1752 Ma
ria Meyer; nageslacht Vaal]; Verv. Geschichte 
der Familiennamen [Greten, Kleene, Oldiges, 
Fangmeyer]; G. Harink: Ehevertrag Evert Hoes
man - Lökke Weverink aus Bakelde von 1784; 
R. Cloppenburg: Kleiner Beitrag zur Geschichte des 
Ho fes und der Familie Bögemann in Dersum. Ah
nentafel von Herman Everard Bögemann [geb. 
Dersum 1836, tr. 1866 Anna Stoppermann; Böge
mann (eerder Robe), Pelle, Hunfeld, Bonneken, 
Hackmann, Robben, Speller, Coop (eerder Wit
tup); voorts o.a. Connemann, Gründer, Botter
mann]. 

Familie und Geschichte, lfd.Nr. 70, Band VI, 18. 
Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2009. B. Bendix: Die Ober
försterfamilie Meilsner zu Weidenhain (Dübener 
Heide) 1534-1815 [o.a. Jagdschloss Weidenhain; 
genealogie]; K. Weidenbruch: Die Familien Kröber 
im Alten burger Land [ 16e-17e eeuw]; Chr. Kirchner: 
Schülerarbeiten aus Kaufungen als genealogische 
Quelle. Ahnentafeln; Verv. Leipziger Nikolaitaner 
in der Königlich Sächsischen Armee. 

Genealogie, Band XXIX, 58. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 
2009. H. Metzke: 60 Jahre Deutsche Arbeitsge
meinschaft genealogischer Verbände. Fazit und 
Ausblick; Idem: Mitteldeutsche Kirchenbücher 
als sozialhistorische Quellen. r. Reideburg und 
Büschdorf 1701-1729; I. Schumann: Der Bam berger 
Nachrichter Heinrich Schmidt. Eine Ergänzung 
zu seinem berühmten Sohn Franz [ca. 1555-1634]; 
Verv. Schlesische Schlösser und preufsische Ge
schichte. 4. Fischbach [o.a. bouw- en eigendoms
geschiedenis van Schlofs Fischbach]; Verv. Amts
juristen. 14. von 1682 bis 1866 in Ahlden (Aller); 
M.]. Kraus: Vorfahren, Familie und Lebenslauf des 
kurpfälzischen Kanzelers Christoph Ehem [geb. 
Augsburg 1528; ook: Ehm, Oehem, Ohem, Öhm; 
kinderen en kwst. (9 gen.): -, Ortwein, Conzel
mann, Diem, Rehlinger, Heninger, Gossembrot, 
Miller]. 

Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge
schichte (www.geschichte-s-h.de), Mitteilun
gen 77, Okt. 2009. D.Jonkanski: Der Geschlechter
friedhof von Lunden als Zeugnis Dithmarscher 
Geschichte [familiegratkelders; o.a. steen van Pe
ter Swyn (uit de familie Wurtemann, vermoord 
1537); Nan, Ebbingmann, Sulemann, Henninge]; 
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Projekt Flussgeschichce: Die Stade, die Trave und 
das Wasser [stad Oldesloe]. 

Hessische Familienkunde, Band 32, Heft 
2/2009. Frieder Boss in memoriam [1945-2009). 
Bibliographie; Heiraten des zweicen reformier
cen Kirchenbuchs von Niederdorfelden [1798-
1830; o.a. Schäfer, Bauscher, Schott, Vetter]; D. 
Uhlich/L. von Lehsten: Die Familie Herpfer in Ha
nau [ eind 16e-18e eeuw); V. Bmtfisch: Aus der Stei
ermark nach Hessen. Das Schicksal der Butzba
cher Familie Scheurer in den ersten Hälfte des 
17.Jahrhunderts; Eine Auswanderung von Nassau 
nach Buenos Aires/Argencinien. Wilhelm Frie
drich Emil Jeckeln - ein Kind seiner Zeic [geb. 
Wies baden 1858; met stam reeks Jeckeln te Hanau, 
Greifenscein, Herborn; eind 16e-19e eeuw]; Aus 
der Geschichte der Usseler Kirchenmühle [Mör
chen, Wilke(n)]; Ahnencafel xm. Wolfgang Bil
lig (1931-2009) [bibliografie; kwn. o.a. Schultze, 
Bruhns, Sievers]. 

Mosaik (www.mosaik-kleve.de), Heft 4/2009. E. 

Perau/M. van Liick: Nachfahren der Familie Paes
sens aus Uedem, Teil 1 (Generationen 1-5) [ook: 
Passens; 17e-19e eeuw; o.a. te Kervenheim, Xan
cen, Appeldorn]; L. Pastoors: Besicz oder Eigen
tum? [betreft de Hof 'tervort' (zur Furt); gepacht 
of gekocht]; J. Landgrebe: Die Nachfahren des Ger
hard Luib [te Rees; eind 16e-18e eeuw; Vermon
nen, Lueb, Van Bebber, Van Diest, Noy, Boyen, 
Leijgraven, Verhülsdonck, Ruiter]. 

~ .Mofaik, 
7A"ilKflriflfllrFamllltnrondulillllld l~ 
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Ostdeutsche Familienkunde, Band xvnr, 57. 
Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2009. S. Guzy: Familienna
men in den Dienstbüchern der Kammergücer 
der Herrschaft Plels aus dem Jahr 1764; Verv. Ost
deucsche Professoren ... zu Kiel [Maschke t/m 
Schlolsmann, 19e-2oe eeuw]; Verv. Familie und 
Vorfahren ... Artur Schiller (1858-1945) [Schiller, 
Scheller, Schüller]. 
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Oostenrijk 
Adler (www.adler-wien.at), 25. (xxxrx.) Band, 
Heft 3, Juli/Sept. 2009. Verv. über das Prädikat 
Erlauchc. Anhang: übersichtstabelle, wer wann 
auf Grund monarchischer Verleihung zur Füh
rung des Prädikaces Erlaucht berechcigt war; J. 
i upanié: Herzöge und Fürscen von Hohenberg 
[morganatische nakomelingen van Habsburg; 
Franz Ferdinand d' Este (1863-1914) en Sophie 
Chotek (1868-1914)]; Verv. Adelige im Verzeich
nis der Verscorbenen in Wien [1890]; Verv. Die 
TrauungsbUcher der Zivilmatriken in Wien. Das 
dritte Trauungsbuch 1894-1899 (2. Teil) [Menzer 
t/m Zwierzina]. 

Idem, Heft 4, Okc./Dez. 2009. G. Exner: Anmer
kungen zu einer Genealogie der Familie Gold
scheid [oudst bekende: Hirsch Goldscheid er. 
Hindi Adler; te Rzeszów (Galicië, Polen) rond 
1825; (klein)kinderen]; J. Budischowsky: Die Fa
milie des Wirtschafcswissenschafters Joseph 
Alois Schumpeter im 19. und 20. Jahrhundert 
[familie te Triesch sedert 16e eeuw; met notities 
Budischowsky, Zednik, Schubert, Vering; frag
menten Schumpeter (19e eeuw) en Ramach (2oe 
eeuw)]; Verv. Adelige ... [1890; met aanvullende 
gegevens o.a. Haase, Felner, vonder Art, Stadler]. 

Carinthia I. Zeitschrift für geschichtliche 
Landeskunde von Kärnten (www.geschichts
verein-ktn.at), 199. Jg. (2009). Hierin o.a.; J. Sa
cherer: Anmerkungen zur Gründung des Biscums 
Gurk und zur Rechcsscellung seines ersten Bi
schofs; Th. Meyer/K. Karpf Besitz und Herrschaft 
im Raum Treffen am Beispiel der Eppensceiner 
und ihrer Nachfolger, der Grafen von Treffen 
[met schema von Eppenstein; 10e-12e eeuw]; Chr. 
Beier: Spätmicrelalrerliche Buchmalerei in Hand
schriften aus Millstatt [met prachtige afbeeldin
gen in kleur];]. Rainer: Österreich und Ferrara [de 
paus sloot in 1598 te Ferrara twee Habsburger 
dubbelhuwelijken]; R. Bäck: Der 'Franziszeische 
Katascer' (1817-1861) als Quelle zur Wircschafts-, 
Sozial- und Umwelcgeschichce in der Starrphase 
der 'Induscriellen Revolution'; Möbelkunst und 
Interieurs im biedermeierlichen Kärnten; Der 
Kaufmann Anton Prosen. Ein Nachlass im Kärnt
ner Landesarchiv [1901-1982; exm. Jaritz]; 140 
Jahre Buchhandlung und Verlag Heyn; Wilhelm 
Neumann (1915-2009) zum Abschied; Voorts bij
dragen over de Romeinse tijd en over archeologie. 

Neues aus Alt-Villach. 46. Jahrbuch des Sradr
museums, 2009. Dr. Wilhelm Neumann zum Ge
denken [o.a. kenner geschiedenis van Karinthië]; 
W. Neumann (t): 1st Villachs Stadtwappen, das 
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ältesce öscerreichs, eine Adelskopie? [bekend se
dert 1240; herleiding naar het persoonswapen van 
Heinrich von Finkenstein wordt weerlegd; een 
verband mee de Bamberger bisschop Ekbert von 
Andechs (1203-1237) is waarschijnlijk (Andechs
Meranië)]; D. Neumann: Franzosenzeit in Villach 
von 1797 bis 1814; Zur Geschichce des Radsportes 
... in Villach; Stadcarchäologie in Villach von 2007 
bis 2009. 

Noord-Amerika 
New Netherland Connections (dkoenig@ 
LMI.net), Vol. 14, Nr. 3, July-Sept. 2009.J.D. Van
diver: On the Trail of the Vanderver Apple; Antw. 
Meserole [John Meserole er. ca. 1737 Magdalena 
Vandervoort]; F.C.M. Gouverneur: Ducch origins 
of some early settlers and allied families, part 7. 
Selijns, Specht. Corrections and addicions [de 
vrouw van Hans Sp(r)enchuysen was geen Co
lijn maar een dochter van Lubbert Nut. Zij droeg 
waarschijnlijk de voornaam Lubbertje (Lobbrich), 
maar is 'oorkondelijk' nog niet vermeld gevon
den]; R.L. Dauven: De Peijster Correccion [18e 
eeuw]; J. Snedeker: Johannes Snedeker of Haver
straw Precinct and His Family during the Revo
lution. 

Idem, Nr. 4, Oct.-Dec. 2009. J. Smith Cassidy: 
Which Charles Fontyn? Sorting out the Fonceyns 
- Founcains - Vancynes - Vantines of Somerset 
and Middlesex Counties New Yersey from 1681-
1800 [Charel Fonteyn en zijn vrouw Cacharyn de 
Bail vertrokken in 1658 uit Holland naar Nieuw 
Amsterdam; zes kinderen gedoopt 1659-1674]; 
Antw. Rapalje; Verv.Johannes Snedeker (u) [1721-
1779, nageslacht; met fragment Theunis, 18e 
eeuw]. 

The New York Genealogical and Biographical 
Record, Vol.140, Nr.1,Jan 2009. Captain William 
Bond [ca. 1655-ca. 1739]; ].B. Dobson: Lenaerts en 
Sassenbroeck: Ancescors of the Nevius Family 
of New Netherland [Sara Lenaerts er. ca. 1594 Jo
hannes Neeff; fragment Lenaerts, afk. van Ton
geren, te Keulen, Frankfurt en Amsterdam, 16e-
17e eeuw. Aanvulling: Care! Lenaerts was op 31-
3-1601 te Amsterdam aanwezig als behuwd oom 
van Wynant van der Hert (van Maastricht, 24 
jaar) bij diens ondertrouw met Janneken op den 
Hof, van Antwerpen, 20 jaar, dochter van Clara 
van Gershoven]; The Pick Family [rond 1790, 
afk. uit Nassau]; The Hook Family Bible Records 
[18e-19e eeuw]; Van Tine Family Bible Records 
[ 1796-1887]; Ch. Farrell: Marriages Recorded in the 
Register of the English Lutheran Church, New 
York City, 1794-1810; Marriages from The Ladies' 
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Monitor and The Weekly Visitor or Ladies' Miscellany, 
New York City, 1801-1803; Verv. Walkill Lutheran/ 
Harrison Meeting House, Montgomery, Orange 
County [dopen 1768-1783]. 

The New York Researcher, Vol. 20, Nr. 1, 
Spring 2009. Idem, Nrs. 2 & 3, Summer/Fall 2009. 
A. Goodwin: Church Records, held at the Archives 
of Chrisc & St. Stephen's Episcopal Church, New 
York City; Living Heraldry. 

Verder ontvingen wij: 
Aldfaers Erf(www.schotanus-stichting.com; 
Schotanus), nr. 184, 54e jg., dec. 2009. 
Arbeitsgemeinschaft für Saarländische Fami
lienkunde e.v. (http://www.ASF-Saargenealo
gie.de), Informationsdienst Nr. 171, Mai 2009; Nr. 
172, Aug. 2009. Gefallene a.d. Saarland und den 
unmittelbar angrenzenden Gebiecen [1914-1918]. 
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen 
e.v., Miet. Nr. 86, 19. Jg., Okc./Dez. 2009. Scadc
wappen Altenburg; Grundsätze zur Vererbung 
des Familienwappens. 
Berichten van de Hoege Woeninck (http:// 
www.xs4al1.nl/~bv25), nr. 31, okt. 2009. Aanvul
lingen en wijzigingen familieboek. 
The Caledonian Society, Mededelingen (www. 
caledonian.nlo, 33e jg., no. 4, dec. 2009. 
Cultureel Erfgoed Groningen, Nieuwsbrief 
(www.groningerarchieven.nl),jg. 9 (2009), len
te, zomer, herfst, winter. 

Cultureel Erfgoed Noord-Holland (www.cul
tureelerfgoednh.nl), Nieuwsbrief, voorjaar en 
winter 2009. 
Emsländische und Bentheimer Familienfor
schung (http://www.emslaendische-land
schaft.de ), Heft 102, Band 20, Nov. 2009. Overge
nomen berichten. 
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Familievereniging van Aggelen en naamsver
wanten ( www.vanaggele.net), nieuwsbrief nr. 3, 
najaar 2009 en laatste. Website en copyright bij de 
webmaster. 
Feuillets de la Société Royale des Archives ver
viétoises, No. 72, 1e trim,janv.-mars 2009 t/m No. 
75, 4e trim, Oct./Déc. 2009. 
Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, 7e jg. 
(2009), nrs.1 (jan.-febr.) t/m 6 (nov.-dec.). 

Genealo9.1een 
Heraldiek 

In Vlaanderen 

•(1r,t_ui'!Jtl•w ~ . . 
1 f.Jïijj]t4~,r,c;n 11l1tm'G.t,r~w. 
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Gesellschaft für Familienforschung in Fran
ken e.v., Mitt. Nr. 37,Juni 2008, Nr. 38, Nov. 2008, 
Nr.39,Juli 2009, Nr. 40, Dez. 2009. 
Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen 
und Waldeck e.v. (www.gfkw.de), Rundschrei
ben 179, Dez. 2008; 181, Sept. 2009; 182, Dez. 2009. 
Haselhoff Bulletin (www.haselhoffstichting. 
nl), In Memoriam Veronica Hazelhoff-Franken. 
Le Héraut (http://www.oghb.org), no. 107, 1e 
trim 2009 t/m no. 110, 4e trim. 2009. 
Der Herold (www.Herold-Verein.de), N.F. 
Band 17,Jg. 52 (2009), Heft 3. A. Rabbow: Das Wap
pen der Stasi; P. Bahl: Täter - Mitläufer - Opfer. 
Personenverzeichnis zu 'Das Reichssippenamt' 
von Diana Schulle. 
Historische Kring Diemen, jg. 18, nr. 2-2008; 
corr. GN 64 (2009), pag. 473: Eendenkorf i.p.v. 
Eendenkooi. 
Historisch Overijssel, jg. 5, nr. 3, sept. 2009. 
J.H. W1gger: Uit de kaartencollectie van het HCO; 
Streektaal in de zorg. 
De Kruijdboom (www.familievereniging
kruit.mysites.nl), jg. 25, nr. 3, dec. 2009. Waar 
vinden we de (van der) Kruiten, Kruijten, Kruy
ten in Nederland? 
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 54, febr. 2010. 
R. Jaegers-Nabuurs: Rechtbank van Eerste Aanleg 
[regesten; 1826]. 
Michigana (www.wmgs.org), Vol. 55 (2009), No. 
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1, Jan.-March. Railroad Ritarement Board; No. 3, 
July-Sept. Individuals from the Greater Rockford 
Area Who Served in wwn; No. 4, Oct.-Dec.; News
letter, Spring 2009. 
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 23, 
nr. 3, okt. 2009 [laatste afl.]. Terugblik vanaf 1986. 
Het Patertje (www.fam-org-pater.nl), 25e 
jg., sept. 2009. Nieuws betr. families Pater, De 
Pater, Paters; Interview met Gerrit Paters [geb. 
Vroomshoop 1928]. 
Quia nominor Viromandua, nr. 30, 16e jg., dec. 
2009. Eretekens in de fa1nilic Vc1·1uant. 

Het Schokker Erf (www.schokkervereniging. 
nl), nr. 72a, nov. 2009. Schokkerportret nr. 38 
[van Henny (Hendrika) Klappe, geb. 1921 (exm. 
Mouton), tr. Louis Hendrickx]. 
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 
(www.streekmuseumreeuwijk.nl; Postbus 65, 
2810 AB Reeuwijk), nieuwsbrief, dec. 2009. 
Turfkroniek (Veel en turf; http://www. veelen
turf.eu), 16e jg., nr.1, dec. 2009. 
Vreugdeschakel (Vreugdenhil; www.vreug
denhil-online.com), nr. 68, 27e jg., okt. 2009. 
Waardevol Woerden (Harmelen, Kamerik, Woer
den en Zegveld; www.woerden.nl), Nieuwsbrief 
nr. 1, maart 2009. Het Hensboek van het Groot
Waterschap van Woerden [1691-1794; heilwen
sen]; nr. 2,juni 2009; nr.3, sept. 2009.H.Kuiper: De 
grote ontginningen [voor het volledige artikel zie 
de website]; nr. 4, dec. 2009. Mijn monument ... 
Reijerscop 28 [boerderij Landlust te Harmelen en 
de familie Van Eck]. 
Wij van Zeeland, 12e jg., nr. 1, febr. 2010. Veel 
nakomelingen [van Laurentius van Hoyc, te Be
veren, tr.1747 Barbara van Geem]. 

Nedertandse OenN loglache Vereniging _,_ 

WIJ ND 

M. Vulsma-Kappers 
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1 vragen 
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N GV 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 antwoord porto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en antwoorden 
dienen op één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 

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

VRAGEN 
625. VAN SIJLL (VERSEIJL) 

Dirck Jansen van Sijll tr. Heesselt 1712 Elisabeth Meertens Coenen. Zijn broer Willem Jansen 

van Sijll tr. Heesselt 1739 Barbara Catharina Merkens. Dirck en Willem zijn afkomstig van 

Opijnen. 

Gevraagd: ouders en verder voorgeslacht van Dirck en Willem. 

A.J.G. Hagendoorn, Maurik 

626. BROEKHOFF 

Eind 17d' eeuw komen de broers Jan en Crijn Broekhoff vanuit Essen naar Leiden. Beiden zijn 

laken werker.Jan tr. Leiden 1688 Anna ten Hage en Crij n tr. Leiden 1701 Hester van Berkel. In de 
ondertrouwakte van Crijn staat vermeld dat Essen ligt ' in het land van ter Mark'. Uit de doop

akte van een van de kinderen van Jan blijkt dat er nog een zuster Sibilla geweest moet zijn. 

Gevraagd: gegevens over voorgeslacht van Jan en Crijn, en welk Essen wordt bedoeld met 

Essen in het land van ter Marle 

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

Aan dit nummer werkten mee: 

Michaël Boers, Westerhoutpark 32-n, 2012 JN Haarlem 
J.J. van Gel deren, van Reenenweg 86, 3702 SM Zeist 
Marry Luken-Sluis, Hulstlaan 101, 1702 VK Heerhugowaard 
Ad van Meer, advanmeer@live.nl, Egelantierstraat 52, 4814 PK Breda 
H.M. van der Meulen-Schregardus, 98 Hickory Circle, Ithaca, NY 14850, vs 

C. M. Broekhoff, Zwolle 

Jeroen van Rijswijk, jeroenvanrijswijk@hotmail.com, Burchtstraat 144, 6511 RK Nijmegen 
J.A.M. van Solde, vsoldt@xs4all.nl, Solastede, Prins Bernhardlaan 16, 2341 KK Oegstgeest 
Arie Jan Stasse, St.Josephlaan 47, 3551 VB Utrecht 

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 16, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl. 

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