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And what an excellent example of the power of dress ... young Oliver Twist was. 
Wrapped in the blanket which had hitherto formed his only covering, he might have 
been the child of a nobleman or a beggar;- it would have been hard for the haughtiest 
stranger to have jixed his station in society. Butnow he was enveloped in the old calico 
robes, that had grown yellow in the same service; he was badged and ticketed, and 
fell into his place at once - a parish child - the orphan of a workhouse - the humble, 
half starved drudge- to be cu.ffed and buffeted through the world, despised by all, and 
pitied by none. 

Charles Dickens-Oliver Twist; or the ParishBoy' s Progress (1838). 

'( ... ) want Almelo, dat in ene kom ligt, en dat al het aflopende water opvangt, 
bestaat alleen uit bleekerijen. De stad of het vlek is fraai en zeer lang gebouwd.' 1 

De hooggeleerde jongeman Jacob van Lennep en zijn boezemvriend Dirk van 
Hogendorp trekken op hun bescheiden grand tour in de zomer van het jaar 
1823 door de Noord-Nederlandse provinciën. Van Lennep houdt een gedetail
leerd reisverslag bij, waarin hij de dagelijkse wederwaardigheden noteert. Op 
die tocht door Nederland verblijft het tweetal van 22 tot 24 juli in Almelo en 
afgezien van een geanimeerd contact met leden van de familie Hofkes, geeft 

Almelo, Havenkom,gezien vanaf het marktplein, circa 1890 (foto D.J. Boom te Almelo) 
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Plattegrond Almelo(© Hans Holtmann,Almelo, 1817) 

Van Lennep - om het zeer voorzichtig uit te drukken - niet bepaald hoog op van het verblijf. 
Al met al is dat wellicht niet zo verwonderlijk. De heren van stand hadden - in reine theorie 
- namelijk de held van de navolgende geschiedenis kunnen ontmoeten. Ik zeg met nadruk 
'in theorie', want voor een levensecht treffen was in die tijd, in die plaats en in die levens 
geen ruimte. En wat zou het ook, want zij wisten niet beter en wilden waarschijnlijk ook niet 
anders. De textiel bracht Twente en dus ook Almelo in die negentiende eeuw grote welvaart, 
maar er zat een keerzijde aan het succes van de Almelose fabrikanten: de soms erbarme
lijke omstandigheden van de vele naamloze, noeste werkers. De fabrikanten zagen en kregen, 
maar de arbeiders maakten het succes. 

Dit verhaal geeft en passant een verhelderend doorkijkje achter de schermen van de succes
volle Twentse textielindustrie. ' Het is de kleine geschiedenis van één van die tallozen in die 
gigantische bedrijfstak. En onbeduidend als Albertus relatief gezien geweest moet zijn; hij 
heeft een onomstotelijk recht op de gewichtige plaats die hem wat mij betreft toekomt, want 
zonder hem waren mijn lieve kinderen er niet geweest. 

Albertus Wegter, de hoofdpersoon uit de onderstaande geschiedenis, kan een vergelijking 
met Charles Dickens' legendarische romanpersonage Oliver Twist (zie citaat) aardig door
sta an; weeshuis, kinderarbeid, wantoestanden. Albercus n~aakte het in zijn jeugd a llen~aal 

mee en dat moest maar eens opgeschreven worden. 
En zo leeft hij toch nog een beetje voort, de held van deze bescheiden Almelose historie.3 

Net als Van Lennep en Van Hogendorp neemt zijn reis een aanvang in Amsterdam. Op de 
negende november van het jaar 1812 vertrekt de hoofdpersoon van dit verhaal vanuit het Aal
moezeniersweeshuis in de IJ stad via de Zuiderzee en over Zwolle naar een onzekere toekomst 
in het verre Almelo. Uitbesteed om te gaan werken voor de kost. 

Albertus Wegter, want zo heet hij, maakte de reis oostwaarts misschien moederziel alleen, 
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maar zeker niet als enige. Ze staan allemaal keurig vermeld op een lijst over de jaren 1811-1813 

en hun nakomelingen zijn soms tot op de dag van vandaag terug te vinden in Almelo. Zonder 
volledigheid na te streven; wie in het Almelose familienamen als Bonvanie, Breurman, Scho
nebeek of Schorn aantreft, heeft een toch wel zeer gerede kans dat er een' Aalmoezenierswees
huisvoorouder' voorhanden is. 

Albertus Wegter voert bij de eerste zending Amsterdamse weeskinderen het tweede rijtje 
aan: 'ouderdom 12 jaren, lengte 4 voet en 2 duim.' Achter zijn naam staat een kruisje, wat 
zoveel betekent als 'vrijwilliger' . Daarbij staat overigens fijntjes aangetekend: 'ofschoon er 
onder zijn, die te jonk en te klein zijn.' 

Die vrijwilligheid nu, dient men hier toch wel met een korreltje zout te nemen, want er valt 
voor de arme jongens en meisjes zonder twijfel niet veel te kiezen. Zo gaat dat soms. Toch is 
heel af en toe de waarheid in de mist van de tijd wel kenbaar. De feiten ontmaskeren de ogen
schijnlijk ruimhartige bedoeling van de Amsterdamse regenten en Almelose fabrikanten: 
onze Albertus is namelijk niet te klein, maar hij is gewoon te jong. In werkelijkheid is hij im
mers tien jaren oud. 

Dat uitbesteden van wezen was voor de regenten van het weeshuis geen ongebruikelijke aan
pak: al in 1691 werden via Texel 50 kinderen naar Suriname verscheept om op de plantages te 
werken. Veel geld leverde dat echter niet op, dus er werd lange tijd niet meer uitbesteed. 

Aan het einde van de achttiende eeuw is de geldelijke situatie voor de regenten echter nij
pend te noemen. De brief uit Enschede in de zomer van 1797 wordt in dank ontvangen. In 
Twente neemt het aantal bombazijn- en linnenweverijen toe en men kan daar in Oost-Neder
land wel wat (goedkope) arbeidskrachten gebruiken. Daarom schrijven de textielfabrikanten 
Blijdenstein en Pennink een brief aan de Stedelijke Commissie van Bezuinigingen in Amster
dam, ingesteld om de povere geldelijke positie van de stad te verbeteren. Ze laten weten dat 
ze wel enige kinderen in hun bedrijven kunnen plaatsen 'dit ten voordele van het weeshuis 

Almelo, wevershuisjes op het Schokland, woonomgeving vanAlbertus Wegteren zijn gezin 
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in het algemeen en het welzijn van de 
kinderen in het bijzonder'. De regenten 
zien er wel wat in en zo kan het gebeu
ren dat op 20 november 1797 achttien 
jongens en achttien meisjes (ze zijn tus
sen 9 en 12 jaar oud), met hun zondagse 
kleren in kleine kistjes op de boot wor
den gezet, die hen over de Zuiderzee 
naar Zwolle brengt. De kinderen wor
den 'op den minst kostbaaren manier 
getransporteerd', want de fabrikanten 
betalen niet mee. In Zwolle worden de 
wezen op drie wagens gezet en op 23 

november arriveren ze in Enschede. 
Het initiatief bevalt de kwieke onder
nemers in Tukkerland klaarblijkelijk 
goed, want in februari 1798 schrijft Blij
denstein naar Amsterdam dat de kin
deren in gewicht zijn toegenomen en 
dat ze een veel gezondere kleur hebben 
gekregen. 'En kunt u er nog 64 sturen?' 

Die verse arbeidskrachten schijnen er 
niet gekomen te zijn. Aanvankelijk zijn 
ook de armenvaders tevreden. Gaan
deweg wordt echter wel duidelijk dat 
niet alles in de haak is. De Enschedese 

Almelo, arbeidershuisjes Hof van Gülick fabrikanten brengen werkelijk alles in 
rekening: naast school- en kleedgeld 

wordt elke knoop en elk stukje briefpapier gedeclareerd. 'Wij vinden in alles uw economische 
attentie doorstralen' schrijven de aalmoezeniers zuur. Op de vraag hoeveel de kinderen voor 
hun werk krijgen volgt een veelzeggend antwoord: ' ... er zijn er die een stuijvertje verdienen.' 
Uiteindelijk wordt wel duidelijk, dat de wezen wel hele dagen werken, maar dat de Amster
damse aalmoezeniers blijven betalen voor hun onderhoud. Zo leidt het Enschedese bezui
gingsavontuur ertoe, dat de weeshuisregenten zich in de jaren daarna een tijd fel verzetten 
tegen uitbesteding.4 Dat alles heeft een hernieuwd uitbestedingsavontuur rond 1811-1813 naar 
Almelo echter niet in de weg gestaan. 

Komaf 
Albertus of Albert wordt geboren en gedoopt te Rotterdam op respectievelijk 21 en 24 januari 
van het jaar 18025 als zoon van Hendrik Wegteren Johann ;i d e Vries. Zij zijn d:111 woonachtig 

in de Heerestraat. Getuigen bij de doop van de jonge Albertus zijn Aaltje Nipkens en Maria 
Outshoren. Wie zij zijn en wat hun exacte verhouding is tot de familie Wegter blijft voorals
nog onduidelijk. Wel ontfermt zich later een 'luitenant Nipkens' over de jonge Albertus. Er 
zal dus op de één of andere manier wel een verband zijn tussen de families Wegteren Nip
kens. Het antwoord zal waarschijnlijk liggen in een militaire achtergrond van vader Hendrik 
Wegter. 

Dat uitgebreide onderzoek kan dan misschien ook uitsluitsel kunnen geven over het ver
blijf in Rotterdam. Het heeft er op het eerste gezicht, na een bescheiden verkenning, alle 
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schijn van dat men min of meer bij toeval in de Maasstad is, want tot op heden zijn er nog geen 
sporen aangetroffen van een vast verblijf aldaar. Het gezin leidt sowieso een weinig honkvast 
bestaan, want enkele jaren later duikt de familie op in Amsterdam. 

Verlaten 
Vader Hendrik moet al snel het tijdelijke met het eeuwige verwisseld hebben. Bittere tijden 
kondigen zich aan. Het zal voor moeder Johanna nauwelijks doenlijk geweest zijn, het hoofd 
boven water te houden. De nijpende armoede en de weinig florissante vooruitzichten kunnen 
overigens niet de schijn wegnemen, dat zij haar moederlijke taak - wanneer het er werkelijk 
op aan komt- betrekkelijk eenvoudig terzijde schuift. Maar we kunnen natuurlijk slechts be
perkt reconstrueren en niet in haar hart kijken. Ook hier geldt, dat het in retrospectief bezien 
allemaal eenvoudig wikken en wegen is: dat is het veilige voorrecht van elke genealoog. 

Laten we de feiten dan maar voor zich laten spreken. Die liegen er bepaald niet om: Johanna 
de Vries heeft haar twee kinderen op zeker moment eigenlijk gewoon aan hun lot overgelaten. 
Dat blijkt met zoveel woorden uit een verklaring, afgelegd op 1 november 1811 voor Adrianus 
Cornelis Fabricius, vrederechter in het zesde kanton van het arrondissement Amsterdam. 6 

Dan leggen de naaister Elizabeth Vermeer (61), weduwe van Hendrik van Kouteren, uit de 
Amsterdamse Palmstraat en haar buurvrouw Hendrica van der Linden (23), huisvrouw van 
Jan Fris, een verklaring af. Zij zeggen dat 'zekere vrouw, zich noemende de weduwe Wegter', 
van wie ze de naam verder niet kennen, vier weken in hun buurt heeft gewoond en dat zij twee 
minderjarige kinderen had, Alemina Charlotta en Albertus Wegter. Die weduwe heeft haar 
kroost op 24 oktober verlaten en haar tegenwoordige verblijfplaats is onbekend. 

Almelo, arbeidershuisjes Hof van Gülick, rechts de Grote Kerk 
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Almelo, wevershuisjes op het Schokland, op de voorgrond de Hagen 

Weeshuis 
Hoe dan verder? Ook in die dagen is er voor de meest nooddruftigen nog wel een sociaal 
vangnet. De kinderen worden dan ook niet helemaal aan hun lot overgelaten, maar als 'ver
latenen' opgenomen in het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam. Dat is het weeshuis voor 
de mensen die geen poorter van de stad waren. Het is in 1663 gesticht en het stond aan de 
Prinsengracht. In 1825 kwam het Aalmoezeniersweeshuis leeg en werd het verbouwd tot het 
Paleis van Justitie.7 De administratieve gegevens van het weeshuis en allerlei stukken die op 
de wezen zelf betrekking hadden, zijn altijd nauwgezet bijgehouden en bewaard. Er bestaat 
in het gemeentearchief te Amsterdam dan ook een lijvig dossier ' Almelo' .8 

Albertus is terug te vinden in het boek der verlatenen. Daaruit blijkt dat hij is binnengeko
men op 2 november 1811,9 tien jaar oud. Hij vertrekt naar Almelo op 9 november 1812, 10 maar 
komt terug op s april 1813. 11 Zijn zus, Almina Charlotta Wegter, elf jaar oud, is op dezelfde dag 
genoteerd. Zij vertrekt op 4 februari 1812 naar De Bilt" en wordt - opmerkelijk genoeg - op 
dezelfde datum als Albertus weer ingeschreven. 

Inkeer 
Ondertussen heeft moeder klaarblijkel ijk wroeging va n haar daad, want op 2 2 maart 1813 

neemt zij haar kinderen toch weer onder haar hoede. Zij laat optekenen: 'Ik, ondergetekende 
bekenne uit hande van heren regenten te hebben ontvangen mijne bovengenoemde kinde
ren, belovende dezelve nimmer weder ten laste van 't godshuis te laten komen, alsmede van al 
het nodige te voorzien en een goede opvoeding te geeven, Amsterdam, 22 Maart 1813, Johanna 
de Vries, weduwe Wegtter.'13 

Johanna ondertekent wel zelf de akte, maar ze is de schrijfkunst eigenlijk amper machtig. 
Dat goede voornemen komt trouwens niet vanzelf. Er is dan wel het nodige aan vooraf ge
gaan, terwijl al snel blijkt dat het allemaal toch weer niet zo oprecht is als het lijkt. Misschien 
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ook, heeft ze de kansen op een succesvol vervolg rond onderhoud en opvoeding te enthousiast 
ingeschat. Hoe dan ook; binnen de kortste keren duikt onze Albertus weer op in Almelo. 

Goedertierenheid? 
Die voorgeschiedenis is bijna 200 jaar na dato redelijk goed te reconstrueren. De correspon
dentie tussen de administrateurs van het weeshuis en 'Almelo' is namelijk goeddeels bewaard 
gebleven. '4 Hendrik Jan Colmschate voert de pen in het Almelose en onze Albert komt ook enkele 
malen in die briefwisseling voor. 

Over de Almelose correspondent is wel iets meer bekend: Hendrik Jan Colmschate ziet 
te Almelo het levenslicht op 4 december 1754 als zoon van de koopman Jan Colmschate en 
Elisabeth Bruins. Hij wordt gedoopt op 8 december 1754 in zijn geboorteplaats en gaat te Al
melo op 9 juni 1792 in ondertrouw met Anna Kip, geboren te Ootmarsum (gedoopt aldaar op 
8 januari 1755) en overleden te Stad Almelo op 23 november 1828, dochter van Herman Kip en 
Gezina Elshof. Het echtpaar vertrekt op 2 juli 1792 met attestatie van Almelo naar Tubbergen. 
Colmschate was actief als koopman (1811} en fabrikant (1813)- vandaar natuurlijk zijn bemoei
enis met de kleine Albertus (wellicht is onze koene held zelfs bij hem in dienst?). Klaarblijke
lijk geniet Colmschate in het Almelose wel enig aanzien, want in januari 1784 worden C. Cock, 
G. Schimmelpenninck Ab.zn, H. J. Colmschate, H. J. Revius, N. H. ten Cate, J. L. Ernst en M. 
Henrichs verkozen als de zeven commissarissen van het zojuist opgerichte Exercitie Genoot
schap Almelo. Daarnaast was Colmschate afgevaardigde voor district Almelo naar de Natio
nale Vergadering van 1 maart 1796 en 1 september 1797. Hij trekt zich terug op 23 januari 1798. 

Hendrik Jan Colmschate wordt door de Heer thuisgehaald op 13 februari 1829 in zijn ge
boortestad, om meer precies te zijn: Stad Almelo.'5 

Terug naar de post met Amsterdam. De brave Colmschate zal ongetwijfeld handelen in ei
gen naam en misschien ook wel in opdracht van anderen, maar uit zijn bedaarde en bedacht
zame penvoering spreekt overduidelijk de onwaarschijnlijke, dubbele moraal: het weeshuis 
betaalt kostgeld en alle andere kosten, terwijl de wezen gratis of voor een habbekrats werken 
bij boeren of in fabrieken in en rond Almelo.16 

Ter illustratie: in mei 1813 zijn er maar liefst negentig kinderen vanuit Amsterdam uitbe
steed in Almelo en daarvoor verzoekt Colmschate de Amsterdamse weeshuisvaderen de lieve 
som van 1125 gulden over te maken. 

Voor werkelijk alles eisen de Almeloërs een vergoeding en als er onverhoopt eens iets mis 
gaat, dan weigeren zij steevast (financieel) op te draaien voor de consequenties. 

Zo vergaat het ook onze held. In april 1813 moet Albertus terug naar Amsterdam. De boek
houders van het Aalmoezeniersweeshuis melden dat hij en zijn zus op 5 april van dat jaar 
weer terug zijn. Op 2 mei 1813 schrijft Colmschate daarover: 'Albert Wagter is op UE: aan
schrijven overgezonden. Twijfele niet, of hij is wel over gekomen. De bode voor transport 
betaaldf6( .. )'. 

In een later, ongedateerd, schrijven wordt duidelijk wanneer en wat zich heeft afgespeeld. 
Op 11 maart heeft Colmschate een brief van het weeshuis ontvangen en daarom is Albert op 
de 19dc teruggezonden naar Amsterdam. Hij is van de lijst 'werknemers' afgeschreven. Zoals 
gezegd verschijnt hij tot ieders verbazing kort daarna weer terug in Almelo. 

Zorgenkind 
Albertus vertelt, dat zijn vader hem niet kan en zijn moeder hem niet wil onderhouden en dat 
zij zelfs één van zijn borstrokken heeft verkocht. Zij heeft daarna tegen hem gezegd: 'Gaat nu 
heen, daar gij vandaan gekomen zijt.' 

Albert is daarna door een man 'van Nieuwendam' aan het schip gebracht. Die heeft ook de 
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Brief van sjuni 1813 van Hendrik Jan Colmschate te Almelo aan de heer Berntz van het Aalmoezeniers
weeshuis te Amsterdam (Stadsarchief Amsterdam, ingekomen stukken betreffende uitbesteding van 

weeskinderen buiten Amsterdam, inv nr.343/341,Almelo 1811-1822) 

overtocht naar Zwolle betaald. Albert heeft daar zoals het zo fraai heet 'pro Deo' gelogeerd en 
hij is vervolgens met twee soldaten naar Almelo gelopen. Hij was, zo schrijft Colmschate, af
gemat en uitgehongerd. Maar het geluk lacht de jonge reiziger toe, want hij kan weer bij zijn 
oude hospes terecht en hij is weer op de lijst ingeschreven: a a n hc:c werk! 

Klaarblijkelijk wil het weeshuis - zo blijkt uit de briefwisseling - niet helemaal meegaan 
in de regeling die Colmschate voorstelt: Albertus gewoon tegen de oude afspraken opnieuw 
aannemen. Dat betekent dat het Aalmoezeniersweeshuis weer kostgeld voor hem overmaakt. 
Want zo werkt het dus: terwijl de wezen voor een grijpstuiver werken, krijgen de fabrikanten 
gewoon geld toe. 

In een brief vans juni 1813 zegt Colmschate dat de gemeente Almelo Albert niet voor haar 
rekening zal nemen 'zodat wij dezen jongen na Amsterdam moeten terugzenden en aan zijn 
lot overlaten.' 
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In een brief, gedateerd 6 november 1814, blijkt dat Albert nog altijd onverminderd de aan
dacht heeft:'( ... ), maar waar blijven wij nu met Albert Wegter? Van de luitenant Nipkens te 
Nieuwendam ontvangen wij geen kostgeld voor dien jongen. Waar moet dit eindelijk heen 
met hem? Ten laste van onze gemeente kunnen en zullen wij hem niet brengen, veel minder 
houden wanneer zig niemand om hem bekommerd, hem aanneemt, dan moeten wij hem 
overzenden ( .. . )'. 

Op 12 november 1816 is Albert nog steeds een zorgenkind: 'Albert Wegter nog ten onzen 
laste, waar of dit eindelijk op uitloopt weet ik niet.' 

Daarmee is de geschiedenis nog niet gedaan, want op 20 december 1817 komt Albert nog
maals voor in een brief van Colmschate: men blijkt te Almelo geld van het weeshuis, dat ei
genlijk bestemd was voor scholing van de wezen, anders besteed te hebben. Er is onder andere 
een wolkaart voor een zekere W. van Hoek voor gekocht: 'indien hij dit werktuig niet had, 
moest hij leeg lopen? UE. kent de historie van Alb. Wegter.' 

Oaver 'n poal 
Het is allemaal toch nog redelijk in orde gekomen met de jonge Albertus Wegter. Zijn vol
gende levensteken vernemen we op 25 mei van het jaar 1827. Dan stapt de jonge wever te Stad 
Almelo in het huwelijksbootje met Janna Gosselink. De jonge bruid is afkomstig uit 'Nieu
wenhuis in de Graafschap Bentheim', Neuenhaus dus, en zij is een dochter van de timmer
man Hendrik Gosselink en diens vrouw, Fenna Haverdink. De akte vermeldt, dat hij dertien 
en zij vijf jaren in Almelo woont. 

De huwelijkse bijlagen geven ook hier aanvullende informatie over de echtelieden. Zo 
heeft de bruidegom netjes aan de verplichtingen voor de Nationale Militie voldaan. Bij zijn 
inschrijving trekt Albertus het lot met het nummer 21. Dat getal heeft hem 'tot geenen dienst 
verplicht'. Het signalement van Albertus luidt: lengte: 1 el 746 strepen; rond aangezicht en 
voorhoofd; grijze ogen; gewone neus en mond; ronde kin; blond haar en wenkbrauwen en 
geen 'merkbare teekenen'. 

Voor wat betreft de herkomst van zijn voorouders: Albertus weet er zelf blijkens zijn hu
welijksakte ook niet meer het fijne van. Hij verklaart althans op die blijde dag met zijn hu
welijksgetuigen onder ede: 'dat de plaats van het overlijden en die van het laatste domicilie, 
zoo van des contractants vader bovengenoemd als van zijne grootouders van 's vaders en moe
derszijde aan hun niet is bekend( ... )' . Of dat ook daadwerkelijk zo was, zullen we niet meer 
te weten komen. Al te zorgvuldig handelde Albertus in elk geval niet met de aangeleverde ge
boorteakte uit Amsterdam (zie hieronder), al kan dat buiten hem om zijn gegaan en gewoon 
op een ambtelijke blunder berusten. 

Bij de huwelijksinzegening moet Janna trouwens al zwanger geweest zijn, want later dat 
jaar, om precies te zijn op 12 oktober 1827, doet Albertus aangifte van zijn eerste kind. Hij heet 
de boreling naar zijn moeder: Johanna. Klaarblijkelijk heeft de toch wel bittere voorgeschie
denis dat vernoemen niet in de weg gestaan. 

In 1830, op 18 december, volgt de geboorte van dochter Fenneken, terwijl op 9 april 1834 

dochter Hendrika te Neuenhaus het levenslicht ziet. 
Steeds weer Neuenhaus: klaarblijkelijk bivakkeerde het gezin met enige regelmaat oaver 'n 

poal, dus aan de andere kant van de (huidige) grens. Uiteraard speelt de bakermat van schoon
familie Haverdink daarbij een rol, maar het was ook verder zeker geen ongewoon verschijn
sel. Twentse werkers trokken wel meer naar het Bentheimse (en uiteraard gebeurde het om
gekeerde ook) wanneer het gras aan de andere kant groener leek en er elders verlokkend werk 
wachtte. Om de taal en cultuur hoefden de grensarbeiders dat zeker niet te laten: het plat reikt 
ver in die Euregio avant la lettre. 
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Het gezin Wegter woont echter niet permanent te Neuenhaus, want bij de geboorte- en 
doopinschrijving van Hendrika tekent de predikant zorgvuldig aan: 'Wegter, Albertus en 
Janna Gosseling, wonende te Almelo: hier werd het kind geboren, terwijl de moeder eenigen 
tijd hier vertoefde, hebbende het voornemen weer naar Almelo terug te keren'. 
In 1837 vertoeft het gezin wel weer te Neuenhaus, want dan wordt op de 14dc april de enige 
zoon, Hendrik, geboren. In 1840 dan, is het gezin opnieuw terug op Almelose bodem. In de 
volkstelling van Ambt Almelo van dat jaar staat de familie vermeld in de Knoopshöfte 167. 

Ook de kinderen staan vermeld: Fenneken, geboren te Almelo, tien jaar; Hendrika, geboren te 
Neuenhaus, vijf jaar, en Hendrik, geboren te Neuenhaus, twee jaar. 

Naar nu 
Afbeulen en sappelen. Het moet een leven van onwaarschijnlijk hard werken geweest zijn. Op 
hun zoektocht naar geluk trekt de familie uiteindelijk toch weer van Ambt naar Stad Almelo. 
Albertus blaast daar de laatste adem uit. Oud is hij niet geworden. Volgens de akte telde hij 46 

jaren, een eenvoudige wolkammer, in een huis in de vierde wijk, op het Schokland. 
Zijn leeftijd klopt bij het einde niet en ook zijn komaf stelt de aangevers klaarblijkelijk voor 

een raadsel, want men vermeldt dat hij te Amsterdam geboren is. Allemaal bij benadering cor
rect, maar zo begon deze geschiedenis ook al. Hoe dan ook; een bijzonder arbeidzaam leven 
liep ten einde. Het is echter niet ongezien en ongemerkt gebleven. 

De stamreeks loopt ondertussen wel gestaag door, al blijft de omvang van de familie Wegter 
altijd bescheiden. Huwelijken van nazaten zorgden in de loop van jaren echter voor stevige 
banden met vele Almelose families als Niphuis, Gorel, Witvoet, Hinnen, om maar enkele na
men te noemen. En dat begint allemaal met de komst van een kleine jongen. '7 

Dank 
Voor het uitwisselen van gegevens dank ik de heren Van Dooren (Den Haag), Van Dam (Am
sterdam) en Kuipéri (Diemen) en mevrouw Vree-van Leijenhorst (Amsterdam). Hans Holt
mann te Almelo dank ik voor het delen van zijn kennis van de historie van Almelo en de gulle 
giften uit zijn omvangrijke fotoarchief. 

Stamreeks Wegter 

I. Hendrik Wachter/Wegter, geboortig van Kambach, militair, tr. Elburg 19-6-1794Johanna de 
Vries,' 8 geb. Elburg, ged. Elburg 21-11-1771, werkster, overl. Amsterdam 19-11-1814, dr. van Teu
nis Abrahams de Vries, (kof)schipper te Elburg, en Geertruij Hooghordel ( ook: Hoog-Gordel). 

Omdat de juiste locatie van Kambach nog onduidelijk is,'9 tast ik over de herkomst van Hendrik Weg
ter nog al tijd in het genealogische duister. •0 

Op 26 september 1737 komt een Jacob Wagter, afkomstig van Rodemark (bij Frankfurt) voor als sol
daat in het 'Boeck van de Compagnie van den heer Captein van den Clooster' .21 Hij is op dat moment 28 
jaren oud, metselaar van beroep en heeft een contract van zes jaar. Hij is gedeserteerd op 9 oktober 1737. 
Zijn religie sta.:t. t ve rine ld als 'r.-k.'. Behalve de naarn, de tijd en her beroep zijn er geen overeenkon1s ten. 

Wellicht is er informatie te peuren uit de militaire loopbaan van Hendrik Wegter (er zijn ongetwijfeld 
varianten in die familienaam): rond 1794 te Elburg, rond 1799 waarschijnlijk te Noord-Holland, rond 
1802 te Rotterdam. Suggesties zijn welkom. 

Meer duidelijkheid ontstaat er wel rond deze puzzel: als Albertus in 1827 te Almelo trouwt, blijkt er 
vanuit het verre Amsterdam een onjuiste akte opgestuurd te zijn. Dit is het extract uit de huwelijkse 
bijlagen van zoon Albertus Wegter: 'burg. st. Amsterdam, noordelijk gedeelte, uit het sterfregister: nr. 
5, f.127 in verso, A. 1818, dat 'Anna(!) de Vries, oud vier en zeventig jaren (74!) op den 29sten augustus 
des jaars 1818 is overleden. Afgegeven 10 mei 1827.' Dit is zeker niet de moeder van Albertus. Zij moet 
dan bij zijn geboorte rond 58 jaren oud zijn geweest. Deze vermelding is dan wel de juiste: in het over-
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Plattegrond Almelo, 1868 (© Hans Holtmann,Almelo) 

lijdensregister wordt op 25 november 1814 (nummer 9, pagina 70) het volgende aangetekend:" 'Den 
25-ste dag dezer maand November 1814 ten tien uren voor de middag wordt het overlijden aangegeven 
van Johanna de Vries, overleden den 19-de dezer, oud 36 jaren van beroep werkster, geboren te Elburg, 
weduwe van Hendrik Wechter. Zijnde voornoemde lijk op verzoek van de vrederechter van het 4-de 
kanton de 22-ste dezer uit de Gouwenaarssteeg (Centrum Amsterdam tussen Nieuwendijk en de Stro
markt) gehaald en naar het binnengasthuis overgebracht. In gevolge procesverbaal van gemelde gast
huis den 24 dezer.' 

Uit dit huwelijk (in ieder geval): 

1. Reij'ntje, ged. Elburg 21-12-1794 (ouders: Hein Wigter en Naatje de Vries). 
2. Geertruij, ged. Elburg 1-9-1796 ( ouders: Hendrik Wigtert en Johanna de Vries). 
3. Almina Charlotta/Charlotta Wilhelmina, geb. Petten ca. 1800, ' 3 tr. Amsterdam 17-7-1839 An

thoni Fredrik]ansen, geb. /ged. Amsterdam (EL) 3/8-6-1807, schoenmaker, woonachtig te 
Amsterdam, zn. van Jan Willem Jansen en Aaltje Hobars/Hobers. 

De akte meldt dat Almina Charlotta zonder beroep is en dat ze te Petten in het arrondissement 
Alkmaar, wonende alhier en oud 39 jaren, meerderjarig dochter van Hendrik Wegteren Johanna 
de Vries, beiden overleden. De akte is slecht leesbaar. Op de akte wordt vermeld dat er bij het huwe
lijk een aantal kinderen wordt erkend: Antonie Frederik Jansen, geboren 18-1-1832; Nicolaas Jan
sen, geboren 29-4-1834; Gerardus Johannes Jansen, geboren 5-4-1836 en Wilhelmina Weg, geboren 
25-12-1837. 

Charlotta Wilhelmina Wegter komt voor bij de Amsterdamse bedeling: de huiszittende stadsar
men'4 met als echtgenoot Antonie Frederik Jansen. 

4. Albertus, volgt II. 

II. Albertus Wegter, geb./ged. Rotterdam (ned. herv.) 21/24-1-1802, wever, wolkammer, overl. 
Stad Almelo 27-3-1849, tr. Stad Almelo 25-5-1827 Janna Gosselink, geb. Neuenhaus (D), ged. 
Neuenhaus (D) (ER) 26-7-1801, overl. Stad Almelo 11-6-1862, dr. van Hendrik Gosselink, tim
merman te Neuenhaus (D), en Fenna Haverdink. 

Uit dit huwelijk: 
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1. Johanna, geb. Stad Almelo 12-10-1827, overl. vóór 1840. 

2. Fenneken Wegter, geb. Stad Almelo 18-12-1830, overl. Stad Almelo 5-6-1905, tr. Stad Almelo 
30-10-1857 Derft Beverdam, geb. Stad Almelo 9-10-1834, damastwever, overl. Almelo 21-9-

1921, zn. van Jan Beverdam en Hendrina Bruggink. 
3. Hendrika, geb./ged. Neuenhaus (D} 9/23-4-1834, overl. Stad Almelo 15-5-1849.'5 

4. Hendrik, volgt III. 

III. Hendrik Wegter, geb./ged. (ER} Neuenhaus (D} 14-4 /4-5-1837, wever, fabrieksarbeider, 
overl. Almelo 8-11-1911, tr. Stad Almelo 3-12-1859 Aaltje Gore[, geb. Stad Almelo 28-11-1836, 

over 1. Almelo 11-10-1918, dr. van Piet Gorel, spinner, dagloner, en Johanna Witvoet. 

Uit dit huwelijk: 

1. Johanna, geb. Stad Almelo 10-3-1859, ' 6 over 1. Stad Almelo 24-10-1866. 

2. Jansje Wegter, geb. Stad Almelo 29-9-1860, overl. Enschede 1929, tr. Stad Almelo 14-10-1886 

Derk Jan Zende1·ink, geb. Ambt Almelo 8-9-1861, fabrieksarbeider, overl. Enschede 25-4-

1947, zn. vanJannes Zenderink en Hendrika Wanschers. 
3. Alberta Wegter, geb. Stad Almelo 18-5-1863, huishoudster, overl. Almelo 3-11-1923, tr. Stad 

Almelo 22-6-1882 ( echtscheiding 29-8-1907, inschrijving rechtbank Almelo 10-4-1907) Be
rend Kleefman, geb. Vriezenveen 10-10-1857,27 stoffenverver, overl. Almelo 21-1-1938, zn. 
van Gerhardus Kleefman en Johanna Schipper. 

4 . Piet, geb. Stad Almelo 30-12-1865, overl. Stad Almelo 24-12-1866. 

5. Piet, geb. Stad Almelo 5-9-1867, over 1. Stad Almelo 7-9-1868. 

6. Johannes, volgt IV. 
7. Hendrikus, geb. Ambt Almelo 25-3-1872, fabrieksarbeider, overl. Enschede 14-10-1892 (in

schrijving Stad Almelo 15-10-1892). 

8. Arend Wegter, geb. Ambt Almelo 26-2-1879, wever, fabrieksarbeider, over!. Almelo 15-8-

1950, tr. Ambt Almelo 9-12-1905 Hanna van den Bos, geb. Ambt Almelo 9-9-1882, weefster, 
over 1. Almelo 23-10-1957, dr. van Willem van den Bos en Gerritdina Slaghuis. 

9. Piet Wegter, geb. Ambt Almelo 1-11-1876, metselaar, over 1. Almelo 7-5-1941. 

IV. Johannes Wegter, geb. Stad Almelo 21-10-1869, wever, metselaar, over 1. Almelo 15-12-1944, 

tr. Stad Almelo 2-10-1890 Hanna Nip huis, geb. Ambt Almelo 21-8-1867, weefster, over 1. Almelo 
10-6-1949, dr. van Harmannus Nip huis en Antonia Oostendorp. 

Uit dit huwelijk, geb. te Stad Almelo: 

1. Aaltje Hendrika Wegter, geb. 14-4-1891, spoelster, overl. Almelo 16-10-1918, tr. Almelo 14-11-

1914 Gerrit Hendriksen, geb. Stad Almelo 11-11-1888, wever, gemeente-arbeider, zn. van 
Albertus Hendriksen en Fenneken Exo. 

Gerrit Hendriksen tr. (2) Almelo 24-12-1927 Hermina Hemmink, geb. Ambt Almelo 8-10-1889, 
stukkenkeurster, dr. van Jan Hemmink en Dina Wanschers. Hermina Hem min Ic tr. (1) Ambt A l

melo 1-7-1911 Jan Veldhuis, geb. Ambt Almelo 8-9-1884, pakhuisknecht, magazijnknecht, over!. 
Almelo 27-10-1922, zn. van Jan Hendrik Veldhuis en Gezina Schoppert. 

2. AntoniaHermina, geb. 22-6-1892, over 1. Stad Almelo 23-2-1895 . 

3. Hendrik, geb. 28-1-1894, over 1. Stad Almelo 9-3-1894. 

4 . AntoniaHermina, geb. 22-7-1895, overl. Stad Almelo 31-12-1895. 

5. Anna Wegter, geb. 31-5-1897, weefster, tr. Almelo 6-8-1921 Jan Hendrik Arend Eshuis, geb. 
Ambt Almelo 14-10-1898, landbouwer, over 1. Almelo 5-4-1927, zn. van Jan HendrikEshuis 
en Gerritdina Hammink. 

6. Hendrik, volgt V. 

Gens Nostra 65 (2010) 



7. Harmannus, geb. 18-8-1902, wever, straatmaker. 

8. Johannes, geb. 21-3-1905, overl. Stad Almelo 28-8-1905. 

9 . Johannes Wegter, geb. 28-6-1909, letterzetter, tr. Almelo 9-6-1934 Grietje Bults, geb. Vlagt

wedde 25-1-1912. 
Uit dit huwelijk is geboren dochter Hanna Bin ia, te Almelo op 16-8-1936. 

V. Hendrik Wegter, geb. Stad Almelo 13-6-1899, met

selaar, overl. Almelo 13-7-1956, tr. Almelo 24-11-1928 

Hendrikje Spin, geb. Ambt Almelo 30-11-1907, weef

ster, overl. Almelo 14-4-1988, dr. van Jacob Spin en 

Wou tera van Dockum. 

Uit dit huwelijk: 

1. Hanna Woutera Wegter, geb. Almelo 22-9-1930, tr. 
Almelo Hendl'ik Idema, geb. Almelo 10-5-1928, 

fabrieksarbeider. 

2. Johannes Wegter, geb. Almelo 3-12-1932, chauf
feur, tr. Almelo 5-4-1963 Johanna Hol'stman, 
geb. Almelo 17-9-1944, huisvrouw, dr. van Eg
bert Horstman en Gerritdina Smit. 

Uit dit huwelijk zijn twee dochters geboren. '" 
3. Hendrik Jacob Wegter, geb. Almelo 1-10-1938, ver

tegenwoordiger, tr. Almelo Tonnie Hendl'iks, 
docente Duits. 

Uit dit huwelijk, geboren te Almelo: Herko, Norbert 
en VeroniqueAnna. 

Noten 
1. J. van Lennep, Nederland in den goeden ouden tijd. Zijn

de het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per 
diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Ho
gendo1p door de Noord-Nederlandsche provintiën in den jare 
1823. Verzorgd door M. Elisabeth Kluit, Utrecht 1942, pag. 
165. 

Gezin Wegter-Spin, metv.l.n.r.Johannes Wegter 
(geb.1932), Hendrik Wegter(1899-1956), Hanna 

Woutera (geb.1930) en Hendrikje Spin (1907-
1988) (collectie auteur) 

2. Zie voor een bescheiden schets van die textielindustrie mijn artikel 'De Beerzer komaf van Gerrit 
Jan Kortman. Tijd van leven in de Twentse textiel', in: Gens Nostra 60 (2005), pp. 276-298. Zie ook: 
www.nicovanderwoude.nl. 

3. Eerder in verkorte vorm gepubliceerd in: Stad & Ambt, uitgave van de Stichting Historische Kring 
Stad en Ambt Almelo 10 (2002), nr. 3, pp. 12-16. 

4. Voor deze paragraaf heb ik dankbaar gebruik gemaakt van fragmenten uit het artikel van Lolkje 
Kuiper, 'Amsterdamse weeskinderen in 1797 eerste gastarbeiders in Twentse textielfabrieken; in: 
D agblacl Tuban tia, d .d . 19 janua.ri 1991. Die a.utcur is w eer s chatplichtig aan: Eric Slot. Z ie d aarto e : 

E. Slot, Vijf gulden eeuwen, momenten uit 500 jaar gemeentefinanciën -Amsterdam 1490-1990, Amsterdam 
1990. 

5. Uit het Rotterdamse doopregister blijkt, volgens een extract uit de huwelijkse bijlagen, dat Alber
cus geboren is in die plaats op 21-1-1802. Bij diezelfde bijlagen zit ook een formulier van de Natio
nale Militie, waaruit-denkelijk foutief- blijkt dat Albertus geboren is op 14-1-1802. 

6. GAA (Stadsarchief Amsterdam), Archief Aalmoezeniersweeshuis, Papieren betreffende kinderop
namen, inv.nr. 343/252. 

7. Zie voor summiere informatie over het Aalmoezeniersweeshuis en in Twente tewerkgestelde 
weeskinderen: Dagblad van het Oosten, d.d. 19-1-1991 en 21-9-1991. 

8. GAA, Archief Aalmoezeniersweeshuis, inv.nr. 343.341, dossier Almelo. 

Gens Nostra 65 (2010) 377 



9. G AA, Archief Aalmoezeniersweeshuis, Het binnenkomst boek, inv.nr. 343/164, fol. 208. 
10. GAA, Archief Aalmoezeniersweeshuis, Groothuisboek (nr.1734), inv.nr. 343/326. 
11. G AA, Archief Aalmoezeniersweeshuis, Opgenomen verlatenen, inv.nr. 344/491, fol. 33. 
12. GAA, Archief Aalmoezeniersweeshuis, Groothuisboek (nr. 119), inv.nr. 343/333. 
13. GAA, Archief Aalmoezeniersweeshuis, Het binnenkomstboek, inv.nr. 343/164. 
14. GAA, Archief Aalmoezeniersweeshuis, Ingekomen stukken betreffende uitbesteding van weeskin

deren buiten Amsterdam, inv.nr. 343/341, Almelo 1811-1822 (op chronologische volgorde). 
15. Zie: www.almelo.nlenhttp://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/-bruggencate/almelo/ 

almelo-d-p/p136.htm#i4055. 
16. Ik heb er geen uitputtende studie naar gedaan, maar in de correspondentie die ik gezien heb, kwa

men ook de omringende plaatsen Vriezenveen en Borne voor. 
17. Zie voor veel meer Almelose (en andere) voorouders van Stijn, Ismene en Sierk van der Woude de 

kwartierstaat op www.nicovanderwoude.nl. 
18. Gegevens over haar voorouders: afkomstig van de heer A. de Haan te Garderen. Zie echter ook de 

website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe: http://www.streekarchivariaat.nl. 
19. Waar ligt Kambach? Vanzelfsprekend heb ik er naarstig naar gespeurd - maar tot op heden zocht 

ik vergeefs. Wie er Google Maps op loslaat, kan terecht komen in Kambach Montbronn, Frankrijk. 
Er schijnt ook een Kambach in Oostenrijk te bestaan. Mogelijk ligt het in Duitsland. Het zou kun
nen liggen in het tegenwoordige Schuttertal, in het Zwarte Woud (Baden-Wurttemberg). Navraag 
bij een specialist in januari 2003 'vor Ort' leert echter dat er geen familie van die naam in die buurt 
voorkomt en dat het ook vreemd is dat 'Kambach' als plaats van herkomst opgegeven zou worden, 
omdat het ook toen al deel uitmaakte van een groter geheel. Het vriendelijke advies luidt dan ook, 
om te zien naar een ander Kambach. Het (b)lijkt ook niet te gaan om de voormalige 'Gutshof Kam
bach bij Eschweiler (bij Aken). 

Uiteindelijk kan het natuurlijk ook om een verschrijving gaan (nog de afgelopen zomer kwa
men we in Zuid-Duitsland langs de plaats Kammlach) en het is zeker ook niet onmogelijk, dat het 
in een ander (Dui tstalig) land gelegen is; vanzelfsprekend houd ik mij aanbevolen voor suggesties. 

20. Na mijn vraag over deze familie, zie: Gens Nostra 52 (1997), pag. 436, is helaas weinig meer boven 
tafel gekomen. 

21. G.A.B. Nijhuis, 'Compagnie van den Clooster. Boeck van de Compagnie van den heer Captein van 
den Clooster over 1727-1747', in: Gens Nostra 57 (2002), pag. 89. 

22. Vriendelijk mededeling P. Kuipéri te Amsterdam. 
23. De aanwezigheid van de familie Wegter in de omgeving van Petten kan heel goed een militaire 

achtergrond hebben. In augustus-september 1799 was er in Noord-Holland een invasie en een 
opmars van Britse en Russische troepen, waarbij Petten bezet was door de vijandige legers. De kerk 
werd gebruikt door de Engelsen en de Russen: http://www.vpnd.nl/bronnen/nh/petten/petten_ 
kr_1793-1804.pdf(pag. 9). 

24. Http: //www.gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/genealogie/huiszittenhuizen/zoek/in
dex.nl.html. 

25. De overlijdensakte meldt dat zij vier jaar is en geboren te Stad Almelo. Ik heb geen geboorte rond 
1845 kunnen vinden en ook niet het overlijden van de Hendrika uit 1834 kunnen traceren. Waar
schijnlijk berusten de feiten uit de inschrijving op een misverstand en gaat het om één en dezelfde 
Hendrika. 

26. Johanna Wegter is erkend en gewettigd in de huwelijksakte van haar ouders, waarna ook een aan
tekening is opgenomen bij de akte van haar geboorte. 

27. GAAL (Gemeentearchief Almelo), Bevolkingsregisters 1880-1890 Wijk 6, nr. 281. 
28. Het zijn: 

1. Hendrikje Wegter, geb. Almelo 27-10-1963, docente Duits havo/vwo/gymnasium, er. Zeist 4-3-1992 
Nico Leonard van der Woude, geb. Almelo 17-1-1965, neerlandicus, docent Nederlands havo/vwo/ 
gymnasium, debattrainer, tekstschrijver, eigenaar tekstschrijfbureau Werkwoord & De Gevoe
lige Snaar, zn. van Christiaan Nico van der Woude en Viola van Haaff. 

2. Egberdina Wegter, geb. Almelo 16-2-1967, administratief medewerkster, tr. Almelo 29-3-1996 Jan
ErikBeverdam, geb. Almelo 12-1-1962. 
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Het portret van ... 1 

(Simon van der Hulst en Sijtje Bleel<er] 
DOOR WIM NYPELS 

Sijtje Bleeker, geb. Beemster 12-10-1820, over 1. Beemster 5-3-1898, dr. van Jan Bleeker,' landbou
wer, en Divera ofDieuwertje van de Nes, tr. (1) Beemster 20-5-1849 Simon Poel, geb. Beemster 
13-3-1817, overl. Beemster 27-3-1857, zn. van Gerrit Poel en Geertje Swart; tr. (2) Beemster 23-

6-1859 Simon van der Hulst, geb. Grosthuizen (Avenhorn) 1-3-1828, landman, veehouder, overl. 
Beemster 25-11-1891, zn. van Hermanus van der Hulst en Lijsbet Beemster. 

Sijtje verloor in 1856 haar zoon Gerrit Poel, geb. Beemster 10-6-1852, op driejarige leeftijd. 
Nadien bleef zij kinderloos. Twee kinderen uit het huwelijk van Sijtjes broer Cornelis Bleeker 
met Cornelia Konijn, te weten: Cornelis (geb. Beemster 4-3-1869) en Simon (geb. Beemster 
5-8-1870) werden opgenomen in het gezin van Sijtje als zogeheten 'thuishalers'. Zij stonden 
bekend als Bleeker van der Hulst. 

Het gezin Van der Hulst-Bleeker woonde aan deJisperweg te Beemster. 
Simon legde samen met Simon Velzeboer de eerste steen van de r.-k. kerk St. Joannes de 

Doper aan de Jisperweg in West-Beemster. Op de gedenksteen staat: 'De eerste steenen zijn 
gelegd door Simon Bleeker van der Hulst en Simon Velzeboer Jcz den 26-6-1878'. 

De maker van deze twee houtskooltekeningen is onbekend. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2 . J. W.A. M. Nypels, 'Genealogie van een tak van de familie Bleeker uit Eenigenburg', in: Familienaam 

is Beroep van de NGv-afdeling Amsterdam en omstreken, Amsterdam 27 september 2008. 
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Frankenthalers van en naar Holland 
DRS L.M. VAN DER HOEVEN 

In 1999 verscheen in het Duitse tijdschrift een publicatie van RudolfH. Böttcher, Frankentha
ler im Kölern 'Dreifachen Rebstock' 1651-1676 und 1691-1694,1 over Franse vluchtelingen, die 
om geloofsredenen hun moederland hadden verlaten. In Keulen kregen zij ondersteuning. 
Bijzonder is dat erbij is opgetekend waar de personen naar toe gingen en waar zij vandaan 
kwamen. De spil blijkt Frankenthal te zijn. 

In de onderstaande opsomming zijn alleen degene opgenomen, die relatie met Holland 
hadden. 
• Michey Blendig, van Leiden naar Frankenthal, 1665. 

• De dochter en zoon van wijlen Martin Bonaventur, naar Leiden 1669. 

• Jean Ie Brun en zijn vrouw, van Frankenthal naar Holland, oktober 1671. 

• De weduwe van Jean Bullet met drie zonen en een dochter, van Leiden naar Frankenthal, 
augustus 1667. 

• Augustin Calett, vrouw en kind, van Leiden naar Frankenthal, 1651. 

• Anthoni Caljan, vrouw en vier kinderen, van Leiden naar Frankenthal, 1665. 

• Antonius Cassert, zijn vrouw Margrete en drie kinderen van Frankenthal naar Leiden, 1653. 

• Catharina Colbert, en 'ein stockalter Mann', van Leiden naar Frankenthal, november 1671. 

• Jacob Collin, met vrouw en dochter, van Leiden naar Frankenthal, november 1671. 

• Abraham Condigeios, vrouw en kinderen van Frankenthal naar Holland, mei 1674. 

• Cassper Condroy, van Frankenthal naar Holland, mei 1674. 

• Jean Corneille, van Frankenthal naar Holland, april 1675. 

• Marc Cretain, vrouw en drie kinderen, van Leiden naar Frankenthal, juli 1667. 

• George Despinoit, en zijn niet met naam genoemde metgezel, van Gaude [Gouda?] naar 
Frankenthal, 1651. 

• Hans Casper Erckradt, zoon van wijlen Valentijn Erckradt, van Frankenthal naar Holland, 

1654. 
• Elisabeth Frony, van Amsterdam naar Frankenthal, januari 1673. 

• Adrian Goire, vrouw en kinderen, van Frankenthal naar Holland, mei 1674. 

• Antoine Haren, vrouw en twee kinderen, van Leiden naar Frankenthal, juli 1668. 

• DanielJoust, van Frankenthal naar Leiden, 1651. 

• Heinrich Lantren, vrouw en drie kinderen, van Delft naar Frankenthal, 1652. 

• Franco is en Jean Ie Long, twee Wallonen, met vrouw en kinderen, 'öffers' van Frankenthal 
en Mannheim naar Leiden, Middelburg (Zeeland), 1664, 1667, mei/juli 1669, juni 1670, mei 
1675. 

• Maria Lumbert, een oude weduwe, van Haarlem naar Frankenthal, mei 1671. 

• Daniel Maillen en zijn vrouw Judith Fonteine, van Delft naar Frankenthal, 1651. 

• J aq ues Marchand, zijn vrouw en twee kinderen en twee niet met name genoemde personen, 
van Frankenthal naar Leiden, 1667, maa rt 1670. 

• Jean Margerin, vrouw en kind, van Frankenthal naar Leiden, 1659/1662. 

• Jean Marmotin, van Frankenthal van Leiden, november 1669. 

• Jean Marmorin, vrouw en vijf kinderen, van Leiden naar Frankenthal; drie keer (geen data 
vermeld). 

• Corneille Maturier, vrouw en drie kinderen, van Leiden naar Frankenthal, augustus 1671. 

• Thomas Meuse, met zijn zoon, van Leiden naar Frankenthal, 1657/1658, nr. 64. 

• Jaques Moreau, van Frankenthal naar Leiden, 1666. 

• Jean Nevel en zijn vrouw van Leiden naar Frankenthal, augustus 1671. 
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• Jean le Noir, 'avec deux Comp' van Sedan naarHolland,juni 1667? 

• en met twee personen, van Leiden naar Frankenthal, oktober 1668? 

• Jean Pa yen, van Frankenthal naar Holland, december 1669. 

• Susanna Paulaer, van Leiden naar Frankenthal, 1655. 

• Roger Pelin, en zijn vrouw van Frankenthal van Leiden, 1667. 

• Jean Petoy, van Frankenthal naar Holland, december 1669. 

• Anna Philippine, van Frankenthal naar Holland, 1667. 

• Simeon Picot, en kind van Frankenthal naar Holland, mei/september 1674. 

• Jean de Po luien, van Frankenthal naar Leiden, 1654. 

• Paul du Près [Dupré], ziek, na Frankenthal naar Leiden, 1667. 

• Jaques Privost, schoolmeester, met vrouw en kinderen, van Frankenthal naar Leiden, 1652. 

• Pietro Rabigan, een gewezen vaandrig, van Frankenthal naar Holland, 1651. 

• Pierre de Rameau en zijn vrouw van Frankenthal naar Holland, 1665, en van Leiden naar 
Mannheim, 1669. 

• Jean de la Reu, van Leiden naar Frankenthal, 1665. 

• Jean Sanigneau of Sarigneau enJeane Pion, van Utrecht naar Frankenthal, 1656. 

• Peter Sparicks, vier kinderen van Leiden naar Frankenthal, mei 1669. 

• Daniel Strilordt, vrouw en vier kinderen, van Delft, naar Frankenthal, 1651. 

• Antoine Tachet (Taquet), een oude asgrijze man, en zijn vrouw van Frankenthal naar Hol-
land, maart 1660/1670. 

• Pierre Tarin, vrouw, voert 'zum Mann', van Frankenthal naar Leiden, maart 1674. 

• Jean du Toit, Maria en 4 kinderen van Frankenthal naar Holland, 1666, juni 1668. 

• Olivier Vibas, van Leiden naar Frankenthal, mei 1671. 

• Jacob Vos, vrouw en 7 kinderen van Leiden, van Leiden naar de Pfalz, 1665/1666. 

Frankenthaler im Dreifachen Rebstock 1691-1694. 

• Margret Baudewyn, van Frankenthal naar Maastricht, juni 1693. 

• de weduwe van Casper Guetschils, met haar dochter van en naar Freinsheim, komend uit 
Holland, oktober 1692. 

• Joh. Diderich Meermann, met zijn zoon, van Frankenthal naar Dordrecht, mei 1692. 

• Ester Swaerts, van Frankenthal naar Leeuwarden, maart 1692. 

Noot 
1. RudolfH. Böttcher, 'Frankenthaler im Kölern 'Dreifachen Rebstock' 1651-1676 und 1691-1694', in: 

PfälzischeFamilien-und Wappenkunde, Band XIV (1998-2001), pag. 202-206. 

Bij de kwartierstaat van Hendrik Bearda Bakker (1903-1995), arts 
DOOR ALBERT HOEKSTRA 

Op z 6 1uaart 2009 zag ik in het tv-programma 'Andere Tijden' een bijdrage over de artsen in 

de tweede wereldoorlog en hoe zij hun werk hebben moeten doen. 
De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst vroeg in juni 1941 de mede

werking van alle artsen voor de opbouw van de gezondheidszorg op nationaal-socialistische 
leest, de Artsenkamer. Nederlandse artsen kwamen hiertegen in opstand en zegden uitein
delijk en masse hun lidmaatschap van de Maatschappij op. Kort hierna vond de oprichting 
plaats van het Medisch Contact, de eerste georganiseerde verzetsorganisatie in Nederland.' 
Een van de oprichters was de arts Hendrik Bearda Bakker uit Leeuwarden. In het boek Laarzen 
op de Lange Pijp, uitgave Franeker 1994, van Ype Schaaf over Leeuwarden in oorlogstijd komt 
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De linkerpersoon is HendrikBearda Bakker 

zijn rol bij de overval op de gevangenis op 8 december 1944 aan de orde. Die overval werd in 
1962 verfilmd na een initiatief van het Verzetsmuseum Friesland te Leeuwarden, in samen
werking met het Filmmuseum te Amsterdam en Omroep Fryslan. Naast acteurs als Yoka 
Beretty, Kees Brusse, Piet Römer en Rob de Vries speelde Hans Tiemeijer als dokter Wartena de 
rol van dokter Bearda Bakker. Het scenario was geschreven door Lou de Jong, die het verhaal 
nauwkeurig reconstrueerde. In 2003 kwam een DVD-versie van 'De Overval' uit, nog steeds 
verkrijgbaar in het Fries verzetsmuseum. 

Op 10 maart 1984 ontving Hendrik Bearda Bakker een verzetskruis. In juli 2005 werd beslo
ten om in de nieuwe Vrijheidswijk in Leeuwarden een straat naar hem te noemen. Op 15 april 
2006 (Friese Bevrijdingsdag) werd het straatnaambordje onthuld. 

Mevrouw A. Bearda-Clemens te Wijchen deed onderzoek naar de familie Bearda en in eigen 
beheer verscheen in december 2004 haar boek Mear binnen d'r net"of dochs wol?. Het gaat om 
een redelijk welgestelde boerenfamilie die met het laten afgraven van terpen behoorlijk geld 
verdiende, zodat Marten Gjalts Bearda in 1871 op zijn 37stc al kon gaan rentenieren. Overigens 
komt de schrijfwijze van de familienaam Beärda in de bronnen van de doop- trouw- en be
graafboeken en de burgerlijke stand niet consequent voor. 

In het Historisch Centrum Leeuwarden (ttcL) bevinden zich onder archieftoegang 750 

diverse archiefbescheiden van de familie Bearda (periode 1780-1830 van kwartiernummers 
12, 13, 24 en 25) over aankoop en aankomst van onroerende goederen op Techum bij Goutum 
en Teerns. Op de begraafplaats van Hempens bevinden zich onder andere de graven van 
Hendrik Bakker (1875-1957) en Antje Bearda (1873-1964). Verder bestaat er in Hempens het 
zogenaamde Visser-Beardafonds; de laatste timmerman-aannemer van Hem pens-Teerns, Ate 
Visser (1897-1969) en zijn vrouw Reintje Bearda (1898-1987) lieten hun vermogen achter om 
het dorpsleven te ondersteunen, inclusief de in 1948 door Visser herbouwde kerk. 

Voor wie verder geïnteresseerd is in de geschiedenis van deze regio, thans opgegaan in de 
nieuwbouwwijk Leeuwarden-Zuid, verwijs ik naar het boekje van Sjoerd Cuperus De Zuidlan
den, 2000 jaar rond het Alddjip, uitgave Leeuwarden 2008. 

Op 13 juli 1983 werd de gesla chtsnaa1n Bakker gewijzigd in: Bearda Bakker. Volgens de klein

zoon van Hendrik Bearda Bakker, Brent Bearda Bakker, was het altijd de wens van zijn over
grootouders om de naam Bearda in hun familie niet te laten uitsterven. Zij hadden zijn groot
vader bewust bij de geboorte de naam Beärda als voornaam meegegeven met de bedoeling dit 
later te wijzigen. Zijn hele leven is Hendrik Bakker (1903-1995) als Hendrik Bearda Bakker 
door het leven gegaan (behalve op rijbewijs en paspoort). Na de scheiding van zijn dochter 
heeft hij besloten om alsnog een officieel verzoek tot geslachtsnaamwijziging in te dienen. Op 
22 november 1989 werd bij KB voor zijn dochter en kleinkinderen de door huwelijk verkregen 
familienaam Bueninck gewijzigd in: Bearda Bakker. 
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Over de dubbele registratie van de akten 
Bij mijn onderzoek naar de familienaam Bearda Bakker kreeg ik een kopie van de geboor
teakte van Hendrik Bakker van zowel het Centraal Bureau voor de Genealogie te Den Haag 
(CBG) als het HCL. In de geboorteakte van 1903 stonden de voornamen Hendrik Beärda. In de 
kopie van het CBG stond in de marge niets bijgeschreven over de naamswijziging uit 1983; in 
de kopie van het HCL stond de datum van geslachtsnaamwijziging in 1983 wel in de marge 
genoteerd. Dit betekent dat de bijschrijvingen in de kantlijn in akten van de burgerlijke stand 
wel op de originele akten staan, maar soms niet op de verfilmde en gescande exemplaren. Na
vraag leverde de informatie op, dat als er door de gemeente een kantmelding was geplaatst in 
een register van de burgerlijke stand, dat deze gemeente dan een kennisgeving 'kantmelding' 
stuurde naar de beheerder van het dubbele exemplaar. 

Vóór 1990 werden de dubbelen decentraal bewaard bij de arrondissementsrechtbanken. La
tere vermeldingen van vóór die tijd werden door de griffie van de arrondissementsrechtbank 
als kantmeldingen op de akte zelf bijgeschreven. Tot 1990 werd er dus direct een verband 
gelegd tussen de akte en de latere vermelding. 

Bij wijziging van het Besluit Burgerlijke Stand in 1989 werden de dubbelen vanaf 1990 

centraal opgeslagen in de Centrale Bewaarplaats, in een hulpdepot van het Rijksarchief te 
Schaarsbergen. In de Toelichting op het Besluit van 24 augustus 1989, Staatsblad 351, pa
gina 13, staat het volgende vermeld met betrekking tot de latere vermeldingen: "Zij worden per 
provincie, gemeente, soort register en jaar, op aktenummer bewaard, zodat in geval van reconstructie het 
verband tussen register en kantmeldingen zonder problemen kan worden gelegd"( .. .). "De dubbelen of af 
schriften en de kantmeldingen worden apart bewaard. Slechts in geval van reconstructie wordt de koppeling 
gemaakt tussen de kantmeldingen en de relevante akten." 

Vanaf dat moment werden de latere vermeldingen in Schaarsbergen apart van de akten 
gearchiveerd en was er dus geen direct verband meer tussen de akte en de latere vermelding, 
buiten het feit dat de latere vermelding het nummer had van de akte waarop de latere ver
melding betrekking had. In wetgeving was de vorm en inhoud van de akten en latere vermel
dingen vastgelegd en er werd vanuit gegaan, dat de akten en de daarop betrekking hebbende 
latere vermeldingen die door de gemeenten werden opgestuurd, met elkaar klopten. Er 
vond met ingang van 1990 dus geen controle meer plaats of de latere vermelding qua jaartal, 
geslachtsnaam, en aktenummer overeenkwam met de akte waarop deze betrekking had. Dit 
was immers wettelijk niet verplicht. In de Centrale Bewaarplaats in Schaarsbergen is op deze 
aspecten dan ook geen vaste controle uitgevoerd. Alleen als een medewerker in Schaarsbergen 
zelf een fout ontdekte, is daarop actie ondernomen door contact op te nemen met de gemeen
te om vervolgens de fout te laten herstellen. 

Met dank aan de dames A. Bearda-Clemens te Wijchen, P.J. C. Elema te Groningen, M. Kist te 
Leeuwarden, A. Luichies, centrale justitiële documentatiedienst justid te Almelo, en de heren 
B. Bearda Bakker te Akkrum en L. Oldersma te Leeuwarden. 

Noten 
1. Artikel en foto uit Het medisch Contact in Verzet 50 (1995), nr. 5, mei, pag. 573-576, interview met vier 

oud-strijders. 
2. De namen van de ouders van Christina van Calcar (zie nummer 21 in de kwartierstaat) blijken vol

gens de huwelijkse voorwaarden van 4-1-1794 (Groninger Archieven, Rechterlijk Archief Selwerd 
en Sappemeer, inv.nr. 1690, fol. 110). 
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KLAAS METJENJANS JAN PIETERS JANTJE 

ROELOFS MULDER SCHREUR MARTENS 
BAKKER HOUTSTRA 

zn. van Roelof dr. van Jan zn. van Pieter dr. van Marten 
Jans Bakker en Jacobs Mulder Jans Schreur en Hendriks 

Marchjen Ariens en Griecjen Margje Jans Houcsrraen 
Hendriks Lammigjen 

Saakes 

landbouwer huisman 
geb./ged. 

geb./ged. geb./ged. Nijeholtpade/ 
geb./ged. Vinkega Noordwolde Oldeholtpade Oldeholtpade 

23-7/14-8-1786 9/17-9-1786 3/7-12-1774 28-6/12-7-1778, 
over!. Vinkega over!. Vinkega over!. Oldeholt- over!. Oldcholt-

30-7-1848 25-10-1849 

tr. Noordwolde 23-9-1814 

JANKLAZES 
BAKKER 

landbouwer, vervener 

geb. Vinkega 
4-2-1814 

over!. Peperga 
19-3-1899 

8 

pade 20-3-1854 pade 14-7-1817 

tr. Oldeholtpade 23-5-1802 

LAMMIGJEJANS 
SCHREUR 

geb. Oldeholtpade 
27-2-1812 

over!. Oldeberkoop 
13-2-1875 

er. Weststellingwerf 20-2-1835 

HENDRIK JANS BAKKER 

bakker 

9 

4 

,o " 
PIETER CHRISTINA 
TOENS VANCALCAR 

zn. van Pieter dr. van Jan van 
Toens, oud leraar Calcar, leraar 
bij de Menniste bij de Menniste 
gemeente Haar- gemeen te 

lem,enAnna Heerenveen, en 
van Reekman/ Jantje}. Beenes' 

Reekum 

wever 

geb. Hoogezand 
geb. Haarlem 1767/1768 

1767 over!. Amsterdam 
over!. Groningen 14-5-1846 (78 jaa r) 

24-9-1826 

tr. Hoogezand 15-12-1793 

HENDRIK 
TOENS 

mr. bakker in Sneek 

tr. (2) Sneek 9-5-1850 

Teetske Bink(1815-1883) 

10 

u 

HARMANUS RIENKJE 
BOEKHOUT RIENKS 

zn. van Jacob dr. van Rien 
Boekholrs Ourks en Rin~ 

en Sjoukjen Jurjens 
Munniks 

stadsomroeperen 
burgertamboer geb. 15-10-175 

doop op beli_ 
ged.Dokkum denisDokku 

19-6-1763 3-5-18u 
over!. Dokkum overl.Dokku 

ll-3-1848 21-12-1823 

tr. Dokkum 21-u-1784 

AKKE HARMANUS 
BOEKHOUT 

geb. Hoogezand 25-8-1801 geb. Dokkum 28-6-1802 
over!. Leeuwarden 7-2-1886 over!. Sneek 8-4-1845 

tr. (1) Dokkum 17-5-1827 

DURKJE TOENS 

geb. Oldeberkoop 21-3-1851 geb. Sneek 9-6-1843 
over 1. Leeuwarden 23-11-1938 overl. Huizum 15-8-1930 

tr. Leeuwarden 10-5-1873 

HENDRIK BAKKER 

hoofd bewaarder der hypotheken, kadaster en scheepsbewijzen 

geb. Leeuwarden 17-5-1875, overl. Leeuwarden 11-7-1957 
tr. Leeu warderadee 

HENDRIK BEÄRD.A 

geb. Huizum, 14-7-1903, arts, over 1. Arnhem 27-4-1995 
geb. Naarden 14-3-190 2, voogdes van het NieuwE 

over 1. Arnhem 28-12-1990, dr. vat 
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" MARTEN ANTJEGJALTS SJOERD MINTJE 
RINSES KOEDIJK/ EVERTS GERBENS 

BEARDA KOLDIJK HOEKSTRA (BOKMA) 

zn. van Rinse dr. van Gjalt zn. van Evert dr. van Gerben 
!artens(Grouw) Martens en Martens en Hinke Sjoerds en 
enJitskeReits Rinske Tabes Sjoerds Romkjen Egberts 
ioopsgezinden) 

landbouwer, 
ouderling 

lempens-Teerns 

geb. 1755, ged. 
Warga(op belij- ged.Oudkerk 
<lenis) 4-3-1787 z1-11-1756 
over!. Teerns over!. Teerns 

3-5-1822 28-4-1829 

tr. Goutum 11-8-1781 

GJALT MARTENS 
BEÄRDA 

landbouwer 

boer 

ged. Wartena 
zz-4-1759 

overl. Roorda
huizum 

ged.Goënga 
14-10-1766 

over!. Roorda
huizum 

25-7-1800 1-4-1795 

tr. Idaarderadeel 7-5-1786 

GRIETJE SJOERDS 
HOEKSTRA 

tr. (z) Leeuwarderadeel 29-5-1858 

Sipke Lieuwes de Graaf 

geb./ged. Warga geb./ged. Roordahuizum 
18-8/9-9-1787 17-2/5-4-1795 

over!. Goutum 20-12-1840 over!. Warga 10-5-1875 

er. Huizum 4-5-1815 

MARTEN GJALTS BEARDA 

veehouder 

IJ 

6 

" 
,, 

PIETER TRIJNTJE 
DOUWES JANS 
VAN DIJK 

zn. van Douwe dr. van Jan Fokkes 
Tjall ings en Jeltje en Sytske Alberrs 

Pieters 

koopman 

geb./ged. Terzool 
9/16-1-1774 geb. ca.1769 

over!. over!. Roorda-
Roordahuizum huizum 

31-8-1869 12-1-1849 

t r. Roordahuizum 29-5-1803 

DOUWE PIETERS 
VAN DIJK 

landbouwer 

30 

ANNE RIENT-
ZES (VAN WIJN-

GAARDEN) 

zn. van Rients 
An nes en 
Welmoed 
Johannes 

geb.(onder 
Leeuwarden) 

12-10-1773 
ged.Bozum 

(op belijdenis) 
23-5-1802 

begr.Bozum 
27-8-1808 

,, 
SIJTSKEN 

SIJESALGRA/ 
ALGERA/ 
ALGERD A 

dr. van Sije An nes 
(Zije Arends) 

Algera en Gelbrig 
Symens 

geb.Miedum 
10-6-1772 

ged. zs-11-1785 
over!. Lutke

wierum 2-5-1835 

tr. Leeuwarden 1-11-1795 

GERBRIGJE ANNES 
VAN WIJNGAARDEN 

tr. (1) Leeuwarderadeel zo-5-1824 

Klaas Pieters Terpstra 

15 

geb./ged. Roordahuizum 
5/19-1-1806 

over!. Hempens 12-4-1877 
geb./ged. Bozum 
16-10/29-11-1801 

over!. Hempens 7-11-1871 

er. Leeuwarderadeel 11-9-1830 

7 

SJOUKJE DOUWES VAN DIJK 

geb. Goutum 15-1-1835 geb. Hempens 21-7-1837 
overl. Huizum 18-12-1911 overl. Holwerd 6-10-1906 

tr. Leeuwarderadeel 8-5-1858 

ANTJE BEARDA 

geb. Huizum 8-12-1873, overl. Leeuwarden 21-1-1964 

BAKKER 

tr. Buitenpost 13-5-1937 Alida Jeanette Stuiveling, 
Stadsweeshuis te Leeuwarden (1957-1967), 
Pieter Stuiveling enJohannaRebekka Tiel 

3 

Samengesteld door Albert Hoekstra 
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Het portret van ... 1 

[Hendrik Wessels en 
Catharina van Leeuwen] 

DOOR ]AN VAN LEEUWEN 

Hendrik Wessels, geb. Zunderdorp 23-3-1801, veehouder, landman (1829-1840), veeweider 
(1859 ), over 1. Edam 6-2-1863, zn. van Hendrik Wessels en Maria Kamphuizen, tr. Nieuwendam 
3-5-1829 Catharina van Leeuwen, geb./ged. Edam 31-1/1-2-1807, regentes van het r.-k.-weeshuis 
te Edam (1849-'85}, over 1. Edam 18-6-1885, dr. van Claas Claasze van Leeuwen en Maria Conijn. 

Uit dit huwelijk zijn te Nieuwendam tussen 1830 en 1843 tien kinderen geboren, waarvan vier 
jong overlijden en in ieder geval vijf(twee jongens en drie meisjes) later zullen trouwen. 

De foto's zijn in 1862 gemaakt door A. Greiner, Koninklijke Hofphotograaf te Amsterdam. ' 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Nadat de heer Scholce3 re Lioessens bij de contactdienst van de Nederland

sche Genealogische Vereniging gegevens over zijn naam te Edam had aan
getroffen, benaderde hij mij. Ik gaf hem de beperkte gegevens, die ik had in 
relatie mee mijn betovergrootvader Jan Klaasz van Leeuwen (1823-1894) en 
daarop kreeg ik van hem een foto toegestuurd uit een oud familiealbum. Hij 
vroeg zich af of de dame op die foto (het rechterportret op deze pagina) mis
schien Catharina (Trijntje) van Leeuwen (1807-1885), de oudste zuster van 
Jan Klaasz, zou kunnen zijn. Mij trof meteen de sterke gelijkenis met mijn 
vader Anne van Leeuwen (geboren Rotterdam 7-8-1904), wat betreft de vorm van kin en mond. 
Nadat ik bevestiging kreeg van enkele andere mensen, die mijn vader gekend hebben, heb ik de 
conclusie getrokken, dat bij mij niet de wens de vader van de gedachte was. De genen blijken drie 
generaties en een eeuw later toch nog zichtbaar! Door die constatering heeft Schol re een aantal an
dere foto's in het album ook kunnen duiden, zoals die van haar echtgenoot Hendrik Wessels (1801-
1863) (het linkerportret op deze pagina). Zonder hulp van de contactdienst (en internet) konden 
deze portretten niet gepresenteerd worden. 

3. Het betreft collega-genealoog de heer J.H. Scholce, Doarpsscrjitte 1, 9134 NK Lioessens. Met dank 
voor het beschikbaar stellen van de foto's. 
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uit het (26) 
verenigingscentrum 

Aanwinsten microfiches 
WIL VAN DER HORST-HARKEMA 

Dankzij schenkingen konden weer enkele duizenden microfiches voor de NGV worden ver
worven en aan ons bestand worden toegevoegd. Wekelijks kunnen zij op donderdag en za
terdag in het Verenigingscentrum te Weesp (Papelaan 6) worden ingezien. Wij houden ons 
aanbevolen voor nieuwe aanwinsten. 

Ter Aa (Nieuwer) (Ut) 
TerAar(ZH) 
Almen(Ge) 
Alphen aan de Rijn (ZH) 

Amsterdam (NH) 

Baarsdorp (Ze) 

Barradeel (Fr) 

Berlikum (Fr) 
Noord-en Zuid-Beveland (Ze) 
Het Bildt (Fr) 

Dopen (ref.) 1612-1811, getypt 
Dopen (ref.) 1621-1652; trouwen 16z1-1671, index 
Gerecht, doden 1742-.. -1803 
Dopen (ref.) 1622-1655, index; trouwen (ref.) 1622-1670 
met index; lidmaten (ref.) 1636-1659; weeskamer 1577-
.. -1688 
Oude Kerk grafboek (ref.) en (r.-k.) 1553-1602; Nieuwe 
Kerk grafboek (ref.) 1585-1602; Kapittel van St. Maria, 
cijnsen rond 1540; inwoners per straat 1767; gedrukte 
naamlijsten geb. tr. over 1. 1843 
Overlopers (landregisters) 1599-1846; plechten 
(transporten) 1743-1810 
B.S. tienjarentafels geboorten 1813-1842 en huwelijken 
1813-1872 
Mannelijke inwoners 1811-1813 
Trouwen 18dc _19dc eeuw 

B.S. tienjarentafels geboorten en huwelijken 1811-1892 
en overlijden 1811-1932 

Birma/Myanmar Ereveld 1942-1945, zie Indië 
Birmingham e.o. (Warwickshire GB) Bevolkingsregister 1881, zie Warwickshire 
Blokzijl (Ov) Dopen (ref.) 1644-1815, index; trouwen (ref.) 1631-1659 

Borssele (Ze) 
Broek in Waterland (NH) 

Burgh(Ze) 
Doornspijk (Ge) 
Driewegen en Coudorpe (Ze) 
Durgerdam (NH) 
Elburg(Ge) 

Enschede (Ov) 

Friesland (provincie) 
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en 1685-1814, ( civ.) 1795-1803; volkstelling 1795 
Verkoop, tienden, bedijkingen 1621-.. -1753; B.S. 1811-1912 
Dopen (ref.) 1625-1822, index; begraven (ref.) 1629-1852, 
op jaartal; lidmaten ca. 1632-1897; geb. en over 1. (ref.) 
1680-.. -1737; trouwen (ref.) 1700-1784 
Dopen (ref.) 1703-1782; trouwen 1665-1810 
Schepenprotocollen 1654-1775, uittreksels 
Resolutiën (herv.) 1721-1805 
Lidmaten (ref.) 1698-1784, getypt 
Poorterboeken 1582-1584 en 1725-1805, uittreksels ge
boorten 1853-1873, index; huwelijken 1853-1873, index 
Volkstelling 1795; B.S. geboorten en huwelijken 1811-
1893, index 
Naamlijsten predikanten van T.A. Romein 1886 



Goes (Ze) 
Groesbeek (Ge) 

Groningen-stad (Gr) 

Groningen (provincie) 

Haarlem (NH) 
Hardenberg, ambt en stad (Ge) 

Notarissen, repertoria 19de eeuw 
Dopen (r.-k.) 1750-1765 en 1805-1913; huwelijken (r.-k.) 
1805-1910; begraven (r.-k.) 1847-1907; lidmaten 1732 

B.S. tienjarentafels geboorten 1814-1882; geb. aktes 
1814-1815, 1821, 1825, 1828, 1833, 1836, 1839, 1842, 1844, 

1846-1855, 1857-1862, 1864-1870, 1872-1874, 1876-1880, 

1882 en B.S. tienjarentafels huwelijken 1811-1902; 

huw. aktes 1825, 1838, 1841, 1845, 1853, 1856-1857, 

1864, 1876, 1881, 1884, 1886, 1891-1892, 1896, 1898; 

bevolkingsregister 1850-1870, index en aktes zonder 
F-R, 1870-1880, indexA-Z 
Huwelijken militairen 1648-1811; B. S. huwelijken 1811-

1842, index A-C en R-U 
Gevangenissen 1888-1945 

Volkstelling 1795; geboorten 1811-1893, index; 
huwelijken 1811-1862 

's Heer Abtskerke (Ze) met BaarsdorpDopen (herv.) 1666-1810; trouwen 1667-1810; bevolking 

's Heer Arendskerke (Ze) 

's Heerenhoek (Ze) 
Hendrik Luyten Ambacht (NBr) 

's Hertogenbosch (NBr) 

Houtrijk en Po lanen e.o. (NH) 
(Nederlands) Ind( ones )ië 

Joden 

Landsmeer en Watergang (NH) 

Langeraar en Korteraar (ZH) 

Menaldumadeel (Fr) 

Middelie (NH) 

Mijdrecht(Utr) 
Minnertsga (Fr) 
Monnikendam (NH) 
Nederland algemeen 
Nieuwkoop (ZH) 
Nijkerk (Ge) 
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1861-1910 met index 
Dopen (herv.) 1584-1605, 1729-1811; trouwen 1583-1605, 

1657-1810; lidmaten 1601-1631 

Dopen en trouwen (herv.) 1657-1810 

Impost trouwen en begraven 1733-1810; trouwen (civ.) 
1798-1810 

St. Pieter en St.Jan dopen (r.-k.) 1789-1832; trouwen 
1791-1836 

Stemgerechtigde ingelanden 1857 

Ereveld 1942-1945, Deli, Djembas, Djatibiossen, 
Palembang; Birma en Thailand 
Oorlogskampen in Europa en Azië, opsporing 
gedetineerden in Drenthe en Groningen 1812-1826 en 
Westerbork 1942; gemengde huw. 1942; Rode Kruis 
1940-1945, etc. 
Dopen (ref.) 1656-.. -1811; trouwen (civ. en impost) 
1763-1811; lidmaten 1672, 1723-1725, 1748; notabelen 
verdronken 1825 

Dopen (ref.) 1621-1652; trouwen 1621-1671, transcriptie 
met indexen 
B. S. tienjarentafels geboorten, huwelijken en 
overlijden 1811-1932 
Trouwen (ref.) 1705- 1803, index op voornaan~ en 

familienaam 
Dopen (ref.) 1643-1697; trouwen (ref.) 1642-1697 

Dopen, trouwen, lidmaten 1655-1812, met index 
Trouwen (ref.) 1644-1671, 1724-1810, uittreksels getypt 
Staatsblad 1981-1997 en Staatscourant 1983-1997 

Dopen (ref.) 1619-1669 

Dopen (ref.) 1656-1696; trouwen 1669-1731, begraven 
(uittreksels) 1645-1818 
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Nijmegen(Ge) 
Noord Holland (provincie) 
Noorddijk (Gr) 

Noorddijk (Gr) 

St. Oedenrode (NBr) 
Oeffelt (NBr) 
Oostkapelle (Ze) 
Oudelande (Ze) 

Oudendijk (NH) 

Ouds hoorn (ZH) 
Overijssel (provincie) 
Peize(Dr) 
Sandwich (Kent, GB) 
Schweidnitz/Schwidnica (Polen) 
Schwengfeld/Makowice (Polen) 
Stolwijk (ZH) 
Thailand/Siam 
Utrecht (provincie) 
Venlo(Li) 

Wageningen (Ge) 
Watergang (NH) 

Westkapelle (Ze) met Poppekerke 
Woltersum (Gr) 
Zuiderwoude (NH) 
Warwickshire (GB) 

o.a. Burgerboek 1592-1810, index gedrukt 
B.S. huwelijken 1883-1892, index 
Dopen (ref.) 1722-1811; trouwen (ref.) 1727-1811 en 1832-

1877; overlijden (ref.) 1806-1811; lidmaten 1726-1811 

Predik. 1595-1948; ouderlingen en diakenen 1736-1810; 

kerkenboek 1811-1816 

Dopen (r.-k.) 1726-1764 

Dopen, trouwen en begraven (r.-k.) 1748-1811 

Dopen (ref.) 1640-1810; trouwen 1643-1810 

Overloper 1615, kerkenraad 1660-.. -1819, 

boomgaardeigenaren 1797, wezen 17d' , 19d' eeuw, 
noodlijdenden 1816-1817 

Dopen (ref.) 1738-1812, index op voornaam en 
familienaam 
Dopen (ref.) 1661-1750 met index 
Emigranten 1848-1877 

Dopen (ref.) 1771-1811 

History 1892, index 
Dopen (r.-k.) 1751-1767 

Dopen (r.-k.) 1751-1767 

Akten van indemniteit 1684-1794 

Ereveld 1942-1945, zie Indië 
Emigranten 1846-1877 

Dopen (N-H) 1702-1797; trouwen 1716-1798; begraven 
1729-1779 

Bevolking 1795, 1805 en 1807 

Inwoners 1666; dopen (ref.) 1725-1811, index; trouwen 
(civ. en impost) 1763-1811; begraven (ref.) 1659-1829, 

index 
Weesakten 1620-1747, alfabetisch 
Dopen 1740-1811; trouwen 1765-1811 

Dopen (ref.) 1649-1707; trouwen 1652-1718 

Census 1881 van dit graafschap in midden-Engeland 
met o.a. Bedworth, Birmingham, Nuneaton, Royal 
Leamington Spa en Stratford-upon-Avon, met indexen 

hantwijzer(27) 
Honcke(l)boer-
Op ten/den Hof{ 

Amsterdam, ondertrouw 16 juni 1601 (DTB 409, f. 410); Geerard Verhoeven van Antwer
pen, oudt xxxj [31] jaren, woonende in de Ridderstrate, verklarende geen ouders [in leven] te 
hebben, geast. met Merten Vermeeren zyn neve, en Catharina Honkelboer Melchiorsdr. van 
Antwerpen, woonende als voren. 

w.g. Geeraert Verhoeven Cathalyna Honckeboers 
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Amsterdam, poorterboek 11-1-1586 Melchior Honckeboe van Antwerpen, lakenbereider. 

Antwerpen, 15 nov. 1585; Melchior Honckeboer gaat vertrekken met het schip van Lamb. 
Kerstiaens; zijn mee te nemen meubelen worden getaxeerd op ca. 100 gulden. 
[Stadsarchief, Rekenkamer nr.1936] 

Antwerpen, 27-5-1579; Melchior Honckeboer, één der gezworen gildebroeders Gulde Sinte 
Sebastiaen [Oude Handboog]. 
[Stadsarchief, SR359, f. 529] 

Antwerpen, gedoopt (OLV) 6-1-1577 Catharina, dochter van Melchior Honckeboer en Truij 
ken (NN). Getuigen: Jan de Meyer, Catharina Coninx 

Antwerpen, 1576; Jaspar, Melchior en Balthazar Honckelboer, gebroeders, wettige zonen 
van wijlen Jan Honckelboer, daar moeder af was Anne op den Hoff; Anna Honckelboer, hun 
zuster met Jan Boville plumachier, haar man; Johanna Honckelboer, ook hun zuster met 
Jacques Lauwersen haar man; Geertruyt Honckelboer, ook hun zuster met Andries Moorts 
haar man; Susanna Honckelboer, ook hun zuster met Jan dele Meere, haar man; en Mag
daleene Honckelboer, ook hun zuster met Coenraet van Leeuwen haar man, verkochten 
aan Guillebert Verbraken en Catlyn Honckelboer, zijn vrouw, hun zuster, het achtnegende 
deel en hun recht in 83 Caroli gulden 12 stuivers erfelijk rente (het resterende negende deel 
behoort Catlyn) in de rente à 227 Car.gl. erfelijk, waarom Cornelia op den HoffJacobsdr met 
Lenaert Stabrot wijntavernier, haar man voor de ene helft en Jan Honckelboer, kuiper, als 
getrouwd met Anna op den Hoff voor de andere helft, verkochten (in 1564) aan Gheeraert van 
Hou te J ansswijlen een huisinge de Meerminne ( nu twee woningen) in de Loosgaenweg die men 
heet de Cuyperstrate. 
[Stadsarchief, SR344, f. 37; de akte is niet af; mogelijk is het slot elders in het boek ingebonden] 

Antwerpen, gehuwd (OLV) 9 februari 1566 Melchior Honckeboor - Gertruijt vand. Put 

Antwerpen, 5-11-1541; Jan Honckeboer, kuiper en Anna Optenhoff zijn vrouw verkochten 
aan Gommaer Aelbrechts als voogd van Cornelia van der A Simonsdochterwijlen een rente op 
de helft van een huis in de Loosengaweg. 
[Stadsarchief, SR 202, f. 34] 

Antwerpen, 20-5-1539; Engele van der Voeren laatst weduwe van Jan op ten Hoff; Jan op ten 
Hof; Jacob opten Hof; Anna opten Hof met Hans Honckeboer haar man; Gheertruyt Opten
hof, alle wettige kinderen van de voors. wijlen Jan Optenhof van het voorbed [= uit het eerste 
huwelijk], daar moeder af was Jehanne Maes, allen pro se; voors. Hans Honckeboer, voorn. 
Jan Optenhof en Paesschicr van der Vocre a ls voogden van Digne en Marie Optenhof ook 

voors. wijlen Jan Optenhof wettige minderjarige kinderen van het nabed [= uit het tweede 
huwelijk], waarvan de voorn. Engele moeder is, gaven over aan Mathys,Jan en Margriete van 
den Brande, ook voors. Engele van der Voeren wettige kinderen, die zij had bij wijlen Peter 
van den Brande, haar eerdere man, een stede met land te Wilrijk aan de Heystraat, dat nu ter 
tijd gehuurd wordt door Laureys Daems; gelijk Engele deze stede geërfd heeft van Peter van 
den Brande, in deling tussen haar en de voogden van de drie kinderen ontvangen op 5-1-1525. 
[Stadsarchief, SR 195, f. 275] 
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Antwerpen, 17-2-1538; Engele vander Voeren weduwe Jan Opren Hof voor de ene helft van 
het huis; Jan opeen Hof, Jan Honckeboer en Paesschier vander Voeren voogden van Digne 
en Marie opeen Hof van het nabed, daar moeder af is voors. Engele; Jan opren Hof voors. en 
Gheertruyt opren Hof te samen voor het vierzesde deel van de andere helft, verkochten Jacob 
opeen Hof, Jan Honckeboer voors. en Anna opten Hof zijn vrouw, de helft en nog vierzesde 
deel van de helft van een huis (waarvan het andere tweezesde deel voors. Jacob, Jan en Anna 
behoort) geheten de Meerminne in de Loosengaweg alias de Cuyperstrate, tussen De Beer en 
t Paradys, gelijk hen van voors. Jan opten Hove verstorven is, die het op 9-7-1518 kocht van 
Heylwig sCoeleneer weduwe van Aert de Leege en de voogden van hun kinderen. 
[Stadsarchief, SR 193, f. 378] 

Voorts te Antwerpen: 
• Anna H. tr. (St. Jacob, PR 214, f. 39) 8-6-1550 Heyndrick Andries. 
• Balthasar H., kuiper, 1-12-1581 [SR 366, f. 149], tr. Magdalena Boeket, dochter van Jacques 

Boeket enJohanne Bosschaert [SR360, f. 292verso] . 
• DorotheaH. otr. (OLV; PR 190, f. 3overso) 11-1-1544 [=1545] GheertJhansen. 
• Jacob H. tr. (St. Jacob; PR 213, f. 56verso) 11-9-1544 ( otr. OLV 31-8-) GheertruytJanssen. 
• Janneken H. tr. (St. Jacob; PR 214, f. 16overso) 13-10-1561 Jaques Lauwereys. 
• Jasper H., kuiper, 11-6-1567 borg voor Jacques Lauwers [SR312, f. 235] . 
• Kerstiaen Honckgeboer tr. (St. Jacob; PR 213, f. 26verso) 17-7-1541 Tanneken van Oisthuy

sen. 
• Magdalena H. tr. (St. Jacob; PR 215, f. 151) 13-6-1574 Conraet van Leeuw. Getuigen: Jaspar 

Honkeboer, Jan Bovijn. 
• Melchior H., 1580 kapeldeken van de kapel van OLV in de Keizerstraat ( de zgn. Keizerskapel 

van het Droogscheerdersambacht) [Edm. Geudens, De Keizerskapel, Antwerpen 1920, pag. 
127]. 

[SR= Schepenregister; OLV = Onze Lieve Vrouwe kerk; PR= Parochieregister] 
[M. Vulsma-Kappers] 

archiefnieuws 
Overzeese kerken online raadplegen 

De Geschiedenis van de N ederlandse Zending en 

Overzeese kerken is gedigitaliseerd en online 
raadpleegbaar gemaakt. De uitgave is een 
publicatie uit zendingsarchieven en be
schrijft de geschiedenis van de zending van 
protestantse zendingsgenootschappen en 
gereformeerde kerken in Indonesië. Het be
treft Banda-eilanden 1795-1923, Midden Java 
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1859-1931 en 1931-197 5, Midden-Molukken 

1803-1854 en 1854-1900, Sumba 1859-1972, 
Tnah-Toraja 1901-1961, West-Java 1858-1963 
en Zuid-Sulawesi 1852-1966. 

[Synthese, NWO-jaaroverzicht 2009, 
pag. 51, www.inghist.nl] 
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Uit het jaarverslag 2009 van het Noord-Hollands Archief 

Het project bewerken en digitalisering van de 
bouwvergunningen van de gemeente Haarlem 
werd in 2009 na meer dan zes jaar afgerond. Er 
staat nu 397 meter geschoonde bouwvergun
ningen van Haarlem in het depot op de locatie 
Kleine Houcweg. Ook werd een kleine 20 meter 
hinderwetvergunningen van de gemeente Haar
lem overgebracht. 

De gemeente Heemskerk voltooide eveneens 
de bewerking en digitalisering van de bouw
vergunningen. Deze gemeente bracht 48 meter 
bouwvergunningen over naar het Noord-Hol
lands Archief. 

Voor wat betreft de rijksinstellingen in de pro
vincie en de provinciale overheid zijn de archie
ven in goede en geordende staat overgebracht 
van o.a. 

de Gewestelijke Arbeidsbureaus Alkmaar 
(1950-1991), Amsterdam (1944-1989), Bussum 
(1950-1968), het Gooi (1969-1990), Haarlem 
(1950-1984), Hilversum (1946-1969), Hoorn 
(1950-1985), IJ mond te Beverwijk (1977-1984) 
het Regionaal Medisch Tuchtcollege te Am
sterdam, 1930-1980 
de Inspecteur Landinrichting in de provincie 
Noord-Holland, 1958-1994 

Van particuliere organisaties zijn o.a. verworven: 
Katholieke Land- en Tuinbouwbond (L.T.B.), 
1915-1991 (1992) 
Seminarie Hageveld, 1817-2001 
Stichting Bloemencorso Aalsmeer 
Huurderscommissie Zwaansmeer te Bever
wijk 
Stichting Fondsen Blommert en Dreeger te 
Haarlem 

, Zeewegziekenhuis te IJmuiden 

Voor wat betreft wetenschapsarchieven zijn de 
a rchi e v e n verwo rve n v an: 

, Prof.dr. C.J. F. Böttcher (1915-2008), scheikun
dige, ca.1921-2008 

, J. Heimans (1889-1978), bioloog, ca. 1913-1960 
(aanvulling) 

, Nederlandse Eclips Commissie, ca.1901-1973 
, Prof.dr. M.G.J. Minnaert (1893-1970), astrofy

sicus (aanvulling), 20stc eeuw 
, Dr. H.J. Prins (1889-1958), scheikundige, ca. 

1912-1958 
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, Stichting Academisch Rekencentrum Amster
dam, (1963) 1971-1997(2007) 

, Stichting Phytologisch Laboratorium Willie 
Commelin Scholten (aanvulling), 1995-2005 

, Prof.dr. J.D.J. Waardenburg (geb. 1930), 
godsdienstwetenschapper/islamoloog, ca. 
1942-2005 

, Prof.dr. F.W. Wiegel (geb. 1938), (bio)fysicus 
(aanvulling), ca.1988-1998 

Via de Beeldbank zijn toegankelijk gekomen 
foto's van de gemeenten Velsen, Heemstede, Be
verwijk en Bloemendaal, van de kaartencollectie 
van de Genie Noord-Holland, portretten Kenne
mer Atlas, Collectie Valks. 

De oudste nummers van het Haarlems Dagblad 
(eind 19dc eeuw -1945) zijn verhuisd van de de
pots van HDC Media te Alkmaar naar de depots 
van het Noord-Hollands Archief. Een start is ge
maakt met een overzicht van alle dag- en week
bladen die aanwezig zijn in de bibliotheekcol
lectie van het Noord-Hollands Archief. 

In 2009 werden de volgende archieven ver
vreemd (in beheer overgedragen): 
• aan het Stads- en Streekarchief te Naarden: 

, Minuut-akten, excl. testamenten, van nota
rissen met standplaats Bussum, 1916-1925 

, Oud-notariële archieven van Huizen, 1822-

1837 
, Oud-rechterlijkx en weeskamerarchief van 

Huizen, 1654-1811 
, Doop-, trouwx en begraafboeken van Hui

zen, 1675-1813 
, Gaardersarchief van Huizen, 1793-1796 
, Registers van overgangen der gebouwde en 

ongebouwde eigendommen van Huizen, 
1814-1832 

, Minuut-akten, excl. testamenten, van no
ta1·i s K . Hoe Ralce n1.e t s t a ndplaa t s Naa rde n. , 

1916-1925 
, Archief van de Evangelisch-Lutherse ge

meente te Naarden, 1791-1900 
• aan het Regionaal Historisch Centrum Alk

maar: 
, Archief van de Classis Alkmaar van de Gere

formeerde Kerken in Nederland, 1892-1997 

(1999) 
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De website van de NGV (4 )* 

De knop Genetische Genea
logie 
Zoals in het tweede artikel 
van deze serie aangekondigd, 
deze keer de schijnwerper op 
slechts één knop namelijk die 
van de Genetische Genealogie. 
Deze knop vindt u op meerdere 
plekken in de linker zijbalk, 
zowel bij Actueel (in de schijn
werper) als op de pagina Uitwis
seling(projecten). 

Na indrukken van de knop 
verschijnt er onder de bekende 
groene bovenbalk een nieuwe 
groengekaderde balk met de 
items/knoppen: 

GensDataPro 

Het stamboomprogramma 

van de NGV voor een 

perfecte registratie en 

uitmuntende uitvoer van 

uw stamboom/familie-
geschiedenis. 

Alle informatie vindt u 
op www.gensdatapro.nl. 

GensDataPro is te bestel-

len in de webwinkel van 
de NGV op www.ngv.nl. 

Als u ingelogd bent, hebt u 
bovendien de mogelijkheid 
MijnDNAgegevens te bekijken. 

De Introductie pagina van 
deze rubriek bevat de grond
slagen van de genetische 
genealogie, waarbij moei
lijke begrippen als Mt-DNA, 
Kern-DNA, Haplo, STR, SNP 
etc. worden uitgelegd aan de 
hand van enkele aardige sche
ma's. Voor de beginner in deze 
materie dus de moeite waard 
om te bestuderen. 

Activeren we het item DNA
links in de bovenbalk, dan 

Introductie, DNA-links, Project, Zoeken in Y-D NA 
database, Toon gebruikers in Y-D NA database en 
F.A.Q. 

opent een nieuw scherm met 
daarin de items: Links per categorie, Links per 
land/provincie, Zoek Link, Recent aangemelde 
Links en Toevoegen nieuwe Link. 
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Daaronder ziet u enkele belangrijke links 
in alfabetische volgorde die betrekking heb
ben op genetische genealogie zoals Ancestry. 
com, DNA project Oud Hertogdom Brabant, 
Family Tree DNA, Friese waddenproject, In
ternational Society of Genetic Genealogy, 
NIST-Y-Chromosome STRS, Sorensen Mole
cular Genealogy Foundation, Studiegroep 
geslachten Drost, The Genetic Genealogist, 
The Genographic Project, Voorspelling Y
DNA haplogroep, en Y Chromosome Haplo
type Reference Database. 

Van ieder van deze databases wordt uitge
legd wat u ervan mag verwachten. Eén link 
willen we echter apart noemen en dat is die 
van de International Society of Genetic Genealogy. 
Op deze site vinden we links (in de beteke
nis: niet rechts maar ... ) een zijbalk met items 
als Resources, For Newbies, For admins, Famous 
DNA, YSNP tree, Success Stories, Speakerslist en 
Meetings/Events. 

van de termen die op dit gebied worden ge
bruikt (zie DNA Newbie Glossary). Heel aar
dig is ook de knop Famous DNA waarin DNA
gegevens van diverse beroemdheden uit de 
doeken worden gedaan, zoals het verhaal van 
de Tsaar van Rusland. Bij de knop YSNP Tree 
vindt u de 'stamboom van de Y-DNA haplo
groepen' ofwel de ontstaansgeschiedenis tot 
nu toe. 

Bij Success Stories, staan voorbeelden hoe 
een genealogie met dit type onderzoek voor
uit is gekomen. Het zijn verhalen van gewo
ne genealogen. 

Terug naar de NGv-site 
Bij de knop Project, vindt u informatie over 
de stand van zaken van het Genetische Gene
alogie Project in Nederland en vermelding 
van de resultaten van het onderzoek bij 410 

deelnemers. Zie het boekwerk 'Zonen van 
Adam in Nederland'. Gezien het succes van 
het project is dit in 2009 voortgezet en wordt 
een tweede publicatie voorbereid. Op deze 
bladzijde vindt u ook een samenvatting van 
de resultaten uit 2008. 

Dan de knop Zoeken in Y-DNA database 
(zoeken op basis van eigen profielwaarden). 
Uitgangspunt voor de meetwaarden in de Y
DN A database zijn hier de 'National Institute 
of Standards and Technology' {NIST)-stan
daards. 

-- ----· SNP ·---- - --------- Commerciële DNA-testbedrijven hanteren 

DNA-molecuul 1 verschilt van DNA-molecuul 2 

op één basepaar plaats ( een Cff polymorfisme) 

Interessant is de link: For Newbies omdat hier 
zeer goede informatie over de DNA-technolo
gie wordt gegeven. In het bijzonder de uitleg 

soms (of hebben dit in het verleden gedaan) 
een afwijkende 'eigen' standaard voor de 
meetwaarden. De Sorenson Molecular Gene
alogy Foundation (sMGF) heeft een overzicht 
van de bekende verschillen voor veel Y-DNA 
markers. 

U kunt ook zoeken op achternaam. U vindt 
h e t in het N G v- profiel, na aanklikken va n de 

naam, bij: 'Gegevens over mijzelf en mijn on
derzoek' . 

Bij de knop: Toon gebruikers in de Y-DNA-data 
base, vindt u een overzicht van 113 NGV-leden 
die hun haplo-type hebben aangegeven op 
deze site. 

Bij de knop FA Q kunt u informatie vinden 
over de volgende onderwerpen: 
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• Hoe voeg ik mijn haplotype (Y-DN A testre
sultaten) toe aan de database? 

• Hoe verander ik mijn haplotype (Y-DNA 
testresultaten)? 

• Hoe verwijder ik mijn haplotype (Y-DNA 
testresultaten)? 

• Hoe vul ik mijn haplogroep in? 
• Waar vind ik meer informatie over Y-DNA 

haplotype markers? 
• Welke zoekresultaten krijg ik bij afwijken

de en/of afwezige markers? 
Bij Mijn DNA gegevens tenslotte kunt u uw 

eigen haplo-gegevens invoeren, op basis 
van een gepresenteerde kaart van Haplo's, 
waarin u de bij u gevonden waarde(n) van 
een reeks van veel gebruikte markers kunt 
aangeven. 

Toelichting op het begrip HAP LO 

Een omschreven combinatie van DNA-varia
ties die veelvuldig tezamen worden overge
erfd. Het betreft meestal een groep van SNP's 
(= Single Nucleotide Polymorphisms) die op 
een chromosoom of deel daarvan kunnen 
worden aangetoond. 

Een SNP (uitgesproken: Snip) is een enkel 
foutje in een bouwsteen van het DNA, zie 
hiervoor bij de knop Introductie. Een voor
beeld van zo'n SNP ziet u in de illustratie bij 
dit artikel. 

J.-W.Koten 

* De voorgaande drie delen van deze serie arti
kelen zijn opgenomen in respectievelijk het fe
bruari-, het april/mei- en het augustus/septem
bernummer van dit jaar. 

Nieuwe versie GensDataPro 
De NGV heeft in juni 2010 een nieuwe versie 
van GensDataPro uitgebracht: service-up
grade versie 2.8.5. Voor de huidige gebrui
kers is GensDataPro 2.8.5 als download be
schikbaar. Deze versie bevat een paar, door 
gebruikers voorgestelde, aanpassingen. 
Mede op aangeven van gebruikers zijn een 
aantal onvolkomenheden opgelost. Ook de 
help bestanden zijn weer volledig bijgewerkt 
en uitgebreid met nieuwe informatie. Een 
GensDataPro-gebruiker heeft een aangepast 
kwartierbladsjabloon gemaakt waarbij al
leen de namen, datums en plaatsen worden 
getoond. Dit is door de heer De Bruijn nu 
voor iedereen beschikbaar gesteld. 

Alle informatie hierover is te vinden op 
http://www.gensdatapro.nl. 

GensDataPro geïnstalleerd met de ver-

sie 2.6 (of een versie 2.5) cd-rom is noodza
kelijk om deze upgrade te kunnen gebrui
ken. Gebruikt u nog een oudere cd-rom 
versie van ons programma, dan vindt u op 
onze website www.gensdatapro.nl alle in
formatie over de cd-rom GensDataPro 2.8 via 
GensDataPro Cd 2.8 in het linker menu. Kijkt 
u op onze website eens bij Downloads en ver
volgens bij GensDataPro handleidingen naar 
de NieuwinGDP-bestanden om te zien wat 
er allemaal is aangepast ten opzichte van de 
versie die u nu gebruikt. We wensen u veel 
plezier met deze nieuwe versie. 

Het GensDataPro Service team van de 
Dienst Ondersteuning en Presentatie voor 
Computergenealogen van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging 

Bas Wilschut, programmeur 

Vergaderen op afstand 

In een snel veranderende maatschappij blij
ken we met de huidige communicatiemidde
len (GSM, e-mail) en de lage kosten veel inten
siever met elkaar te communiceren dan in het 
verleden. De wereld wordt kleiner. Ook de 
NG v maakt veel gebruik van e-mail en mobie
le telefoon. Dat is een goede ontwikkeling. 
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Eén bepaald aspect van de mogelijkheden 
die de huidige digitale wereld ons biedt, 
wordt echter nauwelijks onderkend en dat 
is het vergaderen op afstand. Zolang we al
lemaal dicht bij elkaar wonen is gewoon 
vergaderen op een plaats van samenkomst 
natuurlijk simpel en effectief. Echter, zodra 
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we groepen krijgen waarvan de leden over 
Nederland verspreid zijn, wordt het lastiger, 
zoals bijvoorbeeld binnen de NGV voor de 
stuurgroep, het hoofdbestuur en de werk
groepen. Dat overleg kan natuurlijk op de 
traditionele manier door een datum te prik
ken en ergens in het land bijeen te komen. 
De effectieve tijd van een vergadering op een 
avond blijkt echter beperkt door de benodig
de reistijden van de leden. Om wat langer te 
vergaderen is de zaterdag dan vaak het enige 
alternatief. Maar dan is iedereen een hele za
terdag kwijt .. . 

Waarom wordt binnen de NGV niet meer 
gebruik gemaakt van het elektronisch verga
deren? Deze mogelijkheid kan via telefoon 
of internet. We kunnen gebruik maken van 
de mogelijkheid om via telefoon te vergade
ren (tegen relatieflage kosten) of gebruik te 
maken van internet (gratis). In het verleden 
waren de mogelijkheden beperkt maar door
dat nu bijna iedereen beschikt over ADSL of 
kabel, ligt de mogelijkheid voor de hand om 

'-'li,;,.I Sky11• ™ ,~1 -j,11123831 

akYPe Ç.ontoctpersonen 1,esprek ~•Pen ~eld E~tro t!elp 

• J,111 Netelhee k DNA 91oe 11 

te vergaderen via internet, bijvoorbeeld via 
Skype. Leden met (klein-)kinderen in het 
buitenland zullen het wel kennen: leuk om 
je kinderen gratis te kunnen spreken én zien! 
Niet dat vergaderbijeenkomsten overbodig 
worden, maar vergaderen via Skype is ten
minste als een goede aanvulling of alterna
tief te zien. 

Hoe werkt Skype? 
Nu bijna ieder NGv-lid een computer (pc) 
heeft met een snelle aansluiting op internet, 
is er geen reden om deze mogelijkheid niet 
binnen de NGV te gaan toepassen. Om te kun
nen 'skypen', zoals dat in het jargon heet, 
heeft men naast een pc een luidspreker en 
microfoon (met daarbij de geluidskaart) no
dig. De meeste pc's zullen al over deze attri
buten beschikken. Mocht dat niet het geval 
zijn, voor een paar euro is een koptelefoon 
met microfoon aan te schaffen. Op veruit de 
meeste pc's kan een koptelefoon probleem
loos worden aangesloten. 

@ 7,55 Skypet09()0d over Joon ac,;ount Bos Lems P.J. van den Hoek 

+ Personen toevoeQ~n 

toon van gestel 

.1+. Nieuw• 

Cont,l ct1•e1so 11 e11 Ges1u ekke11 
Theo Roose 

Tom Verw.eijen 

toon van oestel 

westerweel 

Wim Eck.hardt 

Wim Jansen 

Wim Timme,man 

wrinievanhasselt 

Akevoth 

Qà Hoofdbesluur 

IT-groep 

Webtedactie 

"m Be l 1e letoo 111111111111 e1s 

Controle.er instellingen 

Toon ber1Chten van: ,~,~, L 1 •,;t,• L 't 

Links ( onderaan) in de lijst Contactpersonen ziet u een aantal groepsadressen en rechtsboven de 
fotootjes van de deelnemers van de DNA-groep. Zodra Jan Netelbeek aangemeld is, kan hij als host 

via Bel groep de vergadering starten. 
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Bij een groepsgesprek wordt alleen ge
bruik gemaakt van de geluidsverbinding. 
Eventuele videomogelijkheden (webcam) 
worden niet benut in verband met onnodig 
hoge eisen die dan aan de bandbreedte wor
den gesteld. Het groepsgesprek wordt ge
start door de host (gastheer/-vrouw) van dit 
groepsgesprek. In principe kan iedere Skype
gebruiker de host zijn, maar daar moet bin
nen de vergadergroep wel een afspraak over 
worden gemaakt. De andere deelnemers hoe
ven alleen maar aangemeld te zijn bij Skype. 
Ze worden door de host 'in de vergadering 
gehaald'. 

Het is handig als u in uw Skypeprofiel 
een digitale pasfoto hebt opgenomen. Deze 
foto wordt dan aan alle deelnemers van dat 
groepsgesprek getoond. Tijdens de vergade
ring ziet iedere deelnemer de afbeelding van 
de andere deelnemers. Handig is de functio
naliteit van Skype om het kader van de foto 
van degene die spreekt te laten oplichten 
waardoor u onmiddellijk weet wie aan het 
woord is. Hierbij nog wel de opmerking dat 
u de foto alleen getoond krijgt als de persoon 
in uw contactlijst voorkomt (en dat kan pas 
na wederzijdse goedkeuring). 

Van tweegesprek naar groepsgesprek 
In een bestaand tweegesprek kan degene die 
gebeld heeft het gesprek omzetten naar een 
groepsgesprek door te klikken op de knop 
toevoegen van een persoon aan een gesprek. 

Groepen definiëren 
Als u (als host) met meer personen een 
groepsgesprek wilt opzetten, is het handig 
eerst een (lege) groep te definiëren en daar
na al de gewenste personen (die in uw con
cacclijsc n1oecen scaan) roe re voegen aan de 

groep. 
Door op Bel groep te klikken wordt het 

groepsgesprek in één actie gestart. Deelne
mers die op dat moment niet bereikbaar zijn, 
worden aangeven. U kunt tijdens de vergade
ring die personen opnieuw bellen. 

Er zijn veel mogelijkheden in deze groeps-
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gesprekken en enige oefening voor degene 
die als host op zal treden, is gewenst. Deze 
inspanning is zeker de moeite waard als we 
de voordelen op een rijtje zetten: 
• Het Skype-programma is gratis te down

loaden (www.skype.com) en gemakkelijk 
te installeren; 

• Geen (groeps)gesprekskosten; 
• Goede gesprekskwaliteit; 
• Geen reistijd en reiskosten; 
• Chatten, bijvoorbeeld voor het doorgeven 

van een URL, is ook in groepsverband mo
gelijk. 

Zowel de IT-groep als de Webredactie verga
dert maandelijks via Skype en dat bevalt uit
stekend. Medewerkers die juist door de grote 
afstand tot Weesp anders zouden afhaken, 
kunnen nu via Skype volledig meedraaien. 

Skype en Mikogo: een sterke combinatie! 
Als aanvulling op Skype mag het pakket 
Mikogo beslist niet onvermeld blijven (www. 
mikogo.com). 

Dit eveneens gratis pakket stelt een in
ternetgebruiker in staat op afstand een pre
sentatie te geven door als 'presentator' zijn 
scherminhoud bij andere deelnemers aan 
een groepsgesprek op hun scherm te laten 
tonen. 

Nodig is een klein programma dat zowel 
op de pc van de presentator als dat van de 
groepsgesprekleden moet worden geïnstal
leerd. De presentator moet zich registreren 
op de Mikogo-website, de groepsleden hoe
ven dat niet. Er is geen speciale hardware 
nodig. De gebruiker die een presentatie wil 
starten, krijgt van Mikogo een unieke sessie
id (een nummer van negen cijfers) toegewe
zen die hij of zij dan door moet geven (bij

voorbeeld via Skype) aan de groepsleden. 
Zodra een deelnemer het sessie-id heeft in
gevoerd, wordt er een nieuw scherm op zijn/ 
haar pc geopend met als inhoud het scherm 
van de presentator. Alle deelnemers zien dan 
het scherm van de presentator. Deelnemers 
kunnen iets aanwijzen op het scherm van de 
presentator door er met de muis op te klik-
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ken. Voor de presentator en andere deelne
mers verschijnt dan een duidelijk zichtbare, 
gekleurde pijl. Tijdens de sessie kan de pre
sentator zijn functie doorgeven aan een wil
lekeurige deelnemer en wordt het scherm 
van de nieuwe presentator aan de andere 
deelnemers getoond. In combinatie met Sky
pe is dit een prachtige mogelijkheid om op 

afstand presentaties te geven. Het is maar dat 
uhetweet .. . 

Indien u meer wilt weten, hetzij over Skype, 
hetzij over Mikogo, neem gerust contact op 
met een lid van de IT-groep. 

JanNetelbeek 
Lid IT-groep/lid Hoofdbestuur 

Project 'groene wapens' 
De Genealogisch Dag 2011 in het thema 
'groen' wordt gehouden op 21 mei in Utrecht 
en georganiseerd door de afdeling Utrecht en 
omstreken. Graag ontvangt de afdeling in
formatie over oude aangenomen wapens in 
vooral de middenstand van vóór 1940. Het 
gaat dus niet om bekende wapens van de 
adel of het patriciaat. Het kan zijn dat bij
voorbeeld een boer, burger, gildemeester of 
schutterskoning bij gelegenheid, verworven 
functie of hoedanigheid een wapen heeft ge
bruikt, wat kan blijken uit bijvoorbeeld een 
grafsteen, zegel(ring), wapenboek, ex libris, 
gildezilver of -glazen. 
Indien u dat bent tegengekomen in uw gene
alogisch onderzoek in of buiten uw onder
zochte familie, dan is het verzoek dat aan de 
afdeling mee te delen voor een inventarise
rend onderzoek en tevens opname in de data
bank van het Heraldisch Archief (kosteloos). 

NB: dit is geen registratie, er is geen beoorde
lingsprocedure aan verbonden. 

Met deze inventarisatie wordt beoogd de 
achtergrond van deze wapens beter te kun
nen duiden. Bij voldoende deelname zullen 
de eerste onderzoeksresultaten op de Genea
logische Dag 2011 worden gepresenteerd. 

Bij de informatie over het wapen is het es
sentieel dat de bronnen en vindplaatsen con
creet zijn en dat er iets van de genealogische 
achtergrond van betrokkenen is uitgezocht. 
Er is een eenvoudig formulier beschikbaar 
met enkele vragen om de gegevens op uni
forme wijze te verzamelen. Bij aanmelding 
van een wapen (kan ook via de NGV website) 
krijgt u dat formulier toegezonden. Graag 
inzenden vóór 1 januari 2011. 

Nadere informatie: Willem van Zon, 
info@heraldiek.net, Utrecht 

Nieuwe leden 
133099 dhrH. van Lier, Bilthoven 133118 dhr D.H. Keu per, De Heurne 
133100 dhr L.J.A. Mertens, Eindhoven 133119 dhr W. L. Mattijs, Hellevoetsluis 
133101 dhr J. Niewold, Glimmen 133120 dhr H. van Nek, Zaandam 
133102 dhr R. Ons man, Leeuwarden 133121 dhr J. D. B. Schans tra, Burgh Haamstede 
133103 dhr J.W.J. van Osch, Venray 133122 dhr ir J.A. ren Bokkel Huinink, Vught 
133104 dhr J.C. P. M. Rosdorff, Leiden 133123 dhr J. W. Breed veld, Spijkenisse 
133105 dhr R. Veldman, Maarn 133124 dhr S.E.P.G. Merkx, Breda 
133106 dhr ir).D.M. Versrcgen, Sittard 13312 5 d]u J. W. va n Rij s bc1·g cn, R oos e nd aal 

133107 dhr J. van der Vlugt, Maassluis 133126 dhr J.H.G. Colen, Prinsenbeek 
133108 dhr A.A.M. Vork, Houten 133127 dhr D. W. van Logchem, Leerdam 
133109 dhr A.T. de Vreede,Krimpen aan den IJssel 133128 dhr W. P.J. Kooijman, Zevenaar 
133110 dhr L.A. de Vries, Horn 133129 dhr W.J. Neerlaar, Lochem 
133111 dhr H. Nijeboer, Dalfsen 133130 dhr W.L. P. Coolen, Veldhoven 
133112 dhr C. M.A. Vermeulen, Gouda 133131 dhr H.J. Stapelkamp, Eelde 
133113 dhr R.M.H. Ki vit, Leeuwarden 133132 dhr W. Barendregt, Nijmegen 
133114 dhr J.J. Staat, Dordrecht 133133 dhr T.A. Mellema, Dordrecht 
133115 dhr E. W. H. Schreuder, Delft 133134 dhr A.M. H. Limpens, Maastricht 
133116 dhr A.J.L. Bardoel, Milheeze 133135 dhr ing L. H. Pols, Krimpen aan den IJssel 
133117 dhr P. Bos, Hoogeveen 133136 dhr R. G reven, Purmerend 
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133137 dhr H. Tebra, Stöckse, Duitsland 133161 dhr W.G. Groeneveld, Alphen aan den Rijn 
133138 dhr J. Timmer, Best 133162 dhr L. P.J. Meijer, Den Haag 
133139 dhr J. Gerrits, Hasselt 133163 dhr A. Oldenbeuving, Coevorden 
133140 dhr M. W. van Rijn, Ter Aar 133164 dhrF.Jager, Veendam 
133141 dhr W.J. Steenhagen, Hank 133165 dhr dr J.G. Veening, Arnhem 
133142 dhr J.R. van Geem, Uithoorn 133166 dhr H. Fix, Wilsum 
133143 dhr D. K. ten Pas, Goch-Nierswalde, Duitsland 133167 dhr J. van der Wel , Gouda 
133144 dhr P.H.A. Voss, Elst GLD 133168 dhr M.J. Bouman, Sleeuwijk 
133145 dhr D. Roggeveen, Voorburg 133169 dhr J.J. Geestman, Leeuwarden 
133146 dhr M.G. E. Laban, Spijkenisse 133170 dhr B. de Graaf, Vollenhove 
133147 dhr A. de Jong, Den Haag 133171 mw M. van Straten - van der Meulen, Son 
133148 dhr irJ. Sluijter, Den Haag 133172 dhr J. M. Meeuwse, Terneuzen 
133149 dhr A.D.M. Keetlaer, De Rijp 133173 dhr N. Lambermon, Spijkenisse 
133150 dhr J.C. Meijer, Hilversum 133174 dhrJ.L.A.M. Holleman, Zutphen 
133151 dhr G. W.L. Brabander, Geldrop 133175 dhr P.C. Hoogduin, Leidschendam 
133152 mw M. Nederpelt, Monster 133176 mw P.C. Wienbelt, Holten 
133153 dhr J. Ebels, Peize 133177 mw A.K.J. Waaleboer-de Bruin, Hellevoetsluis 
133154 dhr J.B. van den Heuvel, Schaijk 133178 mw C. Schaap, Herkingen 
133155 dhr drs A.G.J. Clevis, Broekhuizenvorst 133179 J. W.G. Liedermooy, Rockanje 
133156 dhr A.G. de Boer, Leiderdorp 133180 dhr P.H.F. Boekbinder, Delfgauw 
133157 dhr L.H. G. Mathöt, Kortenhoef 133181 dhrW.A. Kamphuis, Rotterdam 
133158 dhr A. Hamelink, Geldermalsen 133182 dhr C.J. van der Ploeg, Zoetermeer 
133159 mw J.E.M. van Eupen,Hapert 133183 dhr J.A. van den Hoek, Hazerswoude Rijndijk 
133160 mw W. E. Polman-Lensink, Soesterberg 133184 

Agenda 
Oktober 
1-okt 19.00 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 

Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder 
Lees- en contactavond. 

2-okt 11.00 uur.Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Nivongebouw, Kerkbuurt 169, Berkhout 
Bibliotheek geopend. 

2-okt 10.00 uur. Afdeling Rijnland 
Regionaal Archief Leiden, Boisotkade 2a, Leiden 
Contactochtend: Op zoek naar voorouders. 

6-okt 14.00 uur. Afdeling West Noord-Brabant 

dhr J. Doornbos, Nieuw Amsterdam 

Gemeenschapshuis 'De Wegwijzer', Steendorpstraat 2, Breda 
Ledenmiddag. 

8-okt 14.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Westfries Archief, Blauwe Berg se, Hoorn 
Voorouderspreekuur. 

9-okt 13.00 uur. Afdeling Twente 
Stefans-Hof, Grotestraat 207, Borne 
Lezing door J. Kaldenbach: Historisch-genealogisch onderzoek in Duitsland. 

9-okt. 13.30 uur.Afdeling Drenthe 
Stationskoffiehuis, Stationsstraat 14, Rolde 
Lezing door Bert Loo per: HctTrcsoa,: 

11-okt 19.00 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder 
Invoegavond. 

12-okt 19.30 uur. Afdeling Apeldoorn en omstreken 
De Stolp, Violieren plein 101, Apeldoorn 
Lezing door Herman de Wit: De website Geneaknowhow.net. 

12-okt 20.00 uur. Afdeling Amersfoort en omstreken 
Zaal 8 van het Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilenburgerweg 2, Amersfoort 
Lezing door Jos Wassink, Mieke Heurneman en Willem van Maren: 't Vrije volk van Soest-de 
Bataafse revolutie in Soest, 1795-1802. 
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12-okt 20.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
't Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven 
Lezing door Klaasje Douma: De strijd om de tienden van Heeze en Leende. 

13-okt 20.00 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
Louise de Colignystraat 20, gebouw 't Trefpunt, Alkmaar 
Lezing door de heer Henri van Rijn: Het leven van de armste mensen in Europa vanaf de 
Middeleeuwen tot heden. 

13-okt 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorp kerk, Prof Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door Jos Kaldenbach: Hannekemaaiers, haringvissers en andere hollandgangers. 

14-okt 10.00 uur. Afdeling Delfland 
Papelaan 6, Weesp 
Bezoek aan het Verenigingscentrum Weesp. 

15-okt 14.00 uur. Afdeling Drenthe 
Gemeentehuis Emmen, Raadhuis plein 1, Emmen 
Genealogisch inloopspreekuur. 

16-okt 13.30 uur. Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door de heer drs. P. Duijff: Marten Posthumus (Amerika), herinneringen aanzijn geboortedorp 
Rinsumageest. 

16-okt 10.00 uur. Afdeling Zeeland 
Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg 
Zeeuwse Genealogische Contactdag. 

19-okt 20.00 uur. Afdeling Amsterdam en omstreken 
Backershagen 12,Amsterdam Buitenvelden 
Lezing door de heer A. Doedens: Stromen volk ... emigratie en immigratie in Holland (16de-19de eeuw). 

19-okt 19.30 uur. Afdeling Betuwe 
Plein 46-48, Tiel 
Lezing door de heer P.A. van Golen: Hannekemaaiers en kiep kerels. 

20-okt 20.00 uur.AfdelingGroningen 
Cascadeplein 4, Groningen 
Lezing door prof.dr. Hans Mol: HISGIS: digitale kennis over landschap, e1fgoed & sociaal/economische 
ontwikkelingen in het verleden. 

21-okt 20.00 uur.AfdelingOostelijk West-Friesland 
Nivongebouw, Kerkbuurt 169, Berkhout 
Lezing door mevr. R. Fiedeldij Dop: Erochique, erotiek door de eeuwen heen. 

23-okt 10.00 uur.Algemeen/nationaal 
Utrecht 
Jaarlijkse dag voor NGV PR-medewerkers. 

23-okt 14.00 uur.Afdeling Zeeland 
'De Vroone', C.D. Vereekestraat 74, Kapelle 
Lezing door de heer A.D. Huizer: 'Genetische Genealogie', welke praktische mogelijkheden biedt dit 
de genealoog? 

25-okt 19.00 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder 
Invoegavond. 

27-okt 20.00 uur. Afdeling Kennemerland 
Jeugdcentrum de Schakel, Pijnboomstraat hoek Schoterweg, Haarlem Noord 
Lezing door Ton van Velzen: Een kijkje in de personeelsrekeningen van het VOC-personeel. 

29-okt 20.00 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
De Draaikolk, Dollardlaan 202, Den Helder 
Lezing door de heer J. Limpers i.s.m. de heer J. Netel beek: Aldfaer, wat kan het allemaal? 

30-okt 14.00 uur. Afdeling Amersfoort en omstreken 
Zaal 8 van het Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilenburgerweg 2, Amersfoort 
Computergenealogie. 
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rubr1 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. 

Kwartierstaat 
A. van Route-Zwerver, A. Smallenbroek
Zwerver, A. de Graaf-Zwerver, H. Zwerver en 
G. Enter, Zwerver' s warm en koud ingekwartierd, 
7 delen, Amersfoort 2005-2009, > 1000 pp., 
ill. + index [A4]. 

• Cfl 
RVER'1 

ll'IIII IO flllfld 
~ 

Tussen 2005 en 2009 hebben - na een re
unie in 2004 - zeven delen over de familie 
het licht gezien. Samen vormen zij een serie 
kwartierstaten van de kinderen van het echt
paar Mense Zwerver (1880-1946)- Anna Tal
lina Timmer (1883-1956) en hun aangehuwde 
schoonkinderen. Kenmerkend voor alle de
len is, dat de kwartierstaat is 'aangekleed', of
wel veel informatie bevat over de plaats waar 
bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden, de 
lokale geschiedenis, uitleg over de beroepen, 
handelingen van de kerkenraad, etc. Daar
naast zijn veel gegevens voorzien van noten, 
waardoor een en ander te controleren is. Het 
eerste deel bevat de kwartierstaat Zwerver 
met kwartieren Zwerver-Zandberg, De Roos
Roels, Postma-Klaver en Blom-de Vries, alle 
in Friesland. Deel II bevat de kwartierstaat 
Timmer met kwartieren Timmer-Zuidema 
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en Hovinga-Werkman, alle in Groningen. De 
kwartierstaat Nij boer is eveneens voorname
lijk Gronings. Via Alina Ovingh, vrouw van 
de predikant Patrocles Römelingh gaan er 
lijnen naar Karel de Grote. De kwartierstaat 
Boersma is eveneens Gronings en bevat de 
kwartieren Boersma-Dwarshuis, Ristema
Kijfft, Lantinga-Braker en Bolhuis-Volhand. 
De kwartierstaat Boersma ten slotte is weer 
geheel Fries met kwartieren Boersma-Schie
vink en Van der Wei-Jager. Deel III bevat 
de twee Groningse kwartierstaten Jager en 
Diekema met enerzijds de kwartieren Jager, 
Beentje-Kruizinga, Zuidema-Prak en Zweep 
en anderzijds de kwartieren Diekema-Ger
naat, Jager-Dijkhuis, Bos-Wildeman en De 
J onge-Elbrecht. Deel IV bevat de kwartiersta
ten Bierling (Drents-Gronings) en Looyenga 
(Fries met Amsterdamse kwartieren). Bier
ling-kwartieren bevatten de namen Bierling
Hoving, Meisner-Kortholt, Stumpe-Arents 
en Boelens-Smit. Looyenga-Beukenkamp en 
Tjoelker-Buma zijn namen uit de kwartier
staat Looyenga. De kwartierstaat Enter (deel 
V) bevat net als de kwartierstaat Nijboer een 
link naar Alina Ovingh. In de vierde gene
ratie zien we kwartieren Enter-Hoeksema, 
Kleersnijder-Sikkens, Van den Berg-Maar
huis en Huizinga-Vonk, die allen in Gro
ningerland zijn geboren. Deel VI bestaat 
wederom uit twee kwartierstaten: Meijer 
en Wieringa. Meijer-Schrikkema, Mellema

Dikkens, Leeuwerke-Oolders en Streuding
Kuiper zijn ook weer puur Gronings. De 
naam Wieringa doet ook al Gronings aan en 
de kwartieren Wieringa-Dijkema, Bontkes
Berg, Munneke-Te Velde en Kemper-Vegter 
zijn dan ook weer puur Gronings, zij het met 
kleine uitstapjes richting Drenthe en de kop 
van Overijssel. Het laatste deel (VII) heeft 
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de kwartierstaten Meems en Hartsema. De 
eerste kwartierstaat {Meems-Pathuis, Kamp
huis-Schreuder, Pats-Kalsbeek, Geertsma
Knoop) is weer voornamelijk Gronings met 
vertakkingen naar Hasselt via de familie Mu
lert, terwijl de kwartierstaat Hartsema deels 
Gronings en deels Fries is met kwartieren 
Hartsema-Leekstra, De Haan-Nubé, Eleveld
Hietkamp en Beuker-Raven berg. 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
H. Flietstra, Mijn dorp aan de Aa. De kroniek van 
Aadorp, Aadorp 2008, 332 pp., ill. [A4] . 

Aadorp in Twente, niet te verwarren met 
Adorp in Groningen, Aadorp heeft een ge
schiedenis van precies 100 jaar, want in 1908 
was het Jan Marten Kamphuis uit de buurt 
van Appingedam, die een boerderij stichtte 
in een totaal onontgonnen gebied en de om
geving rond zijn boerderij veranderde van 
woestenij in landbouwgrond. In 1916 ves
tigde zich de familie Nicolaas Boomars op 21 
hectare grond, gekocht van Kamphuis. Het 
huis ging spoedig in vlammen op en werd 
herbouwd door Nicolaas Hammink. Lang
zaan1 ,naar zeker werd grond rond de boer

derij aan anderen verkocht, die er huizen op 
zetten, waardoor Aadorp groeide. Chronolo
gisch en thematisch worden de verschillende 
onderdelen van de Aadorpse geschiedenis 
belicht, waaronder de gebeurtenissen in de 
tweede wereldoorlog en de nasleep daarvan. 
Jammer dat een dergelijk aardig boek een in
dex mist. 
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NGV Achterhoek en Liemers, Van waar? Van 
daar!, Doetinchem 2008, 21 pp., index [As]. 

Van waar? 
Van daar! 

n•m•" v•n steden,dorp1,n 

buur1AChttppen en buurten 

In het wortoebfod 

"·" de NGV-.lde/1119 
Achterhot:k en Llemers 

Een eenvoudige uitgave van de afdeling Ach
terhoek en Liemers van de NGV over de 400 
plaatsen, gehuchten, buurschappen en der
gelijke in de regio van de afdeling. 

J. Grubben, L. van Hout (t) en C. Klerken, 
Het gezicht van de Boekend. Een gemeenschap met 
geschiedenis, Blerick 2009, 352 pp., ill. + index; 
[As+] . 

Het gezicht van de Boekend 

Boekend is een klein gehucht bij Blerick, 
thans een stadsdeel van Venlo. Thematisch 
chronologisch worden de verschillende pe

riodes in de geschiedenis van Boekend onder 
de loupe genomen. Aangezien het gehucht 
altijd klein is geweest, is het aantal boerde
rijen beperkt (in 1829 40 huizen). Van enkele 
echte Boekendse families zijn (fragment-)ge
nealogieën opgenomen, zoals van de families 
Seelen/Zelen, Klerken, Le{ e)nders, Gubbels, 
Grubbens en Coopmans. 
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C. Kühne en W. van Norel, Elburg in beeld. 
Een beeldcanon van Elburg in 25 vensters, Elburg 
2008, 232 pp., ill. [A4]. 

ELBURG 
IN B EE LD 

De vereniging Arent thoe Boecop tekende 
voor de uitgave over de beeldcanon van El
burg. Meer dan 350 foto's verdeeld over 25 
vensters (onderdelen) van de Elburgse ge
schiedenis paseren de revue. De vischpoort, 
het Arent toe Boecophuis, het Sint Agnie
tenklooster geven kenmerkende gebouwen 
in de stad weer. Andere vensters gaan over 
folklore en oude gebruiken zoals St. Maarten 
en Palmpasen. Al met al bevat deze uitgave 
fraaie oude beelden van de stad, die deels nu 
veranderd zijn (bijvoorbeeld de armoede in 
het Veghenhofje) en deels gelukkig nog her
kenbaar bewaard gebleven zijn. 

T. Terhorst, Als wir bei Holland kamen ... Elten 
unter niederländischer Auftragsve1waltung 1949-

1963, Geldern 2008, 45 pp., ill.; ISBN 3-921760-
44-5 [As] . 

Tim Terhorst 
Als wir bei Holland kamen .. . 
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Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd 
het Nederlands grondgebied in 1949 ui tge
breid met enkele stukken Duitsland als com
pensatie voor gelden oorlogsschade. Aanvan
kelijk wilde Nederland gebiedsuitbreiding 
met 1750 km:, het werden er 69 km 2 . Hoe dan 
ook, naast onder meer Süderwick ( de over
kant van de straat in Dinxperlo) werd voor
namelijk El ten met een kleine 3200 inwoners 
ingelijfd. Inwoners kregen een Nederlands 
paspoort waarop aangegeven werd: 'wordt 
als Nederlander behandeld' . Elten werd kort 
na de oorlog een plaats waar veel Nederland
se toeristen naar toe gingen voor een dagje 
uit. Uiteindelijk is het economische gezien 
voor Elten goed geweest een tijdje Neder
lands te zijn geweest, maar al met al werd de 
toch wat als absurd beschouwde situatie in 
1963 beëindigd en werd Elten weer onder
deel van de Bondsrepubliek Duitsland. 

E. E. Kemperman (t), De thesaurus van Grams
bergen. Een 17de-eeuw medisch handschrift ont
sloten, Kampen 2009, 371 pp., ill.; ISBN 978-
90-6697-200-1 (€ 39,95 bij de IJsselacademie) 
[A4 oblong]. 

Bij de IJsselacademie verscheen de transcrip

tie van een bijzonder 1;rl< eeuws boek. In een 
oude boerderij nabij Gramsbergen werd een 
eeuwenoud slecht bewaard boek met medi
sche (ver)handelingen aangetroffen, die vol
gens de eigenaar zich altijd op dat erf heeft 
bevonden. De eerste eigenaar was een chirur
gijn Jodocus Ginck, die in 1608 zijn eerste 
vermelding maakte: die over de amputatie 
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van zijn eigen been. Zijn zoon Pelgrim Ginck 
erfde het handschrift in 1626. Een derde au
teur kon helaas niet worden geïdentificeerd. 
Het handschrift bevat Duitse, Nederlandse 
en Latijnse zinnen, wat de leesbaarheid aan
vankelijk niet gemakkelijker maakte. Het 
is de verdienste van de bewerker ( die he
laas het verschijnen van het boek niet meer 
meemaakte), dat hij alles in standaard Ne
derlands heeft vertaald. Op elke bladzijde 
is (klein) de originele pagina weergegeven, 
met daarbij een transcriptie en een verta
ling. Bijzonder interessant zijn de recepten 
voor de bereiding van een water tegen de ge
slachtsdrift op pag. 116 (in het commentaar 
staat vermeld: goed en nuttig voor de geeste
lijken) of recepten voor vrouwen in de kraam 
of vrouwen die weinig melk produceren (pp. 
184-185). Het geeft een goed doorkijkje in 
de geneeskunst van een chirurgijn in de 17dc 
eeuw en heeft een grotere waarde dan de titel 
doet vermoeden. 

K. Mars (t), De Parochiekerken van Harderwijk, 
Harderwijk z.j., ill.; ISBN 978-90-78115-38-o 
[As]. 

Hoewel de auteur, pastoor Mars, reeds 25 
jaar geleden is overleden, is posthuum dit 
boek verschenen zodat hij niet vergeten zal 
worden. In dit boekje wordt in vogelvlucht 
de geschiedenis van de verschillende (soms 
reeds verloren gegane) parochiekerken van 

Harderwijk voor het voetlicht gebracht: de 
St. Nicolaaskerk, de O.L.V.-kerk, de St. Mar
tinuskerk en de beide St. Catharina-kerken. 

CdG 

R. Vennik, De geschiedenis van Hillegersberg, 
z.pl. [2009], 109 pp., ill.; ISBN 978-90-72349-
22-4 (uitgave Stichting Streekarchief Eiland 
IJsselmonde, prijs€ 17,50) [As]. 

DE GESCHIEDENIS 
VAN HILLEGERSBERG 

Kuc:lo!V"mulc 

De oudste vermelding van het dorp Hille
gersberg is in een oorkonde uit 993 waarin 
het dorp Bergen ten westen van de Rijn ge
noemd wordt. Dit dorp behoorde tot de be
zittingen van graaf Arnulf en werd aan de 
abdij van Egmond geschonken. De naam 
Hillegersberg komt voor het eerst voor in 
de 13dc eeuw, de op de berg staande kerk is 
dan de moederkerk van de omliggende paro
chies Bleiswijk, Zevenhuizen, Kralingen en 
Rotterdam. Er zijn veel verklaringen van de 
naam, maar het meest waarschijnlijk is dat 
het dorp de naam heeft gekregen van de Hei
lige Hildegard van Bingen. In het boek wordt 
de geschiedenis van het dagelijks leven be-
schreven, vanaf de n1iddelee uwen tot en 111e t 

de tweede wereldoorlog. In korte hoofdstuk
ken komen verschillende onderwerpen aan 
bod, zoals de strijd tegen het water van het 
Hoogheemraadschap van Schieland, de kerk 
en het kerkelijk leven, de burgerlijke over
heid, de armenzorg, ziekte en gezondheid, 
onderwijs, economische activiteiten, beken
de Hillegersbergenaren, de patriottentijd, 
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en Hillegersberg, dat in 1941 door Rotterdam 
geannexeerd werd, in de tweede wereldoor
log. In de bijlagen zijn lijsten van schouten 
en burgemeesters, secretarissen, Hervormde 
predikanten, en hoogheemraden, baljuwen 
en dijkgraven van Schieland opgenomen. 

F.J.A.M. van der Helm, Rondom de Haagse 
Laakmolen, Den Haag 2008, 147 pp., ill. + in
dex; ISBN 978-94-6008-001-2 (verkrijgbaar 
voor € 27,- incl. porto bij uitgeverij Kirja
boek te Hoogwoud, www.Kirjaboek.nl) [As]. 

De nog steeds bestaande Laakmolen ligt op 
oorspronkelijk Rijswijks grondgebied. Zijn 
functie was de door turfwinning ontstane 
watergebieden droog te malen, waarna het 
water via de Laak afgevoerd kon worden. Het 
boek beschrijft met veel details de geschie
denis van de molen en zijn omgeving. Veel 
aandacht is er ook voor de molenaars, wier 
namen vanaf 1578 bekend zijn. Behalve de 
Laakmolen wordt ook de Broekslootmolen 
besproken. Deze stond vlakbij de Laakmo
len, maar is inmiddels afgebroken. 

ABB 

P. Bol en J.J. Vrij, Sranan famiri. Voorouders van 
verre deels Suriname, Den Haag 2009, 187 pp, 
ill. + index; ISBN 978-90-5802-074-1 [As] . 

Bij het CBG verscheen deel s in de serie 
Voorouders van Verre met als land van her
komst Suriname. Nu is het begrip herkomst 
uit Suriname betrekkelijk. De meeste Surina-
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mers hebben immers roots die deels in Euro
pa liggen, deels in Afrika en deels in Azië. Dat 
maakt alles qua onderzoek gecompliceerd, 
temeer daar onderlinge relaties - al dan niet 
in huwelijksverband - ook veelvuldig voor
komen. Hierdoor hebben vele Surinamers 
bijvoorbeeld Nederlands bloed en blijken 
Nederlanders soms toch Surinaamse over
grootouders te hebben. Veel Joodse families 
(dat wil zeggen families met een Joodse fa
milienaam) blijken in Suriname twee takken 
te hebben: een blanke Joodse tak en een don
kere christelijke tak. De laatste tak is dan het 
resultaat van een relatie met een Afro-Suri
naams meisje, waarbij de vader de kinderen 
een christelijke opvoeding gaf. Kortom, het 
rijk geschakeerde Surinaamse genealogische 
verleden wordt in dit boek behandeld, inclu
sief de bronnen waar bepaalde gegevens kun
nen worden teruggevonden, zoals de vrijla
tingsregisters van slaven. 

C.W. Delforterie, Voorschoten. Gereformeerd 
lidmaten ca. 1621-1833, ontvangen akten van in
demniteit 1731-1803, afgegeven akten van indemni
teit 1707-1809, Leiden 2008, index [A4]. 

In d e el 11 van de reeks G cncalogisclu: bronnen 

van de dorpen rondom Leiden, uitgegeven door 
de afdeling Rijnland van de NGV is voor de 
derde maal een boek over Voorschoten ver
schenen en alle drie van voormalige redac
teur van Gens Nostra Cor Delforterie. Aller
eerst wil ik iets te zeggen over de index, of be
ter indexen, want het boek bevat maar liefst 
vijf indexen: voornamen, achternamen/pa-
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troniemen, toponiemen, huis- en veldnamen 
en beroepen/functies. Met name de index op 
toponiemen is er eentje waaraan een ieder 
een voorbeeld moet nemen. Niet alleen is de 
naam naar huidige naam gestandaardiseerd, 
maar tevens is aangegeven in welke provin
cie de plaats ligt. Bij buitenlandse plaatsen is 
telkens aangegeven in welk land en in welke 
provincie/deelstaat een plaats ligt. Daar waar 
identificatie van de plaats niet eenduidig mo
gelijk bleek, geeft de index de verschillende 
mogelijkheden. Prachtig! 

D. Otten, Boerderijnamen in Voorst. Lexicon van 
ruim 900 boerderij namen uit de periode 800-2000, 

Kampen 2009, 196 pp., ill. + index; ISBN 978-

90-6697-197-4 [As]. 

Wie een boerderijenboek à la Westerwolde 
verwacht, komt bedrogen uit. Er wordt na
melijk niet per boerderij aangegeven wie er 
heeft gewoond en sinds wanneer. In dit boek 
is sprake van een (alfabetische) lijst van alle 
boerderijnamen in de gemeente Voorst. Van 
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elke naam wordt aangegeven wat de huidige 
ligging is (of vroegere ligging was), welke 
benamingen in de loop der jaren zijn aan
getroffen. Sommige namen als Het kan niet 
anders of De Volle hand zijn namen die we niet 
direct met een boerderijnaam zullen asso
ciëren, in tegenstelling tot namen als Kleine 
Wezeveld (ook Luttike Wesevelt sinds 1442) of 
Oud Wezeveld (ook Groot Wezeveld). Helaas 
worden de bronnen van de vermeldingen 
niet genoemd. Dat zou dit werk nog meer 
waarde verschaffen dan dat het zo al heeft. 

W. Berendsen, A. Wenting-Reulink, W. Wen
ting (red.), Schoolboek. Drie eeuwen onderwijsge
schiedenis van Wehl, Wehl 2009, 192 pp., il!. + 
index; ISBN 978-90-802452-2-8 [A4]. 

ll>r':l.e. ---- Ooll:ll.d.O~
C::-8 0bS.-d.-~ --- ,..._h.1 

De oudste gegevens betreffende Wehl, eer
tijds een Kleefse enclave, dateren uit de 17'1< 
eeuw, toen er in de buurt van de r.-k.-kerk een 
school van dezelfde signatuur stond. Sinds 
1726 werd er ook school gehouden door de 
hervormden. Beide gezindten - rooms-ka
tholieken en protestants-christelijk - heb
ben in de loop der jaren verschillende scholen 
gekend. De protestants-christelijke school 
werd rond 1971 te klein e n fuseerde uitein

delijk met de r.-k.-scholen. Uiteraard was er 
ook een openbare school. De auteurs hebben 
eveneens aandacht voor de bewaarscholen, 
de tekenschool en de landbouwschool. Veel 
pagina's zijn ingeruimd voor een grote hoe
veelheid klassefoto's van alle scholen. 

CdG 
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Overig 
J. Kossmann-Putto, Over Middeleeuwse geschie
denis, Elf opstellen, Utrecht 2009, 224 pp., ill.; 
ISBN 978-90-5345-381-o (prijs€ 19,95) [As]. 

De bundel omvat elf artikelen en enige boek
besprekingen van de auteur. De onderwer
pen zijn zeer divers: het stadsbestuur van 
Kampen, het financiële beleid van Kampen 
en de relatie tussen Kampen en Essen. Maar 
daarnaast ook: verschillen tussen oost en 
west betreffende de armen- en ziekenzorg, 
de pretenties van graaf Floris V op de Schotse 
troon, ritmeesters in Utrecht en Gelre, en het 
fenomeen van het veemgerecht, om er enkele 
te noemen. Tot slot is een bibliografie toege
voegd van alle publicaties van de auteur uit 
meer dan vijftig jaar als mediëvist. 

T. Reniers (red.), De dood ingeprent, Huldeblijk 
voor L. W. Trompenaars, collectioneur, Almere 
2009, 296 pp., ill.; ISBN 978-90-5802-068-o 
(verkrijgbaar voor € 42,50 incl. porto door 
overmaking op banknummer 2796481 t.n.v. 
A.M.G. Reniers te Almere) [As+]. 

In een liber amicorum komen in 16 ver
schillende bijdragen allerlei aspecten van 
bidprentj es aan bod, rond v ier hoo fdthe m a's: 

geschiedenis, internationalisering van on
derzoek, bestaande (ook niet-Nederlandse) 
collecties en liefde voor het onderwerp, waar
onder drie interviews met de heren Trompe
naars, Frans Pluijmaekers en Edmond Del
hougne. Het laatste genoemde thema bestaat 
uit korte beschrijvingen van 39 verschillende 
auteurs over mimimaal één bijzonder bid-
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prentje uit de eigen collectie (meestal van 
vóór 1850). De eindredactie mag hier en daar 
iets te kort schieten (eigenzinnige inleidin
gen, verminking bijdrage Hamers, dubbele 
vermelding tekst Van der Linden, soms on
logische indeling), het boek is een bijzonder 
eerbetoon aan het bidprentje en aan de heer 
Trompenaars te Amsterdam. Van de vele af
gebeelde (fraaie) prentjes is ook de tekstkant 
te zien, vaak met genealogische informatie. 
Een uitvoerige recensie door Nico Hamers 
te Malden is opgenomen in Hamers Bulletin 
25 (2009), pagina 165-166. Martijn Spruit van 
het CBG te Den Haag heeft bij dit boek op één 
los A-viertje een register op namen gemaakt. 

ABB 

J. M. Spendel, Buitenlandse familienamen in Ne
derland, Delft 2009, 228 pp., ill.; ISBN 978-90-
75010-20-6 (verkrijgbaar à€ 19,45 via www. 
onserfgoed.com) [As]. 

Door jarenlange migratie van mensen uit 
vele landen naar de Nederlanden vinden we 
vele buitenlandse of buitenlands klinkende 
namen in Nederland. Namen als Thorbecke 
(eig. thor Becke), Brenninkmeijer en Drees
mann kunnen wellicht al snel als Duits wor
d e n h e rkend, de familie Vroom. (van V&D) zal 

minder duidelijk zijn. Franse namen als Re
veille, Marechal, Labruyere zijn herkenbaar, 
al kan het zijn dan nakomelingen thans De 
Wekker, Smid/Smit en Van der Heyde heten. 
Uiteraard ontbreken ook de familienamen 
niet, die te maken hebben met onze kolonia
le geschiedenis: Indonesische familienamen 
(zowel inlands als Nederlandse indische fa-
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Buitenlandse fumlllcnamen 
In Nederhrnd 

J:11 nM. S~11dtl 

milies), Surinaamse familienamen met Cre
oolse, Chinese, Javaanse of Hindoestaanse 
roots, namen uit Papoea Nieuw Guinea en 
de Molukken. Ten slotte wordt aandacht be
steed in korte hoofdstukken aan Europese en 
niet Europese familienamen, waarbij wel aan 
Japanse namen is gedacht maar de Koreaanse 
familienamen als Kim, Hwang, Lee en Park 
(met deze namen is de halve bevolking van 
Zuid-Korea vermeld) mijns inziens ten on
rechte onvermeld blijven. Mogelijk heeft dat 
te maken met mijn Koreaanse schoonfamilie, 
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D. Waddell, Bloedlijn. Een genealogische thriller, 
Amsterdam 2009, 302 pp.; ISBN 978-90-245-

2561-4 [As]. 
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Een ongebruikelijk boek om te recenseren. 
Het is geen genealogie, maar de genealogie 
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periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 

aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be

stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen

tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), afk.= afkomstig, afl.= aflevering, corr. 

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

Nederland 
Aold Hoksbarge (Haaksbergen), 38e jg., nr. 1, 
febr. 2005. De Elsen-erven in Holchuizen (deel 1) 
[notities en fragmenten Ten Elsen/ten Elzen; 17e-
20e eeuw] . Idem, nr. 4, dec. 2005. Een luschuisje 
op het Lankheet; Verv. Elsen-erven (3) [Komman, 
Groochuis, Duisman, Lansink, Ten Hoopen, Wal
cerbosch, Hilderink, Ten Elsen, Ros]. 

Idem, 39e jg., nr. 1, febr. 2006. A. van Leeuwen: 
De stichting van de openbare U.L.O. in Haaksber
gen verdient geen schoonheidsprijs. Schoolstrijd, 
ook in Haaksbergen. Idem, nr. z, mei 2006. In 
Memoriam Bernart Asbreuk; Uit het brieven
boek van burgemeester Vincent [Johannes Maria
nus Vincent (geb. Holten 1847; exm. Ankersmit), 
er. Twello 1878 Rudolphina M. Ribbius (exm. 
Mann); 1876-1885]. 

Idem, nr. 3, sept. 2006. Pauselijke Zouaven uit 
Haaksbergen [Oldenkotte, Waarborg; en ande
ren uit Twente]. Idem, nr. 4, dec. 2006.J. Kluiten
be1g: 100 Jaar geleden. Een greep ui c de gemeen tear
chieven van 1906; G.J. Lep pink: Een moedige Friese 
ondernemer in Haaksbergen Jogchum Zuidema 
(1884-1970) [uit Dronrijp; 1908 benoemd directeur 
Coöperatieve Zuivelfabriek in Haaksbergen]. 

Archievenblad, jg. 114 (2010), nr. 1. Over Regio
naal Historische Centra en verwante zaken; Oral 
hiscory en archiefinstellingen; Digitalisering ka
dastrale leggers en hulpkaarten 1832-1990; Waar
dering en selectie in de praktijk: de aanpak van 
achterstanden; Rijnlandse collecties online beter 
toegankelijk [hoogheemraadschap van Rijnland; 
www.rijnland.net/rijnslands_erfgoed]; Rijks
archivaris in ruste? Op bezoek bij mr. A. E.M. Rib
berink, Algemene Rijksarchivaris 1968-1988. 

Idem, 2010, nr. 3. In memoriam Jo Jamar. Clas
sicus en archivaris;]. vanAlbada: Fundamenten in 
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verandering: archivarissen in het krijt? ['schets 
van ontwikkelingen in en vooral rondom het ar
chievenlandschap van de afgelopen jaren en roept 
op tot herpakking']; Idem: Klein Duimpje en de 
kruimels [lijst met selectie van 101 steden en dor
pen, en hun gemeentelijke websites; op zoek naar 
vermeldingen van het plaatselijke gemeentear
chief]; R. Janssen: Archiveren van gemeentelijke 
websites: nuttig of noodzakelijk?; H. van der Veen: 
Historische persoonsinformatie op één plek [Wie
WasWie.nl]; A. Pels Rij"cken: Regionaal Archief Lei
den huurt commercieel depot; SNAAI'er in beeld: 
Freek Hui tink; In gesprek met Adrie Roding, ge
meentearchivaris van Enschede [geb. Losser 1953]. 

Idem, 2010, nr. 4. In memoriam Rupert Spie
kerman (1953-2010); G. de Bruin/G. Beentjes: Fun
damenten in verandering: conservering; B. Ypma: 
Het bewaren van digital bom vormgevingserf
goed; R.J. Hageman: De Wabo als breek- en smeed
ijzer voor digitale archivering [Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht]; Ch. Jewgens: Mee 
het oog op de islam. Informatieverzameling en 
archiefvorming in een koloniale context; A. van 
Lith-Droogleever Fortuijn!]. Sanders/A. Schutte/aars: 
Nieuwe database BHIC: het ledenbestand van 
de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap tot 1642 
[www.bhic.nl/broederschap]; In gesprek met 
Jantje Steenhuis [geb. Nijmegen 1957, gemeente
archivaris van Rotterdam]. 

De Biltse Grift, nr. 22, maart 1998. Zorgvliec. Een 
renteniershuis aan de Dorpsstraat [Verschoor 
(1844), Boucmy (1847), Coenen (1860), Van Voorst 
(1879)]; Landgoed Vollenhove [Van Reede (1651), 
Uytenbogaert (1651), Van der Meyden, Van Tuyll 
(1774)]. 

Idem, nr. 23, juni 1998. Dr. K.J. Halm [1939 
vluchteling uit Praag; levensloop]. Idem, nr. 24, 
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sept. 1998. Mr. P.H. Damsté (1902-1985) [geb. Lei
den; exm. Jaeger; gemeentesecretaris, histori
cus]; J. H. Gunning (1858-1940 ). Idem, nr. 25, dec. 
1998. Huis Meijenhagen; Lambertus Sanderus 
[predikant 1652-64]. 

Idem, Se jg., nr. 1, maart 1999. Verv. Bedrijven 
in De Bilt(Illa). Idem, nr. 2,juni 1999. Vondelinge 
Johanna Clara Cornelia van Sandwijck [1773]; 
Julius Röntgen in Bilthoven [geb. Leipzig 1855]. 
Idem, nr. 3, sept. 1999. Verv. Bedrijven (IIIb). 
Idem, nr. 4, dec. 1999. De Bilt in het jaar 1900; 
Memories tenen. 

Idem, 9e jg., nr. 1, maart 2000. Wandelingen 
met historische terugblik [Van Coesvelt, Van der 
Hoop, Staell]. Idem, nr. 2, juni 2000. Bouwactivi
teit in De Bilt rond 1900. Idem, nr. 3, sept. 2000. 
Anales de la seigneurie d' Oostbroek; Bedrijvig
heid in De Bilt rond 1800. Lijst van patenten. 

Idem, nr. 4, dec. 2000. Wetenswaardigheden uit 
het Biltse Correspondentiearchief van 1900; Een toe
vallige ontdekking [portretten van Rutger van den 
Boetzelaar enBattina van Loohn te Dwingeloo]. 

Burgerzaken en Recht, 17e jg., nr. 3/4, maart/ 
april 2010. Moederschap van rechtswege en er
kenning door een vrouw. Ontwerp-wetsvoorstel 
lesbisch ouderschap regelt nog meer gelijkheid 
voor iedereen behalve het kind; Raad van State 
over 'nieuw' Marokkaans echtscheidingsrecht. 

D'n Effer (Lieshout), jg. 13, nr. 1, oct. 1999. Het 
Wilhelminakanaal met zijn historische leefom
geving (3); In gesprek met ... Ties Peters [geb. 
Keldonk/Erp 1912, tr. Hanneke van Sinten uit 
Boerdonk]. Idem, nr. 2 dec. 1999. Verv. Wilhelmi
nakanaal (4); Verv. Postwezen (2) [situatie tussen 
1700-1850]; Wie was ... Tinus Versteegden [geb. 
Uden 1901, tr.1929 Nel de Wit]. 

Idem, jg. 13, nr. 3, jan. 2000. G. Merkelbach: De 
geschiedenis van Lieshout; In gesprek met ... 
Martien Coppens [geb. Lieshout 1919 (exm. Van 
Stekelenburg), tr. 1944 Maria Verleijsdonk]. 
Idem, nr. 4, maart 2000. Verv. Geschiedenis van 
Lieshout; Verv. Postwezen in Lieshout (4) [1876: 
verzoek aan de minister om een hulppostkantoor, 
ondertekend door dertien personen; brievengaar
ders, o.a. vader en zoon Jan en Cornelis (geb. 1857) 
Couwenberg]; Wie was ... Tinus van den Heuvel 
[geb.1910 (exm. Van den Elsen), tr. 1937 Martina 
Schepers]. 

Idem, jg. 13, nr. 5, april 2000. Verv. Geschiede
nis van Lieshout; Verv. Postwezen; In gesprek met 
.. . Lies van der Aa-Saris [geb. Nederwetten 1915, 
tr. 1942 Albert van der Aa] . Idem, nr. 6, mei 2000. 
Verv. Geschiedenis van Lieshout [14e eeuw]. 
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Het Feyne Kwartier (http://www.genealo
gieflakkee.nl; Genealogisch Centrum Goeree
Overflakkee), 15e jg., nr. 2, juli 2010. H.J. v.d. Waag: 
Bewoners van Goeree/Overflakkee voor de notaris 
te Brielle (1) [1648-49, o.a. Pas, Eke!, Vinck, Van 
Coeckum, De Villers, Hallingh, Bette; 1655-85, 
o.a. Van Butten, De Graeff, De Milde, De By, 't 
Jong, Van Sweden, Van der Poel, Hoogwerf~; Uit 
de archieven [verhaal van een reis door ds. P.M. 
Loysen en Cornelis Moree; 1826]. 

Het Hagelkruis (Heemkundekring Barthold van 
Heessel, Aarle-Rixtel), jg. 21, nr. 1, maart 2004. S. 

van Wetten: Schout van Aarle-Rixtel in Stiphout 
in het nauw [Johan van Ommeren, 1795; onder 
aanvoering van schoolmeester Jan Laurens van 
Duijnhoven]; Het Aarles fotoalbum: Huize ter 
Hurkens. 

Idem, nr. 2, juni 2004. Wie is zuster Hildegard 
[Hildegara Rathgeber, geb. Bad Kissingen 1912, 
wijkverpleegster, directrice bejaardentehuis]; M. 
Schreurs-Janssen: Zand erover, een historische wan
deling langs grafmonumenten. 

Idem, nr. 3, okt. 2004. Idem, nr. 4, dec. 2004. 
]. Prinsen/L. Prinsen-Holland: Wie was .. . Cornelis 
Princen? [ged. Weert 1772 (exm. Wagemans), 
brouwer, tr. Stiphout 1814 Theodora Claessens 
(exm. Van Vijfeijken)]; H. Löring: Manoeuvres 
in Aarle-Rixtel [1904; het leger hield oefening in 
zuidoost Brabant; inkwartiering]. 

Idem, jg. 22, nr. 1, maart 2005. r. Derks: Uit het 
archief van harmonie 'De goede Hoop'; Aarle
Rixtel in de krant. Idem, kerstmis 2005. H. van 
Beek: Het verband tussen een brand en een op
stand [1833; brand bij smid Jan van den Bogaard, 
sloeg over naar het huis van de kinderen Jan 
Neervens] . 

Heemschild (De Oude Vrijheid te Sint-Oeden
rode), jg. 38, nr.1, maart 2004. Adriaan Cornelis 
Broek [1775 Sint-Oedenrode 1834 (exm. Hurx), 
huisschilder, kaarsenmaker, koster; wijdde zijn 
leven aan archiefonderzoek over de Meierij van 
's-Hertogenbosch; handschriften in Universi
teit van Tilburg]; D. Aben-Schilders: 1911-2001 - 90 
j aar E DAH in Sint-Oedenrode [Aukes (1911), 
Van Rooij (1921), Van Liempd (1918-1929), Aben 
(1952)]. 

Idem, nr. 2, juni 2004. C.P.M. Slegers: Adriaan 
Cornelis Broek: de eerste lokale amateur-histo
ricus van de nieuwe provincie Noord-Brabant 
[ tekst van een lezing]; W. van Rooij: Koster Broek en 
pastoor-deken Van Erp. Idem, nr. 3, sept. 2004. 
Mijn oorlogsherinneringen [door Cor van den 
Hurk]. 
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Idem, (nr. 4) 2004. Thema: Aspecten van de 
aanleg van de Aso en de veranderingen die hier 
door zijn veroorzaakt [met namen van eigenaren 
van gesloopte panden, Veghelseweg e.o.]. 

Heem (Son en Breugel), 1999, no. 1. I. Wilbrink
Schoppert: Een greep uit de eerste 20 jaren van de 
RK Boerinnenbond in Son [opgericht in 1939]. 

Idem, 1999, no. 2. F. van Dijk-Rakels: Marinus 
Roefs - van koeherder tot archivaris [geb. 1891 
(exm. Van der Meiden)];]. Overzee: Op zoek naar 
een familierelatie [Van de(r) Velde; 16e eeuw]; 
Een brief van Franciscus Sonnius [1572]. 

Idem, 1999, no. 3. F. Wilbrink: Hoe rijk waren de 
Sonse Bagelaars? Deel 1: Jan Hendrik Bagelaar 
[geb. Eindhoven 1780, over!. Son 1827, zeeofficier; 
memorie van successie]; Heemkundekring Son en 
Breugel 1974-1999. 

Idem, 1999, no. 4. Verv. Sonse Bagelaars. Deel 
II: Ernst Willem Jan Bagelaar [1775-1837; exm. 
Arpeau; majoor, tekenaar - etser; memorie van 
successie]; Wim Hulsen vertelt [geb. Breugel 1923 
(exm. Rovers)] . 

Idem, 2000, no. 1. J. Overzee: De secretaris en 
zijn dienstmeid [Lucas Rijsterborg, secretaris en 
kerkmeester 1758-1770, tr. Magdalena Boekhof 
(over!. Son 1762); de huishoudster was Mechelina 
van de(r/n) Sanden (ged. Schijndel 1730; exm. 
Helinx); tr. 1764]; Son en Breugel in 1899; W. van 
der Meeren: Martinus van Beek (Son 1790 - Ant· 
werpen 1872). Grondlegger van het Doofstommen 
Insti tuut te St. Michielsgestel [exm. Dymphna 
Uda; Luikse spruiten in Son [Catereels, Cotte
reels; 17e eeuw]. 

Heemkunde Hattem (www.heemkundehat
tem.nl), nr.120, sept. 2009. H. Klok: Oprichting en 
oprichters kampeercentrum De Leemkule [Paul 
Voerman (geb. Hattem 1896; exm. Verkade) en 
DirkMooij (geb. Rotterdam 1900; exm. Gerlach); 
1951]; T. Eghuizen: Hattemse voorouders. De fa
milie Van Munster. Deel 1 [16e eeuw; o.a. Hans 
van Munster, barbier, tr. (1) 1587 Henrickjen Rem
melts]; D. Locht/G. Kouwenhoven: De bevolkingsre· 
gisters; R.M. Even: Boodschap in code anno 1804. 
Rector Acker schrijft geen contactadvertentie; 
G.J. Engelsman-Agterhuis: Herinneringen aan mijn 
grootouders Hendrik van der Ziel en Berendina 
Borst [1857-1944 (exm. Bomhof) resp. 1860-1919 
(exm. Van Weeghel); t r. 1883]; Verv. Historisch ka
daster van het schependom Hattem, afl.10. 

Heraldisch Tijdschrift (afd. Heraldiek), jg. 16, 
nr. 2, april-juni 2010. T. Metselaars: Geschiedenis 
van de wapens van Nieuw-Amsterdam en New 
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Heraldisch 
TIJ~s~hrift 
.. ... ... , .... ,~ ...... .,.;, ... , ........ ..... 

York; B. Grothues: Piet van der Poort, een weinig 
bekende wapentekenaar [geb. Rotterdam 1923]; 
J.A. de Boo: Lohengrin aan de Linge. Het land en 
het geslacht van Arkel [helmteken Van Arkel zou 
een uitkomende zwaan zijn; juister is een vlucht; 
Arkel in de publiekrechtelijke heraldiek]; N.J.M. 
Biezen: Een driezijdig stempel van het echtpaar 
Emants - Bruynesteyn/Bruinstein [ tr. Den Haag 
1701]; J.A. de Boo: Historische hulpwetenschappen 
[vakgroep te Berlijn; Berlijnse criteria voor heral
dische vormgeving]; Identificatie van onbekende 
wapenzegels in de zegelcollectie van de NGV (14). 

Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, 
10e jg. (1985), nr. 1.J.M. Rommers: Hennepakkers in 
de Krimpenerwaard. Idem, 1985, nr. 2. Kerken in 
de Krimpenerwaard. Idem, 1985, nr. 3. G.J. Bakker: 
Beschrijving van de polder Zuidbroek [o.a. de ge
schiedenis van de molen, 1862-1957]. Idem, 1985, 
nr. 4. C.R. Schoute: De Stormpolder, veranderd ei
land. 

Idem, ne jg. (1986), nr. 1. D.W. Hoogendijk: De 
gemeentewapens van de Krimpenerwaard voor 
1985 [afbeeldingen. beschrijving, herkomst]. 
Idem, 1986, nr. 2. C. Verstoep: Kaasmakende boe
rinnen: geëmancipeerde slavinnen? De positie 
van de kaasmakende boerinnen Midden Neder
land ca. 1895• ca. 1940; D. Blanken: De Korenmolen 
van Bergambacht [laatste wipmolenaar was Jan 
Spruytenburg (geb. Groot Ammers 1824, over!. 
1882)]. Idem, 1986, nr. 3-4. De bodemkaart van de 
Krimpenerwaard. 

Idem, 12e jg. (1987), nr. 1. P. Mui/wijk: Twee eeu
wen Joods leven in Schoonhoven; J.G. Antvellink: 
Het Schoonhovense chirurgijnsgilde; C.R. Schou
te: Zeevaarders uit Krimpen aan de Lek in de 19e 
eeuw; De driemastbark 'Bastiaan Pot' [gebouwd 
in 1863; gezagvoerders J.D.P. Zetteler (1863), 



L. Roozendaal (1871), Hayke Jacob Muller (1876-
79),J. Krijgsman]. 

Idem, 1987, nr. 2. H. v.d. Molen: De Schoonho
vense vloot in 1624 [met lijst van 30 eigenaren]; De 
Diakoniebakkers; C. Hamoen: Moord te Stolwijk 
[1817; Pieter Baas (tr. 1804 Neeltje Heykoop) en 
Niesje van den Berg (tr. Teunis van Dam) had
den een verhouding; vergiftigden hun partners]. 

Historische Kring Laren (www.historielaren. 
nl), nr. 111, jg. 29, nr. 1, voorjaar 2010. In Memo
riam Arnold van Kessel; Schaapherders in Laren 
[met naamlijst en levensdata; Van den Brink, 
Herder (2), Van Klooster, Kok (6), Veen (4), Vos, 
Wikkeman]; De 3 postkantoren van Laren. 

Historische Kring Leusden, 13e jg., nr. 3, dec. 
1997. J.A. Uitenbogaart: Leusden, een stukje post
geschiedenis; W. Bos: De Vieweg en de Viekamp bij 
Den Treek [pachter van de Ooievaarshorst in 1807: 
Frans ter Maaten] . 

Idem, 14e jg., nr.1, maart 1998. L. Bogaers: 'Iden
titeit' als sleutel tot Stichts optreden in de 16d' 
eeuw; H.B. Hendriks: Het eerste jaar van Studie
huis 'Don Bosco' ( 1937); H. Th. Hormann: De namen 
Asschat, Hagenouw en Lapeers [boerderijen]; J. 
Verduin (?): Betalingen met de derde garve in Leus
den en Stoutenburg. 

Idem, nr. 2, aug. 1998. Het postvervoer tussen 
Amersfoort en Maarsbergen via Leusden; Garage 
Klein veld 75 jaar [oprichter R. Kleinveld]; J. Ver
duin: Eeuwige erfpacht in Leusden. Idem, 14e jg., 
nr. 3, dec. 1998. 

Idem, 15e jg., nr. 1, april 1999. W. Bos: De eerste 
de Beaufort in Leusden [Willem Hendrik (1774-
1829 )]; G. de Graaf: De landgoederen van de Gelder
se Vallei; Van molen tot fabriek [ veevoederfabriek 
Wolswinkel 75 jaar] . 
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Leusden Toen, 15e jg., nr. 2, sept. 1999. W. Bos: 
Het Pachtboekje van boerderij 'het Hek' [van 
Willem de Kruif (1838-45), Jacobus van Loenen 
(1845-85), Rijk van Loenen (1885-86)]; J. Verduin: 
Een middeleeuwse zomer op Kasteel Stouten
burg;].]. van Burgsteden: 325 jaar Sint-Jozefparo
chie Achterveld 1674-1999. 

Idem, nr. 3, dec. 1999.J. Verduin: Restanten van 
een verdwenen boerderij in Stoutenburg [Ter 
Beeck]; F. van Loenen: Van parlevinken in Breuke
len tot kruidenieren in Hamersveld [Johannes 
Deden (geb. Mirns/Friesland, o.a. kruidenier 
1953-1973, over!. Bakhuizen 1979 {83 jaar)]. 

Historisch Genootschap Wormer, jaarboek 
2009. D. Hartman/F. Tjeertes: 'De Nieuw Gebouw
de Kerk' [200 jaar geleden ingezegend; verkoop 
oude kerk, aanbesteding, interieur, lijst van pre
dikanten 1806-heden, graven]; A. de Vries: Andries 
de Vries, vioolbouwer te Wormer [geb. Wormer 
1908 (exm. Massa), over!. Zaanstad 1993, tr. Wor
merveer 1934 Johanna M. Siekerman]; J. Blokker: 
'Elke stand moet eten hebben, zooals hij gewend 
is'. Over de centrale keuken in Wormer tijdens 
de Eerste Wereldoorlog; Als ik me goed herinner 
[interview met Jacob Pieter Conijn, geb. Wormer 
1920 (exm. Kooijman uit Engelen), over!. 2009]; 
E. Mak: Wormer met gat wereldnieuws! [1959];]. 
Blokher: Wormer families: de familie Koelemeijer 
[Joannes Koelemeijer, geb. Ottenhausen bij Stein
heim/Paderborn (exm. Schwarz), over!. 1826, 
tr. Wormer 1772 Maria Elisabeth Rubing, over!. 
1787; hoveniersbedrijf]; C. Kingma: De kanaal
kwestie [plannen voor de aanleg van industrieha
vens]; B. Kemp: Hekgolven in de Zaan. 

Historisch Overijssel, jg. 5, nr. 3, sept. 2009. Uit 
de kaartencollectie van het HCO. 

Idem, nr. 4, dec. 2009 (laatste aflevering). 
Schoonschrijven [o.a. schrijfproeven van Hendrik 
ten Oever (10 jaar) te Hasselt 1650]; Geschiedenis 
als bestuurlijk vraagstuk [casus: museum het Pal
the-huis in Oldenzaal]; De auteur van het oudst 
bekende gedicht in het Zwols [Leonard van Laar, 
Zwolle 1826 - Ned. Indië 1898]; Woonwagenfami
lies in Deventer; Overijsselse Historische Bijdra
gen nu online [www.vorg.nl; www.historisch
centrumoverijssel.nl ➔ Zoeken en vinden -> 
Databases -> Overijsselse Historische Bijdra
gen]. 

Huizenreeks Hoorn, deel 4. W. Jeeninga: Grote 
Oost 7, Hoorn, bouw- en bewoningsgeschiedenis 
[met tekeningen en plattegronden, eigenaars en 
bewoners: Scheene (1710), Ruurhoff (1772), Van 
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Akerlaken (1783), De Feijfer, Van Marken (uit 
Weesp), Van Goens, Van Broeck x Merens (1813), 
Best; met genealogische notities en aardige bij
lagen]. 

In Brabant. Tijdschrift voor Brabants Heem 
en Erfgoed, jg. 1, nr. o, okt. 2009. De samenvoe
ging van een aantal Brabantse tijdschriften, w.o. 
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad en De Bra
bantse Leeuw, heeft een fraai ogende publicatie 
opgeleverd met nieuwsberichten, achtergron
den uit het historische veld, interviews, columns 
enz., maar heeft de genealoog weinig te bieden. 
In dit nul-nummer o.a. Een wandeling door het 
Tilburg van Jan van der Valk [geb. Delfshaven 
1873, architect]; L.Adriaenssen: Verborgen kunst en 
kunstenaars [Damiaen van Nerven, uit Goirle, ca. 
1515-1603/04; voor bronvermeldingen zie De Bra
bantse Leeuw jg. LVIII (2009), afl. 4]; Monumen
ten voor overleden kinderen; Stern von Brabant 
[Duitse onderscheiding]; Hendrik Wiegersma 
[1891-1969, medicus, fotograaf]. 

De Klin (Vereniging Oud Sint-Pancras), nr. 16 
(2001). Zingende tweeling van Sint Pancras [Piet 
en Freek van Leyen]; Een wech genaempt die 
Weijverwech [Twuyverweg]; In het veen ziet men 
op geen turfje [armoede, voedselproblemen, wer
keloosheid, overvolle schoolklassen (juffen Dal
meyer en Bartha Verweel), gymnastiek, veende
rij enz.]; De jaren 1936-1943; Onze Jan [van Ho
rick, geb. 1926]; Broodbakkers op het Kerkplein 
[o.a. Turkstra, Hauwert, Van Ham]. 

Idem, nr. 17 (2002). Bijdrage over de tuinbouw 
in Sint Pancras [o.a. vervoer, veiling, erfpachten, 
onderwijs]. 

Idem, nr. 18 (2003). Een dorpsgezicht [en boer
derij en de familie Kloosterboer]; De orgelzaal 
van ... Cor Booy [1904-1988]; Ook een dominee 
moest een dak boven zijn hoofd hebben [proble-
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men, voorafgaand aan de bouw van een pastorie]; 
Gasvorming [o.a. vreemde gang van zaken bij de 
benoeming van een secretaris van het bestuur 
van de gasfabriek; productie, (personeels) proble
men]; (Oud) Pancrasser aan het werk: Henk Goe
sinne, Kees Duif, Piet van der Gragt] . 

Kroniek (Voorst), 29e jg., nr. 1, maart 2006 . W. 
van der We1f De geschiedenis van de Backers 
Campje(n)s of Den Oord in Terwolde [eerste ei
genaar Arent Dobbe de Wilde (geb. ca. 1693, tim
merman) 1734]. Idem, nr. 2, juni 2006. Begraaf
plaatsen De Vecht en Bussloo op CD-rom;J. Klun
der: De geschiedenis van 'De Lochem' [te Wilp; 
fragmenten Kruitbosch en Klunder]. Idem, nr. 
3/4, dec. 2006. De geschiedenis van buitenplaats 
'Het Hunderen' na 1945; Merklap [van Hendrica 
van Sichem, tr. Deventer 1863];]. Groenenbe1g: Ge
schiedenis van herberg 'de Zwaan' in Teuge [o.a. 
Brascamp, Ten Hove, Brink, Scholten]; Boerde
rij Kolkestein. 

Idem, 3oe jg., nr. 1, maart 2007. Treinstations 
in de gemeente Voorst. Idem, nr. 2, juni 2007. 
Mijmeringen van een oud-technisch ambtenaar 
(1953-1987) [W. van Gemst]; Enige grepen uit 
de geschiedenis van 'de Gaete' [boerderij]; Van 
Broekhorst tot Buddezand [Budde]. Idem, nr. 
3, okt. 2007. R. van Maanen: Bloemenkwekers in 
Voorst rond 1938; De Steenenkamer, een dorp van 
kwekers; Groot Soeren, boerderij met bijna 1200 
jaar historie. Idem, nr. 4, dec. 2007. E.H. Stol: Een 
olieverfschilderij van herberg 'De Volle Hand' aan 
de Bandijk te Terwolde [families Noteboom en 
Scholten]; W. van der We1fde Wilde: Geschiedenis 
van de familie De Wilde/Dubbe [boek]; IJsclub 
'Terwolde' (1); Verv. Steenenkamer. 

De Miedbringer, 17e jg., No. 1, maart 1978. De 
eendenkooien op Terschelling; Grafstenen (XII). 
Idem, No. 2, juni 1978. Grafstenen (XIII). Idem, 
No. 3, sept. 1978. Kerkmeesters van Westterschel
ling in de 18e eeuw; Grafstenen (XIV); Ventjagers 
van Terschelling [1688-1712]; Overleden te Am
sterdam - begraven op Terschelling. Idem, No. 
4, dec. 1978. Grafstenen (XV); In Memoriam Cor 
Bruijn [geb. Wormerveer 1883]; In Memoriam 
Tj.R. Groendijk [oud-notaris] . 

Idem, 18e jg., No. 1, maart 1979. Grafstenen 
(XVI). Idem, No. z, juni 1979. Nog eens ventjagers 
van Terschelling; Grafstenen (XVII). Idem, No. 3, 
sept. 1979. Grafstenen (XVIII). Idem, No. 4, dec. 
1979. Grafstenen (XIX); wie een kuil graaft voor 
een ander ... [Jan Kroese, opzichter en Frans Pie
ter Robbé, drossaard; 1800]. 

405 



Misjpoge (www.nljew.org), jg. 23 (2010), nr. 3. 
C. Lesger: De Portugees-Joodse gemeenschap van 
Amsterdam en hun handelsactiviteit tot het mid
den van de 17e eeuw; H. Snel: Achternamen in Am
sterdam (3). De Portugezen; Eerherstel voor be
graafplaats Zeeburg; Portretten van begravenen 
op Zeeburg [Anna Polak (overl. 1909); Elisabeth 
Tokkie (1874-1895); Rabbijn Chaim Breit (overl. 
1884)]; D. Metz: Rondom de Nieuwe Achtergracht 
(1). Interview met Jacques Lioni, de laatste di
recteur van Diamantslijperij Maatschappij [geb. 
Bloemendaal 1914; exm.Jungblut]. 

NHA nieuws (www.noord-hollandsarchief. 
nl), nr. 12, febr. 2010. H. van Felius: 'De brouwerie 
de meeste neringe'; Nieuwe prenten en tekenin
gen van Haarlem, Bloemendaal en Velsen; D. van 
der Fluit: Het archief van seminarie Hageveld; De 
Kruispoort: sleutelrol tijdens Spaans beleg; nieu
we archieven en collecties; Archieftoegangen op 
internet; Pastoor Bloemert en zijn broodkantoor 
[Augustinus Alstenus Bloemert, 1585-1659]. 

Ons Voorgeslacht (www.onsvoorgeslacht.nl), 
nr. 620, jg. 65, maart 2010. L.M. van der Hoe
ven: Genealogie van het Dordtse geslacht Both 
[speurtocht naar de herkomst van Merritgen 
Heijndrix Both, vrouw van Claes Pietersz Bort 
(vroedschap Den Haag 1623); oudst bewezen: 
Adriaan Willemsz van Gils, later Both (Bot, 
But), schipper (1500), overl. 1543, tr. Ermgaert 
Pouwelsdr.; vier generaties]; B. Ibelings: Inwoners 
van Schoonhoven uit het begin van de vijftiende 
eeuw; B. de Keijzer: Fragment doopboek Asperen 
1625-1626. 

Rondom Niewecoop, 14e jg., nr. 3, herfst 2004. 
L.Jansen: Nieuwkoop in het nieuws aan het eind 
van de 19e eeuw, deel 1. Verv. Nieuwkoopse fa
milie Van der Weijden [Jacob Cornelisz van der 
Weijden (1731-1782), tr. Aarlanderveen 1755 Jo
hanna Kleuters]; Vissersvereniging Nieuwkoop 
en Noorden - 100 jaar; H. Batljes: De enquête van 
1369 en de oorkonde van 1396 [met uitleg over 
het zoengeld systeem, dat door corrupte ambte
n.ai·c.n. wci·d n:1is bruikt; hc:rcog Albrechc gelaste 

een fraude-enquête]; Honderd jaar geleden; De 
Nieuwkoopse korenmolen. 

Idem, nr. 4, winter 2004. W. Eij's: Het Meije
pad en zijn geschiedenis; Verv. Enquête van 1369 
[verklaringen van zes inwoners van Nieuwkoop, 
Noorden, Oukoop en Achttienhoven; graden van 
verwantschap m.b.t. betaling]; Verv. Familie Van 
der Weijden [Johanna Kleuters als weduwe]. 
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De Rosdoek (De Acht Zaligheden), afl. 89, maart 
1999. Idem, afl. 90, juni 1999. De kaart van Veld
hoven in 1834 [kadaster toegankelijk gemaakt 
door Werkgroep 1834]. 

Idem, afl. 91, sept. 1999. H. Strijbos: Overpein
zingen rond houten middeleeuwse kerken in 
de Kempen;]. Biemans: Was Kaiewas Kwadewas? 
[Wouter Kaeiwas, klokkengieter (rond 1508); 
Wouter van de Quadewas vermeld in cijnsboek 
van de Schepenbank Bergeijk-Eersel, midden 15e 
eeuw]. Idem, afl. 92, dec. 1999. De eerste Sint-Pe
truskerk van Oirschot. 

Idem, afl. 93, maart 2000. H. Strijbos: De lang
gevelboerderij en haar voorgangers. Idem, afl. 94, 
juni 2000. Watermolens in de Kempen [de molen 
op Schadewijk]. Idem, afl. 95, sept. 2000. D. Vang
heluwe: Een oude cijnsboek en het bepalen van 
het oppervlak; Familienamenvariatie in Eersel 
1947-1995 (3); H. Strijbos: Nieuws over metselte
kens. Idem, afl. 96, dec. 2000. D. Vangheluwe: De 
poelhoven in Eersel [pullis = hoen, onderdeel in 
natura van cijns; in 1350 betaald door Aleida we
duwe Johan Papendries]. 

De Spuije, afl. 61, voorjaar 2004. Het begrafenis
fonds te Wilhelminadorp 1908-1975; P. Harthoom: 
Het gaandeland van pastoor Willem Wisse in 
's-Heer Arendskerke [overl. 1521, maakte in 1518 
zijn testament,waarin hij bepaalde dat steeds 'de 
oudste van het geslacht' als zgn. posseseur aan
gesteld zou worden over zijn landbezit. Land, 
waarop zo'n belasting rustte werd 'gaandeland' 
genoemd. Zijn zuster Margriete Wisse Rogiers tr. 
GovaertJans van Duvenee (exm. Van Cats); Van 
Campe, Hoogcamer; 1652 ruzie om erfopvol
ging en een stamboom als bewijsstuk; De Bruij
ker, Doen, Rentmeester]. 

Idem, afl. 62, zomer 2004. Een brandstichter 
ten einde raad [Marinus den Engelsman 1749]; 
De doofpot van Wissenkerke? [Johan Hendrik 
Holsappel, geb. Den Haag 1743 (exm. Vallat), 
predikant, tr. Vierlingsbeek 1773 Adriana M. 
Maas]; De veldwachter en de handhaving van de 
openbare orde op Noord-Beveland. 

Idem, afl. 63, winter 2004. De handboogschut
rerij 'Jacoba van Beieren' nader bekeken [sinds 
1840]; Een rondblik in Goes in het jaar 1704; !zaak 
Ovaa, bodemdeskundige (1920-2004); In Memo
riamJaap Boonman (1936-2004). 

St Maerten (Historische Vereniging Maartens
dijk), nr. 23, juni 2002. L. van den Brink: Iets over 
de geschiedenis van 'Huis te Veen' en omgeving 
[ontginning, woontoren; lijst van bezitters van 
het Goed te Veen, 1438-1818: Van Veen (1438-1505), 
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Van Wijck (1505-1575), Van Abcoude (1575-1634), 
Van der Gall (1634-1689) enz.]; M.L. de Raadt-Nolst 
Trenité: De nalatenschap van Neeltje Spelt (Ach
terwetering 1724 -Achttienhoven 1763) [exm. De 
Valk; tr. (1) 1755 Arien Peterse van Schaijk, tr. (2) 
1760 Arien van Ekeren]. De pachters van hofstede 
Nij velt. 

Idem, nr. 24, dec. 2002. Themanummer: Te
loorgang van een boerengemeenschap. Een ver
geefse strijd tegen de herindeling [ingelijfd bij De 
Bilt]; Herindelingen door de eeuwen; Van herberg 
tot gemeentehuis; De ambtelijke organisatie na 
de herindeling. 

Idem, nr. 25, juni 2003. W. Baas: Veen - toen het 
bruine goud, nu een monumentaal landschap; 
Tachtig jaar Kunst en Genoegen [sponsor direc
teur Klever van Steenkolen Handels Vereniging; 
eerste voorzitter huisarts Steijling; 1923]. 

Idem, nr. 26, dec. 2003. Interviews met ds. 
Abraham Jacob Wijnmaalen [geb. Delft 1914] en 
met pastoor Gerard de Wit [1928]; Gereformeer
den en Hervormden samen op weg. 

Suindrecht, jg. 3, no. 1, mei 1985. Stamreeks 
Schouten [oudst bekende: Meeuwis Willems tr. 
(2) Hendrik Ido Ambacht 1689 Neeltje Leenderts]. 
Idem, jg. 4, no. 1, april 1986. De Utrechtse Schen
kingsoorkonden in b.t. De Zwijndrechtse Waard. 
Idem, no. 2, okt. 1986. 

Swindregt Were (Hendrik Ido Ambacht, Zwijn
drecht), jg. 1, nr. 1, april 1987. Lijst van oversten 
van het klooster 'Eemstein' 1383-1572; A. van der 
Linden: Waar woonden onze voorouders in Zwijn
drecht? [voorbeelden o.a. Van der Linden (1833), 
Van Straaten (1833), Baan (1877), Beets (1846), Van 
Nugteren (1846), Van Schaardenburg (1846), Den 
Hollander, Vogel]; P.J. Horsman: Doleren in Hen
drik Ido Ambacht. De wording van de Gerefor
meerde Kerk. 

Idem, jg. 1, nr. 2, okt. 1987. F. van 't Zelfden: De 
toltarieven in Kijfhoek; C.R. van den Berg: De Van 
der Kemps in Zwijndrecht[ predikantenfamilie; 
Dirk/Didericus van der Kemp (geb. Rotterdam 
1731; exm. Van Teijlingen), tr. Dordrecht 1763 
Margaretha E. van der Wall];J.F. Schouten: Kwar
tierstaat van Adriana de Klerk (1914-1987; 6 gen.: 
De Klerk (te Zwijndrecht), Van Houwelingen, 
Duijser, Van Noort; kwn. voorn!. te Zwijndrecht]; 
De ambachtsheerlijkheid Sandelingen Ambacht 
[uit werk vanJ.C. Maris (1904-1984)]; Sandelingen
Ambacht-Rechtdagen [1772-1805]. 

D'n Tesnuzzik (Beek en Donk), jg. 17 (1997), nr. 
1. Jaren 1939-47; Verv. Kwst. Van Heijnsbergen; 
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De Beek en Donkse molens. De zaagmolen; In ge
sprek met Hendrik en Janske van den Boom [tr. 
1942]. Idem, 1997, nr. 2. In memoriam Jan Beek
mans; Verv. 1939-47; In gesprek met Jozef Naus 
[geb. Helenaveen 1919, tr. 1946 Annie Maas]; F. 

Ceelen: De Zwarte Ruiter (1925-1980) (afl. 1) [Hans 
Gruijters, geb. Boekel 1925; roofoverval in 1954]. 
Idem, 1997, nr. 3. Jaren 1939-47; Verv. Kwst. Van 
Heijnsbergen; Verv. Zwarte Ruiter. Idem, 1997, 
nr. 4. Jaren 1939-47; In gesprek met Wim van de 
Burgt [geb. Beek en Donk 1922, tr.1946 Nelly Jan
sen]; Verv. Zwarte Ruiter. 

Idem, jg. 18 (1998), nr. 1. Jaren 1939-1947 [o.a. 
lijst van 43 personen, waaruit in 1945 een vertrou
wenscommissie kon worden gekozen]; In gesprek 
met Noud van Bussel [tr. 1958 Ria Tak]; Verv. 
Zwarte Ruiter. Idem, 1998, nr. 2. Jaren 1939-47; 
In gesprek met Theo van der Aa [geb. 1939]; Verv. 
Zwarte Ruiter. Idem, 1998, nr. 3. In gesprek met 
Bert Brouwers [geb. Lieshout 1933, tr. 1964 Rild 
Vogels]. Idem, 1998, nr. 4. In gesprek met Jaantje 
Aarts [geb.1915]. 

Idem,jg.19 (1999), nr. 1. M.Philipse: De Leek; In 
gesprek met Jan Rooijakkers [geb. Beek en Donk 
1927 (exm. Panhuijzen), tr. 1953 Truus Vereij
ken]. Idem, 1999, nr. 2. Verv. De Leek; In gesprek 
met Jan Leenders [geb. Beek en Donk 1923, tr. 
1952 Tiny Vlemmings]. Idem, 1999, nr. 3. Verv. 
De Leek; In gesprek met jonkheer Jan Olphert de 
Jong van Beek en Donk [geb. Vlissingen 1934]. 

Texel, Nr. 34, maart 1995. Oorlogsdagboeken uit 
de Tweede Wereldoorlog [Thijs Kuip, Dirk de 
Vries (1912-1988), Marie (A.M.H.)Reij (1885-1963), 
Nini Beers (geb. 1933), Ilse Beers (geb. 1936)]. 

Idem, Nr. 35, juni 1995. Dagboekfragmenten 
van ds. J.P. Staneke, doopsgezind predikant op 
Texel van 1777 tot 1790 [ged. Amsterdam 1737, 
over!. Enkhuizen 1808, tr. (1) 1774 Aaltje Koeman, 
tr. (2) 1795 Terre Margaretha Reu ben]. 

Idem, Nr. 36, sept. 1995. Markante Tesselaars 
en hun afstamming [Gelinis Marius Moogaart 
(1903-1971), Maartje de Boer (1891-1962), Antje 
de Wijn (1878-1968), Reijer Brouwer (1880-1961). 
Idem, Nr. 37, dec. 1995. De Texelse beurtvaart. 

Idem, Extra uitgaven: maart 1995. G. Jansen: 
Het fort 'De Schans' op het eiland Texel; juni 
1005. J.C. van der Pijl: Bedijking van de polders 
Burgernieuwland en Waalenburg op Texel; dec. 
1995. C. de Jager/W.J. Kikkert: Oorsprong en door
braak van het Marsdiep. 

Tijdschrift 't Olster Erfgoed, nr. 48, april 2008. 
J.M. Dirkzwager: Het ontstaan van het wapen van 
de Gemeente Olst [Anthon H.P.C. van Suchtelen 
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van de Haare, burgemeester van Olst sedert 1868, 
voorzag de gemeente van een wapen]; Start fysio
therapie in Olst [in 1963 door Ton van Reijsen]. 

Idem, nr. 49, okt. 2008. oorlogstijd doorge
bracht op de Boskamp [herinneringen van Ber
nard Schrage]; De christelijk gereformeerde ge
meente in Olst; Baakster 'tante Heintje': Een be
grip in Wesepe [Heintje Nuesink-Berends, geb. 
1899]. 

Idem, nr. 50, dec. 2008.J.D. Hilferink: Het raad
selachtige kerkdorp je Luchere; Over de 'Bastiaan' 
in Olst [was o.a. bisschopshof, boerderij, brouwe
rij en herberg]. 

Idem, nr. 51, mei 2009. H.G. Hogeboom: Klaas 
Tonnis Kremer, Olstenaar, 1934-2000. Ontwer
per en bouwer van het Waarschip; Het Notulen
boek 1928-1954 van de Vereeniging voor Volksver
maken [geschreven door de secretaris B.J. van der 
Sluis]. 

Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 123 (2010), 
nr. 1. B. Wagemakers: Christenen onder vuur! An
ti-christelijke beschuldigingen in het Romeinse 
Rijk; M. Auwers: Pieter Paul Rubens als diploma
tiek debutant. Het verhaal van een ambitieus 
politiek agent in de vroege zeventiende eeuw; E. 
Munter: 'Een weinig bijzonder leven'. Aleksandr 
Nikolaevic Pypin (1833-1904) [historicus, jour
nalist]; P. Micheels: S.J. Bouma en de ontstaansge
schiedenis van het Zuiderzeemuseum [Siebe Jan 
Bouma, geb. Groningen 1899]; R. Schütz: Achter 
gesloten deuren. Het Nederlandse notariaat, de 
Jodenvervolging en de naoorlogse zuivering; D. 
Hellems: De lange jaren zeventig; V. Van Humsbehe: 
Slovenië, het land aan 'de zonnige zijde van de 
Alpen'? Over de problematische dichotomie tus
sen 'etnisch' en 'civiel' nationalisme [dichotomie: 
indeling in tweeën]. 

Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslach
ten.nl), jg. 35 (2010 ), nr. 3. G. Kouwenhoven: Vernoe
mingsreeks Kraaijenbrink [te Veessen, 19e-2oe 
eeuw; 4x Arend Jan en 3x Gerrit; het leven van 
Arend Jan Kraaijenbrink (geb. Borculo ca. 1792), 
over!. 1870 ), schoolmeester, koster, tr. 1816 Wille
mina Eijkelboom]; G. Konstapel: Het portret van 

... mijn overgrootouders Bart Konstapel en Derk
je Kampert [tr. Ede 1874]; Verv. Kwst. Van 't Hof 
[o.a. Port, Amptmeijer, Balk, Straatman, Zoet/ 
Soet, Ponstein, Nagelhout, Puttensteijn, Muis]; 
F. Voorhorst: Jenneke Reijners en haar Echtgeno
ten. Over Voorhorst in Welsum en De Wit en De 
Gunst in Elburg [Jenneke tr. (1) Gerrit Lamberts, 
otr. (2) Terwolde 1706 Albert Hessels, tr. voor 1717 
Gerrit Humme(n) Beumer]; P. Bouw: Een onop-
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gehelderde moord in Nijkerk [op Elbert, zoon
tje van Willem Hessels; 1710]; Verv. Genealogie 
Bourgonje(n); J.F. van der Wal: De Zuukermolen 
[kwam in 1886 in bezit van Hendrikus Bourgonje; 
tr. Epe 1886 Geertruidis Koekkoek]; Corr./aanv. 
Genealogieën Bourgonje en Overbosch. 

Virtus .J aar boek voor adelsgeschiedenis, 16 (2009 ). 
Y.Kuiper: Adel in de achttiende eeuw: smaak en dis
tinctie. Een verkenning van het veld; N. Bijïeveld: 
Gelijkheid en onderscheid in de adellijke begrafe
nisrituelen van de achttiende eeuw; R. de Bruin: De 
Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht. Een 
adellijk distinctie-instrument in de Republiek der 
Verenigde Nederlanden gedurende de achttiende 
eeuw; A.J. Mensema: Mannen in harnas. Portretten 
van Overijsselse riddermatigen in de zeventiende 
en achttiende eeuw.; E. van Meerkerk: Vorstelijk 
mecenaat of cultuurbeleid? Stadhouder Willem 
V en Wilhelmina van Pruisen en de kunsten; S. 

Groenveld: Philip Ernst Vegelin van Claerbergen 
(1613-1693). Secretaris, hofmeester en raadsheer in 
dienst van de vorsten van Nassau-Dietz; B. Gillner: 
Nachbarn, Verwandte, Verbündete. Der münste
rische Adel und die Niederlande im konfessionel
len Zeitalter (1550-1650); K. Kuiken: Bevoorrechte 
bastaarden. Hun identificatie en sociale identiteit 
in Holland (1200-1523) [Van Wassenaar, Van Dam, 
Van Boomgaart, Horst, Van Duivenvoorde]; A. 

Tiemey: Noble Gaelic identity in medieval and mo
dern Ireland; W: Vers tegen: Adel en natuurschoon in 
Nederland 1928-1973. 

De Vonder (Asten - Someren), 7e jg. (2001), nr. 
3. Veldnamen van de gemeente Someren (2); Be
woners van de Donk door de eeuwen heen [1575-
1800; o.a. Horcmans (1568), Du Bois (1606), Van 
Outheusden (1606-1652), Geuns (1706), Petit 
(1720),DeRooij (1778)]. 
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Idem, Se jg. (2002), nr. 1. Veldnamen te Some
ren (3). Idem, 9e jg. (2003), nr. 1. Asten héél vroe
ger [1774]; Verv. Veldnamen (4). 

Idem, 10e jg., nr. 2, sept. 2004. 60 Jaar bevrij
ding. Nederlandse soldaten gesneuveld bij de 
Duitse aanval in' 40 [gegevens van 19 militairen]; 
De omgekomen Somerense burgerslachtoffers [23 
personen]; Burgerslachtoffers van buiten Some
ren [6 personen]; Voorts omgekomen geallieer
den; Indiëgangers; Astense oorlogsslachtoffers. 
Idem, nr. 3, dec. 2004. 

Idem, ue jg., nr.1,jan. 2005; nr. 2, mei 2005; nr. 
3, sept. 2005. In Memoriam Geert Strijbosch; Een 
zeer geleerde, weinig bekende Somerenaar [Henri 
Mardellius (1593-1664)]. Idem, nr. 4, dec. 2005. 
Uit de geschiedenis van Lierop. 

Idem, 12e jg., nr. 1, febr. 2006; nr. 3, okt. 2006. 
Overzicht van de pastoors van Someren - Dorp 
(2); nr. 4, dec. 2006. Verv. Pastoors (3). 

Zeeuws Archief Nieuws (www.zeeuwsarchief. 
nl), nr. 45, maart 2010. Middelburg herdenkt Het 
Vergeten Bombardement; Doe zelf onderzoek 
naar Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog 
[zorg en welzijn, openbare orde en veiligheid, be
stuur, huisvesting] . 

Zeeuws Erfgoed, jg. 9, nr. 1, maart 2010. Gemeen
tearchief Borsele [studiezaal in het gemeentehuis, 
Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand; tel.: 0113-
23.83.37 voor een afspraak; www.borsele.nl; 
info@borsele]. 

Zijper Historie Bladen (bestuur@dezijpe.nl; 
Grote Sloot 441, 1751 LG Schagerbrug), 28e jg., 
nr. 1, maart 2010. L.F. van Loo: 200 Jaar Vrijwillige 
Brandweer van de gemeente Zijpe (N-H) 1800-
2000 [toespraak]; A. Stammes-Vriesman: Oudesluis 

ZIJPER 
HISTORIE 
BLADEN 

l-USTORISCHE VERENIG TNO DE ZIJPE -
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van 1930 tot 1940 (deel 1); L.F. van Loo: Toerisme en 
recreatie in Zijpe (incl. Petten en Callantsoog). De 
aanloop tot 1950 [pioniers Jan Mooij (geb. 1848), 
Pieter Vos (geb. 1888); voorcs o.a. Van Tekelen
burg, Vries man, Wiese]; De bewoners van de Kom 
van ' t Zand vanaf ca. 1930. Deel 3: de Keinsmer
weg [o.a. Polman, Sinnige, Tesselaar, De Wit, Van 
Duin, De Leeuw, Tuin]; P. Dekker: De vondst van 
een Zijper en Helders walvisvangsttafereel, deel 
1 [Johan Hendrik Bensman, scheepschirurgijn 
en schilder, geb. Münster 1744 (exm. Reiffgens); 
Walig [commandeurs; hun biografische en mari
tieme gegevens]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Bulletin voor de afdeling Achterhoek en Lie
mers, 18e jg., nr. 2, mei 2010. Matrilineaire reeks 
van Gerritjen Wijers [geb. Aalten 1873; Van der 
Meij , Wansink, Addink, Breukink, Geerligs, 
(patr.), Wijers, (patr.)]; Archieven in Nordrhein
Westfalen (2); R.K. Vennik: Familieverhalen, fami
liegeschiedenis en genealogie. 
Delfland, jg. 19, no. 2, juni/juli 2010. P. van der 
Kruk: 'Vader en zoon, beiden Ridder der Militai
re Willemsorde' [Johannes van der Kruk (geb. 
Honselersdijk 1796) en Johannes Adrianus (geb. 
Delft 1837), militaire loopbaan en hun gezinnen]; 
F.J.A.M. van der Helm: Geheime samenkomsten 
van Wederdopers ' in die Poeldijk' anno 1535 [uit 
de Criminele Vonnis boeken Hof van Holland]. 
11 en 30 (Friesland), afl. 59, jg. 15, nr. 3, juli 2010. In 
Memoriam M. H.M. Star ken burg [geb. Leeuwar
den 1922]; K. Veld/wis: Matriarchale voorouder
reeks van Antje Femke Veldhuis -Kuipers [geb. 
Oosterwierum 1910, tr. Bergum 1935 Jetze Atzes 
Veldhuis; Eyzenga, Zwanenburg, Hollander, 
Blaauw, patr. (2x)]; A. Meester/H. Bauer: Familie
namen in Noord Nederland oppassen geblazen. 
Afl. 1: De Jong/Posthuma en Woudjes/Woutier/ 
Van der Woude. Parenteel vanJogchumJogchums 
en Teetske Hessels [tr. Drachten 1759; De Jong, 
Posthuma];J.F. van der Wal: Een familie Van der 
Wal uit zuidwestelijk Friesland [nageslacht van 
Symen Sybes en Antje Foekes, te Gaastmeer 1735-
43); F. Heinsi11s: Kaarten1nalcers Bl:-teu aflco 1ns ti g 
van Leeuwarden? (2); S. Giezen: Matriarchale stam
reeks van Sjoerdtje Kijlstra [1923 Leeuwarden 
1996, tr. ald. 1945 Gerben Giezen; Postma, Rijp
kema, Andringa, Oostra, patr. (3x), Reenstra (2x), 
Fopma]. 
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch -Tilburg), nr. 
46, jg. 12, juni 2010. In Memoriam George Kuntz 
1923-2010; Lezing Jaap Cuperus 'De Militaire Wil
lems-Orde' [samenvatting]; K. Weij'ters: Genealo
gische puzzel. Gekleurde streepjes in het trouw-
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boekje; Sj. Trommelen: Het raadsel van Helena en 
Petronella Trommels [tweeling, geb. Tilburg 
1966; exm. De Hoogh]; Heemkundekring Til
borch; Th. van Herwijnen: Familienaam Opstraat 
ontstaan in 1850 [de in 1816 te Baarle-Nassau ge
boren zoon van Helena Oudhuijzen kreeg de 
voornamen 'Jacobus op Straat'; Jacobus Opstraat 
Oudhuijzen er. (1) Loon op Zand 1836 Catharina 
Mawet; drie jaar later is zijn achternaam al of
ficieus Opstraat] . 
Hollands Noorderkwartier, afl. 82, jg. 24, nr. 
2, juni 2010. R. Bijpast: Een blunder op internet 
... verrassende gevolgen! [Bijpast; te Valkoog, 
Dirkshorn; 17e-18e eeuw]; Nadere kennismaking 
met ... Hans Reijngoud [geb. Den Haag 1938]; 
J.C.M. Glorie-Ypelaar: Kwartierstaat van Johanna 
C.M. Ypelaar [geb. Castricum 1941; -, Stuitber
gen, Houcenbos, Castricum]; Genealogie Wijn
ker/Wenker (slot). 
Kempen- en Peelland, jg. 18, nr. 2, juni 2010. In 
Memoriam Ruud Swier; Kwartierstaat van Jorn, 
Erin, Kars en Sten van Bragt [de ouders Johannes 
van Bragt er. Oosterhout Cornelia Schransmans; 
6 gen.:-, Kieboom (te Raamsdonk),-, Barrels (te 
Etten-Leur)]. 
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NoordKOPstukken (Den Helder), jg. 24, nr. 2, 
juni 2010. M. Feenstra: Een zoektocht naar West
Indische voorouders [ervaringen met o.a. Gen
lias; http://www.nationalarchives.an/ ; kwst. 
5 (7) gen. van Jurresa Macaja, geb. Willemstad; 
-, Winklaar, Games, Cabrera]; J. Biemond: De 
website 'Genealogie Den Helder' [http://www. 
genealogiedenhelder.nl/ ]; S. WegereeJ: De (digi
tale) krant als bron voor historisch onderzoek; De 
walvisvaarders uit noordelijk Noord-Holland van 
1770-1803 (6). 

NOCS.rial'!dM GenNlogi.che V_,.nlflnfl 
Afd911ng Den Helder 1.0. 

Ja.f'1~24Nr2 
Junl2010 

Rijnland, afl. 44, 15e jg., nr. 2, juni 2010. A. Bos
Bliek: Een Haags huis in Amersfoortse archieven 
[1643, Oude Molstraat; gekocht voor Dorothea 
Clara de Jonge (exm. Boot), tr. Den Haag 1647 
Maximiliaan Boot; verkocht namens de kinderen 
van Jacob Hooft en Margaretha du Quesnoij ( otr. 
Amsterdam 27-10-1617)]; H. Werk: Attje de Boer, 
min en dienstbode in dienst van Daniël Jacob van 
Ewijck [geb. Groningen 1815, er. Haarlem 1854 
Cornelis van Burkom]. 

RIJ NLAN D 

, r ,,,,u,, /!,.11,dJ.IH1tk-J"'1i,,11 /t,J,,l• 1td 
,..,.,h ,\'~rlMJ<.,G...,n,1,rl,,çlir 11r,,,,/&I•,: 

Twente Genealogisch, 26e jg. (2010), nr. 2. C.M. 
Ridderikhojf: Een gedenkwaardig inwoner van 
Ootmarsum [Lubbert van Ridderinckhoff ge-
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naamd Sijmerinck, ca. 1566 - ca. 1640, tr. Olden
zaal 1607 Machteld Berents ten Thije wed. Her
man Holste; huwelijksproblemen, processen]; 
A.F. de Jongeburcht: Reactie op 'Sinds jaar en dag' 
NGV Twente 1984-2009 [corr./aanv. Lohmann, 
Wilde boer, Van de Haar]. 
West Noord-Brabant, jg. 19, nr. 2, juni 2010. 
A.J.M. Hoevenaars: Genealogie van Cornelis van 
Dorst [oudst bekende: Jan Corneliss van Dorst tr. 
Oosterhout 1647 Henrixken Janssen]; H. Snelders: 
Wat vindt men hiervan? [Paschasia? of Francijn? 
van Vlimmeren tr. Roosendaal 1784 Nicolaes 
Schoonen; mogelijk was de roepnaam 'Cijntje' 
en was er twijfel of het een afkorting was van Pa
schijnrje of Francijnrje. Iets dergelijks treft men 
aan bij 'Leentje', die men 'vertaald' kan vinden als 
Helena of Magdalena]; NN [= M.]. Bicknese]: Kwar
tierstaat van Helena Hendrika Kreugel (deel 1) 
[over!. Breda 1956; Kreugel ( te Abcoude, Vreeland, 
Breda), Vermeer/Vermeiren (te Princenhage), 
Kloet ( te Oude Tonge), Boers ( te Oudenbosch)]; A. 
van Meer: Petrus van Schendel (1806-1870), schil
der van kaars- en lam plichten. 

Wij van Zeeland, 12e jg., nr. 3, aug. 2010. Her
mien Gijsbertsen, een icoon van de Zeeuwse Ge
nealogie; Nieuws uit de Regio's van afdeling Zee
land [polders van de gemeente Hulst, Archieven 
Tholen, Landmeters, de Zuid-Bevelandse familie 
Rijk (oudst bekende: Leunis Adriaens Rijck, geb. 
ca. 1565)]; F. van Oostveen [= Oostvoornj: Enige erva
ringen van een beginnend genealoog I [Van Oost
voorn]; Paleografie met Huib Uil ( 6). 
Zaanstreek-Waterland, afl. 81, juni 2010. Verv. 
Kwst. Veronique Blok [met correcties; o.a. Van 
Well (te Afferden), Capeteijn (te Noordwijk), Van 
Lantschot (te Loon op Zand), Zuijtwijk (te Ter 
Aar)]; P. Kaaij: Kwartierstaat van Coen Kaaij [ -, 
Van den Berg (te Leiden), Veenstra, Rozema]; T. 
Moester: Aanvullingen en correcties van 't Hof 
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[19e eeuw]; H. Sinkeldam-Buschmann: Dertig jaar 
genealogisch onderzoek; A.J. Kout: Kwartierstaat 
van Aris Jan Kout (1) [Jan Kout er. Middelie 1937 
Geertje Vroom; -, Schrieken, -, Laan]; H. Zwart: 
Het Nederlandse geldstelsel in de zestiende en 
zeventiende eeuw; P. Kaaij: Parenteel van Pieter 
Cornelisz (Bril, Kaijde) (1) [te West-Graftdijk, tr. 
voor 1703 Wij ment Pieters]. 

Uit Familiebladen: 
Millenaers Koerier (http://www.millenaar. 
org; pieter@millenaar.org), jg. 17, nr. 38, Kerst 
2008; jg. 18, nr. 39, Pasen 2009; jg. 18, nr. 40, Zo
mer 2009; jg. 18, nr. 41, Kerst 2009. De Haarlem
mermeerse tak in U.S.A. [Hans Millenaar, geb. 
Aalsmeer 1938]. Recent familienieuws. Idem, nr. 
42, jg. 19, Pasen 2010. P. Sanders: Stamvader Mil
lenaar [onderzoek in NA en RA van de stad Heus
den; 16e eeuw; verwantschap met Van Osch]. 

MILLENAERS KOERIER 

Jao.rgung 19, nummer 42, Pasen 2010 

Olsthoorn Kroniek (familiestichting-olsthoorn. 
nl), 24e jg., no. 2, april 2010. Cor Olsthoorn (1924-
1944); Martin Olsthoorn (1914-1945); Piet Voor
meeren (1920-1940); Martien Vis (1918-1940); De 
familie van Dina Poons [tr. Den Haag 1914 Jaco
bus H. van Santen]. 
De Profeet van de Veluwe (www.callenbach
meerburg.nl), nr. 81, 26e jg., voorjaar 2010. Ge
nealogisch overzicht van een deel van de familie 
Hana; Cornelis Care] Callenbach [1906-1939; 
exm. TerBraake]. 
Ruychrock fragmentaria (www.ruychrockhis
tory.nl), 2009, nr. 3; 2009, nr. 4. In Memoriam 
Joseph Adrianus Ruigrok [geb. Schiedam 1930; 
emigreerde in 1952 naar Australië; veranderde 
zijn naam in Ringrok] . Idem, 2010, nr. 1. Van 
Lisse naar Hillegom: de verhuizing van Adriaan 
Corszn. Ruigrok van der Werve en Aaltje Lam
bertsdr. Admiraal in 1727. 
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De Schildknaap (deschildknaap@hotmail. 
com), 15e jg., no. 3, dec. 2009. G. van der Knaap: 
Een onderwijzeres in Delft [Apollonia A.M. van 
der Knaap, geb. Hellevoetsluis 1913; exm. Lelie
veld]; Fragmentgenealogie van Adolf Bernardus 
Josephus van der Knaap (Tak A) [1891 Naaldwijk 
1988, tr. Monster 1918 Anna Maria Enthoven 
(exm. Jonkheer); nageslacht]. Idem, 16e jg., no. 
1, april 2010. W. van der Knaap: Kwekerij Panda in 
Honselersdijk [auberginekwekerij van Paul en 
Aad van der Knaap]; Trouwfoto van de maand 
juni 1923 [Arend Pieter van der Knaap tr. (1) Ze
venhuizen 1923 Aplonia Karreman, tr. (2) 1962 
Gepke Stokebrook; met cirkelkwst. (4 gen.) van 
het bruidspaar: -, Havenaar, Lamens, Biemond 
en Karreman, Van der Meer (te Nieuwkoop), Van 
Tol, Plate]; Fragmentgenealogie van Jacobus van 
der Knaap [Wateringen 1820 - Monster 1899, tr. (1) 
1846 Apolonia van Ruijven, tr. (2) 1856 Hendrica 
Tettero]. 

Stichting Geslachten Faber, 3oe Verantwoor
ding (2010). De familie van Sijbrigje (Rie) Tim
mer-Faber [geb. Amsterdam 1929 (exm. Strunk); 
nageslacht van Gorrit Fransen, over!. Arum 1775, 
tr. voor 1753 DeuckeJacobs]; Het raadsel van Roelf 
en Roelof Faber [geb. Zuidhorn 1871 resp. Olde
hove 1882; fragment Faber te Grijpskerk en Nie
zijl]; 'Ooggetuigeverslag' van het huwelijk tussen 
Elisabeth Alberts Faber en Johannes Jacob Ablij 
op 25 mei 1904 te Leeuwarden; Abram Gerbens 
Faber, scheepsbouwer [geb. Woudsend 1839 (exm. 
Steenbeek); met fragment]; Stijntje Faber huw
de met haar neef Jacob [Klijnsma; Amsterdam 
1909]; Genealogie van Sanna Engelina Faber [geb. 
Schiedam 1934; nageslacht van Carl Wilhelm Fa
ber tr. Scheveningen 1753 Cornelia Keijzer (exm. 
Van Soesbeeck)]. 
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Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38 tot 1611 
(jacobus.lautenbach@ziggo.nl), familieblad 
nr. 42, juni 2009. De herkomst van Jacobus Lau
tenbach? [Bernhard Lautenbach te Düren, 16e 
eeuw]; Grafschrift Wilhelmus Lautenbach (1597-
1657) [te Goutum]; Aanv. Familieboek(10). 
Studiegroep Geslachten Drost (secretariaat@ 
drost.ws), Med. jg. 18, nr. 4, dec. 2009. A. Drost
Bom: Twee eeuwen Friese Drosten; Y. Drost/]. 
Drost: Nieuwe familietak Leeuwarden [18e eeuw -
heden]; Stamreeks van Harmen Jans Drost, patri
archaal [geb. Tjallebert 1830; -> Jan Keessen Drost, 
te Wanneperveen midden 18e eeuw]; Parenteel 
van Jan Gerardus Marinus Drost [geb. Zeist 1937; 
(klein )kinderen]. 
Thoentertijd (thoenjan@hotmail.com), nr. 
65A,jg. 32, dec. 2009.J. 'tHoen: De afgelopen maan
den [o.a. gegevens uit een database Hof van Hol
land over Machtelt Willems Bogaart wed. Gerrit 
Jans Thoen, te Haarlem 1664-1667];]. Hoen: Niet 
van adel, maar toch welvarend [nageslach t vanJ as
per Hoen/Honne, geb. ca. 1505, over!. voor febr. 
1566; Beltgens]; J. 't Hoen: Maaslanders betonen 
hun afkomst (bewijs) voering bij vijf opeenvol
gende generaties Van Bronckhorst [ welgeboren
schap; reconstructies 15e-16e eeuw; de noten 4 t/m 
16 ontbreken]. Idem, nr. 65A, jg. 32, dec. 2009. De 
afgelopen maanden [onderzoeksresultaten o.a. 
uit Hof van Holland]; Verv. Niet van adel ... [Hoen, 
o.a. te Nuth, Luik, Maastricht; 16e-17e eeuw]; Verv. 
Maaslanders ... [bewijsvoering bij vijf opeenvol
gende generaties Van Bronckhorst [Thoen (van 
Bronckhorst); 15e-16e eeuw; met wapens in kleur]. 
Uit welke beker (http://www.uitwelkebeker. 
nl), nr. 31, 9e jg., dec. 2008; nr. 32, 10e jg., juni 
2009. Adolf P.W. Croes-Kunstschilder [geb. Ant
werpen 1898 (exm. Halffman)]. Idem, nr. 33, 10e 
jg., dec. 2009/jan. 2010. Stamboomonderzoek 
door Bettina Renate Kroeze [familie Kruse afk. 
van Voltlage; met beknopte kwst. (5 gen.):-, Wes
sels, König, Behrens ]. 
De Veerkamp Krant (www.familieveerkamp. 
nl), 57eed.,jg. 15, nr.4, dec. 2009. StamreeksVeer
kamp [in schema; van Theresia (1992) en Hendrik 
(1994) Veerkamp -> Herman Fehrkamp, ze helft 
17e eeuw]. Idem, 58e ed., jg. 16, nr. 1, maart 2010. 
Ter herinnering aan Humphrey Robert Verkamp 
[Paramaribo 1952 - Breda 2008]; Geert Bodewes 
en Anna Veerkamp [tr. 1883]. 
Verenigingsblad van Van Hiltens (www.fa
milievanhilten.nl; secr.: mvanhilten@home. 
nl), blad 74, jg. 19 (2009), nr. 4. Van Hiltens in 
Indonesië overleden [www.roosjeroos.nl]; Ge
vonden op diverse zoek pagina's; K. vanHilten: Het 
Amsterdams archief geeft inkijkje, 2 [Gerrit van 
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Hilten (over!. 1856) tr. Maria Cornelia Graven
dijk (over!. 1867); Jan van Hi(e)lten (over!. 1838) 
tr. Elisabeth van Leeuwe]. Idem, blad 75, jg. 20 
(2010), nr. 1. Zorg voor het familieverleden; Had 
Anthonie buitenlandse bezittingen? [kapitein 
Hilten, 1630]; Gevonden op diverse zoekpagina's; 
Adresboeken en genealogie [Van Hilten]. 
De Wagenschouw (www.wagenvoort.net), 24e 
jg., nr. 46, juni 2009. Verv. Landbouw en voed
selvoorziening tijdens de Tweede Wereldoorlog 
(2); Verv. Stamboom Wagenvoord(/t). Idem, nr. 
47, dec. 2009. Molen 'De Wielewaal' in Wagen veld 
[molenaar E.H. Wagen voort]; Verv. Landbouw (3); 
Verv. Stamboom [Wagenvoorde, Wagen voort] . 

België 
Feuillets de la Société Royale des Archives ver
viétoises (www.archivesvervietoises.be), No. 
76. 1e trim., janv.-mars 2010. Code Héraldique 
(2) [met wapenkaart in kleur: Mathonet, Mathys 
(2x), Maujean, de Méan, de Welkenhuysen, de Wé
rixhas, Willich, Wils/Wilt, Wolff]. 

L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 384, Ao. 
LXIV, nov.-déc., 6/2009. Ph. en N. Quinet-de Saegher: 
Descendance de Jacques François Richar et Marie 
Anne Aubry (Marbais, Sart-Dame-Avelines, Bin
che ... ) [er. Marbais 1742]; Notes sur la familie Fa
lisse à Saint-Géry (Bt) [18e-2oe eeuw]; Verv. Mari
ages à Bruxelles antérieurs à 1696. Paroisse Saint
Géry [Despinoy t/m Du Bois]. 

De Mechelse Genealoog (http://www.vvfme
chelen.be),jg.xxx1v, mei-juni 2010.Inde tijd van 
de kleine patatten- Vlaanderen 1900 tot 1945; Het 
ontstaan van familienamen; Een 'vergeten'(?) Me
chelaar: Phillip Couplet 'The Man Who Brought 
China to Europe' [geb. 1623;Jezuïet, missionaris]. 
Pater Ferdinand Verbiest [geb. 1623]; Gaat en ver
menigvuldig u! [Joannes Van der Roost en Elisa
betha Hannes( tr. Keerbergen 1755) kregen vijftien 
kinderen (waarvan zes tweelingen)]. 

Duitsland 
Altprcufsische Gesch.lechte rlcunde. Fn1111Hen

archiv (www.vffow.de), Band 31 (2009). Angaben 
aus dem Nachla8 von Olga Grohnert (1872-1947) 
[bijdragen betr. Grohnert, Rehberg, Schneege]; 
R. Dirks: Ahnenliste der Geschwister Renate und 
Reinhard Gigge aus Rastenburg [geb. 1935 resp. 
1940; Giga/Gigk, Giesmann, Radtke, K(o)nopke, 
Siegmund, Gutleben, Höfer, Brausewetter; veel 
kwn. te Rastenburg; Steiner, Seers, Hundreiser 
en Embacher uit het Salzburger Land. De bur
gerlijke kwartieren zijn vér in de tijd terug ge-
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zocht, adel verschijnt met kw. 949. Sophia Eli
sabeth von Falkenstein (geb. Bobenneukirchen 
1664, tr. Wieders berg 1687 Johan Friedrich Kolb )]; 
Ahnenliste der Familie von Koeding [kwn. in 
de Elzas (o.a. Marthelot, Spiegler, Leu), in Stier
marken (Baumgartner, Kolb). Kw. 1046. Johann 
S. Reichsfreiherr von Heyden, over!. Ootmar
sum 1730, gouverneur van Wesel, tr. 1692 Marie 
L. Reichsfreiin von Diepenbroick. Kw. 2081. 
Elisabeth Magd. von Glasenapp tr. ca. 1673 Paul 
W. von Hanenfeldt. Voorts o.a. Quadt zu Wick
rath, von Loë, von Bylandt, (von) Hepburn, von 
Flodrop. Kw. 67066. Adolph bastaard van Kleef 
(1461-ca. 1536)]; Ahnenreihensammlung des Ver
eins für Familienforschung in Ost- und West
preu8en e. V.; Ahnenliste der Familie Kryzemin
ski [ met Scheidmann, Lindenau, Schönsee, Riedi
ger, Iman, Grinhagen, Kater]. 

Friedrichstädter Stadtgeschichte (Wester
lilienstra8e 7, 25840 Friedrichstadt), 79. Miet., 
Frühjahr 2010. K. Miche/s011: 100 Jahre Remon
strantenhaus [Pastor Ferdinand Pont]; Idem: 
Carl de Vlieger Jacobs wider Samuel David. Ein 
Rechtsstreit zwischen Kaufleuten in den Jahren 
1767 bis 1769 [Carl de Flieger (1728-1809), tr. 
Sara Beets (1730-1797, dr. van Abraham en Ma
ria Ovens); Samuel Davied, Schutzjude]; Frie
drichstädter Gewerbeverzeichnis von 1952; Idem: 
Das 'Album amicorum' des Remonstranten
pastors Gosenius van Nijendael [dit album be
vindt zich in de KB in Den Haag; Heinrich Er/er 
(1901-1977) verzamelde aanvullend materiaal 
om tot een uitgave te komen. G. van Nijendael, 
geb. Utrecht 1627, over!. Den Haag 1690, predi
kant in Friedrichstadt 1659/60, te Dokkum 1665, 
te Zevenhoven 1667, Den Haag 1671, tr. ald. 1681 
Elisabeth van Velsen. Behandelde intekenaren: 
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Deliana van Deuverden 

Justus Ryckewaert (geb. Brielle 1607, arts te Rot
terdam); Johannes Reinboth (1609-1673); Frie
drich Fabricius (1629-1703); Jan Sass Hoens (uit 
Gouda, tr. (2) 1651 Oudilia Gualtherus); Henric 
de Haen (geb. ca. 1609, burgemeester 1649 { zoon 
van Joan de Haen, raadspensionaris in Haarlem), 
tr. (1635) Deliana van Deuverden: over haar is in 
Friedrichstadt niets bekend. Zij zou kunnen zijn 
Deliaentgen, ged. Amersfoort 1-2-1607 als doch
ter van Jan van Dueverden, scholtus { Eemlandse 
klappers, deel 24, k. 129) ); Johann Christian Agri
cola (tr. 1669 Catharina Plaquet); Jürgen Ovens 
(schilder); Jens Martens von Mehring (schoon
vader van voorgaande); Geerard Brandt (Amster
dam 1626-1685, Rem. predikant te Nieuwkoop 
1653, Hoorn 1660, Amsterdam 1667]; Otto Jage
teufel/Jageduivel (bouwinspecteur, kamerdie
naar); Isaak Pontanus (Rem. predikant in Brielle 
en Amsterdam); Familie Van Ruytenbeecq (afk. 
van Amersfoort); Joachim Plovier (ged. 1640; 
exm. Van Wilderen); Johan Goulart (kleinzoon 
van Simon Goulart, predikant Waalse Gemeen
te te Amsterdam tot 1619); Johann van Hoorn 
(schilder, tr. 1653 Helena van Calis); Johannes 
Crell(ius) (zoon van Johannes Creil, predikant en 
rector in Rakàv); Bernhardus de Kok (overl. 1668, 
predikant, tr. Anna van Schoonhoven); Friede
ricus Artzatius junior; Bernardus Huge S.J.; Ja
cob Stevens Schoysma (zijn vader Steven Dircks 
kwam uit Alkmaar; Jacob tr. (1) 1634 Maritje Sass, 
tr. (2) 1661 Aeltje Groenhout, tr. (3) Aeltje Gys
berts van Mul); Lukas Petersz Vet (uit Amster
dam, voorzanger); Adam Olearius (= Oehlschlä
gel, geb. Aschersleben 1603, tr. Reval 1635 Katha
rina Müller); Geerard van Wilderen [familie afk. 
van Den Bommel, raadsheer 1667, burgemeester 
1681); Johannes Förster (uit Polen, chirurg); tot 
slot: Verzeichnis aller Freunde in alphabetischer 
Reihenfolge (50 personen)]. 
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Hugenotten (www.hugenotten.de), 74. Jg., Nr. 
1/2010. K. Biimlein: Hugenotten in der Pfalz - Ein 
überblick; V. Christmann: Die niederländischen 
und französischen Wurzeln der reformierten Ge
meinden in Frankenthal. 

Idem, Nr. 2/2010. S. Ostertag-Henning/M. Pe
ters: Hugenotten im Dienst des markgräflichen 
Militärs und im Fränkischen Reichskreis unter 
Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Bay
reuth 1686-1712. 

Idem, 3/2010. Themenheft: Kassei. Die Karls
kirche in Kassei; Récit de Jean Olry, vormals kö
niglicher N otar der Stadt Metz, verfasst in Kassei 
(Hessen) am 2.Juni 1690. 

Königsberger Bürgerbrief (www.stadtge
meinschaft-koenigsberg.de), Nr. 74, Winter 
2009. Königsberger Handel und Wirtschaft in 
schwerer Zeit 1914-1923; H.-D. Lemmel: Der Kneip
hof. Geschäftsleute unserer Familie [Lemmel; 
19e-2oe eeuw; voorts o.a. Gablentz, Symanski, 
Sembritzki]; Das Eisenbahnwesen nach und in 
Ostpreufsen; Zur Erinnerung an die Juden Kö
nigsbergs und Ostpreufsen; Die Französische 
Reformierte Gemeinde in Königsberg (Pr.); Karl 
August Burow (1809-1874) [hoogleraar chirurgie 
en oogheelkunde]; Köningsberger Musikleben. 

Sächsische Heimatblätter (klaus.gumnior@ 
gmx.de), 56. Jg., Heft 1/2010. G.-H. Vogel: Tintern 
Abbey in Werk von Carl Gustav Carus (1789-1869) 
und die romantische Malerei seiner Zeit; M. Un
ger: Heinrich Sproemberg und die Geschichts
wissenschaft an der Leipziger Universiteit in den 
195oer-Jahren [1889-1966]; R. Graft: Forschungen 
zur sächsischen Landesgeschichte nach Rudolf 
Kötzschke - eine persönliche Betrachtung [en 
drie andere reacties op een artikel in Jg. 55 (2009), 
Heft 4]; S. Freitag: Sächsisches Choralschaffen im 
16. und 17. Jahrhundert [14 tekstdichters, 5 com
ponisten]; Max Schmerler [1873-1960, dichter]; 
Werner Retzlaff [1890-1960, architect]; Die Elek
trisiermachinen im Physikalischen Kabinett in 
Görlitz [verzameling van Adolf Traugott von 
Gersdorf (1744-1807), die in 1779 Haarlem (Tey
lers Museum) en Leiden bezocht]. 

Südwestdeutsche Blätter für Familien- und 
Wappenkunde, Band 27 (2009). 0. Kies: Der ge
taufte Türke Johannes Soldan in Brackenheim. 
Ein Familienmythos. Überlieferung und Verbrei
tung der Familiensaga Soldan [een Turkse officier 
zou afs tammen van Sadok Selim Soldan, gedoopt 
in 1305; door breed opgezet onderzoek kon geen 
bevestiging van het familieverhaal (gebaseerd op 
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de aanname Soldan = Sultan) gevonden worden]; 
R. Ei/ers: Die Vorfahren von Pfarrer Johann Wil
helm Föckler und Auguste Maria Gräter [tr. It
tersbach 1735; -, Linck, Sonntag, Wild, Gräter/ 
Grether, Blum, Vinther (2x)]; G. Schweizer: Die 
Vorfahren von Gustav Schwab [1792 Stuttgart 
1850; -, Curbin, Hosch, Zügel/Zigel, Rapp, 
Schlotterbeck, Spring, Gräter; vier verwant
schapsschema's via Enfslin, Moser, Schickhardt 
en Osiander]; R. Bunz: Stolz und Vorteil. Anmer
kungen zum Bontz'schen Wappenbrief von 1595 
[met schema Bontz te Weidenstetten, 16e eeuw]; 
G. Seibold: Stammbücher als personengeschichtli
che Quelle. Zwei Beispiele aus Südwest-Deutsch
land [vriendenalbums van Johann Matthäus 
Albrecht (geb. Leutkirch 1651) en Friedrich E. 
Tiedemann (geb. Stuttgart 1788)]; Badische und 
Württembergische Migration nach Gro8brit
tannien im 18. und 19. Jahrhundert [kooplieden 
(w.o Commerell), musici, schilders, handwerks
lieden]; E. Schauer: Herzog Carl Eugen von Würt
temberg, seine Mätressen und seine natürlichen 
Kinder [18e eeuw]; Kirchenbücher und Ariernach
weise in Württemberg; R. German: Wer war Lud
wigWagner in der Zeit 1801/03? Spurensuche mit 
Hilfe der ONS-Analyse [was mogelijk een Stütz]; 
E. Schauer: Neues vom Küchenmeister oder wie 
eine Familienlegende zustande kommt. Auguste 
Feuerlein geborene Fischer und Reinhard Ferdi
nand Heinrich Fischer [Auguste tr. 1766 Carl F. 
Feuerlein]; Dr. med. Jakob Reine in Cannstadt 
und seine Nachkommen [1800-1879, tr. 1831 Hen
riette L. Camerer]; Die Herren von Schaubeck 
und die Reutlinger Familie Schauwecker. Wei
tere Ergänzungen; Ritterschaftliche Untertanen 
1649-1653 [Steuerlisten Kanton Neckar-Schwarz
wald, Pforzheimer Quartier; namen]; Die Fami
lie des Auswanderers Benedikt Geser [geb. Die
poldshofen 1819, tr. 1852 Barbara Prior]. 

Finland 
Genos (www.genealogia.fi), Arg. 80, 1/2009. 
Abraham Larsson en de families Rechardt en Bra
se [te Torneä en Haparanda]; De laatste eigenaren 
van familiegraven in de kathedraal van Turku. 

Idem, 2/2009. Bijdragen betr. Pauselijke dis
pensaties en verboden huwelijken van Finnen in 
de late middeleeuwen; Catherine Jagiellon [Ja
gellonica, tr. 1560 hertog Johan van Finland]; De 
familie Spora [15e eeuw] . 

Idem, 3/2009. Bijdrage betr. de familie Jae
nisch [te Nyen, Viborg; 17e-18e eeuw]. 

Idem, 4/2009. Bijdragen betr. Jägerhorn [de 
oudste generaties; 14e-16e eeuw; in het wapen 
een jachthoorn] en Hordell [Lars Henriksson was 
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rond 1580 baljuw van kasteel Turku; zijn broer 
Knut beheerde het goed Horelli]. 

Frankrijk 
Nord Généalogie (http://www.ggrn.fr), No. 
209, 2009/4. Douanes et douaniers [www.douane. 
gouv.fr]; Kwst. Duquesne [en Duthoit; veel kwn. 
in België]; Quelques affaires en Flandre d' après les 
registres de rémission; Kwst. Verhee; Révélations 
sur l' ascendance avérée de Marie Elisabeth Pollet, 
épouse de Jean Flipo [ 1679-1766 ( exm. Louage), tr. 
Tourcoing 1702]; Liste de Français originaires du 
Nord décédés en Algérie [19e eeuw]; Verv. Maître 
A. Becquet, notaire à Lille [uittreksels huwelijks
contracten 1685-1695 ]; Mr. A. Delattre, no tai re à 
Fleurbaix de 1671 à 1692 [uittreksels]; Notaris De
leva [te Tournai, Templeuve, Hem, uittreksels 
1673-1692]; Jean Duquesnoy censier à Linselles au 
XVIIème siècle [ged. Quesnoy 1614-1692; kwn.: du 
Quesnoy, Fremault, Lesaffre/de la Saffe, Hayart; 
16 kinderen uit twee huwelijken]. 

Stemma (!Ie-de-France; www.ceghif.org), Ca
hier no. 124, 31e Année, 4e trim. 2009. F. Merot: 
Hériter sous l' ancien régime: Ie partage égali
taire en vallée de Montmorency aux xvue et 
xvure siècles; Verv. Sur les traces de Perrette Du
four, nourice de Louis xrv, et de sa descendance 
[ca. 1618-1688, tr. Estienne Ancelin (ca. 1605-
1668); met De Bery d' Essertaux, Choppin, Le 
Carlier, De Fresne de Beaucourt]; La saga des 
Arnoult ovillois [uit Houilles; oudst bekende: 
Blaise Arnoult, geb. ca. 1553, over 1. 1638; genealo
gie zes generaties]. 

Idem, Cahier no. 125, 32e année, 1e trim. 2010. 

Une familie de vignerons à Sartrouville. Jean Du
four et Elisabeth Flamand (1650-1750 ); Verv. Fami
lie Arnoult; Ascendance francilienne de Mélanie 
Legros-Bettens. Ascendances Berthe et Lequay. 

Groot-Brittannië 
The Coat of Arms (coatofarms @theheraldry
society.com), Third Series Vol. V, part 2, No. 218, 
Autumn 2009. P.A.Fox: Fourteenth-Century Ordi
naries of Arms. Part 2: William Jenyns' Ordinary; 
]. McMillan: American Guild Arms in the Consti
tutional Processions of 1788; J. Carlson: Internet 
Heraldry [o.a. http://www.theheraldrysociety. 
com/; Heraldic Authorities online; Heraldry So
cieties online; databases, websites, blogs, Face
book, video's]. 

Genealogists' Magazine (http://www.sog.org. 
uk/ ), Vol. 29, Nr. 11, Sept. 2009. D. Pa/grave: Field
work in Family History; E.]. Da.vies: The Ancestry 
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of Gordon Brown [geb. Giffnock/Renfrewshire 
1951; 31 kwn.: Brown (te Auchtertool), Mavor, 
Souter, Manson]; E. Churchill: The early Town 
Books of Faversham, Kent c 1251-1581 & other 
Documenrs useful for Faversham Genealogy; An 
Extract of the Concluding Part of the Diurnal of 
the Travels of Sir Henry Tichbourne, 1678; Irish 
Catholic Registers at the Society of Genealogists. 

Idem, Nr. 12, Dec. 2009.J.J. Goldsmith: The Pa
rish Registers of Churches lost after the Great Fire 
ofLondon [1666]; H. Warriner: John Belli & his Fa
mily [1740-1805, eerste gouverneur-generaal van 
Bengalen; van Portugese afkomst]; M.L. Bierbrier: 
New Developmentes in Medieval Genealogy [ver
meldt publicaties over de heren van St. Clair, een 
jongere tak van de familie de Creully in Norman
dië; Ilario Doria, de 'gambros' van keizer Manuel 
II Palaiologos (betekenis van het woord gambros); 
een encyclopedie van de Byzantijnse geschiede
nis]; 325.499 Names in 163 Databases available in 
the SoG Members' Area; Society of Genealogists 
Members Help in Genetic Genealogy Research. 

Idem, Vol. 30, Nr. 1, Mar 2010.E. Churchill: Some 
sources for researching before parish registers; 
E. Jolly: Probate records in the Asia, Pacific & Af
rica Collections of the British Library; The Devon 
Wills Project: first progress report. 

The Huguenot Society Newsletter, No. 49, 
Spring 2010. Van een uitgave van de Society, Hu
guenot Families, is een inhoudsopgave van de nrs. 
1-20 beschikbaar op de Family Hisrory page van 
de website www.huguenotsociety.org.uk. Alle 
20 afleveringen zijn verkrijgbaar op een CD-ROM 
(niet-leden E. 15,-): admin@huguenotsociety. 
org.uk. 

Proceedings of the Huguenot Society of Great 
Britain & Ireland (www.huguenotsociety.org. 
uk), Vol. XXIX, No. 2, 2009. The Entring Book of 
Roger Morrice [gebeurtenissen in de periode 
1677-1691]; The Boyd Family: Global Huguenot 
Merchants [afk van Bordeaux]; Some Directors of 
the French Hospital [The Early Years; A Time of 
Gifts]; Sir John Wittewronge's Discourse of 1664 
[1618-1693, kleinzoon van Jacques Wittewrong
hele (1531-1593) te Gent en Mary Everdey]; A Con
troversial Calvinist Minister: From Dauphiné to 
Somerset House [Jean d' Espagne, geb. Mizoën 
1591]; New Colonies in Ireland? Antoine Court 
and the Settlement ofFrench Refugees in the 18th 
Century [geb. 1695 in de Vivarais]; The Hugue
not Connection to the Darwin Family [famil ie 
Dupuy]; Waldensian Bibliography; The Pupils of 
the Threadneedle Street Church's Charity School 
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1719-1802, Part 2a [1719-1749] . The Huguenot Society 
Newsletter, No. 48, Autumn 2009. 

Italië 
Nobiltà (iagi @iol.it), No. 93, Anno XVII, Nov.
Die. 2009. Araldica ecclesiastica; Het gebruik 
van wapens en emblemen als commercieel logo 
in de republiek San Marino; In Memoriam Carl 
Alexander von Volborth; Pinello [een familie uit 
Genua, opgenomen in de Zweedse en Finse adel; 
Giovanni Battista Pinello (geb. Genua 1682) kreeg 
in 1694 toestemming om (als 12-jarige) te Leiden 
te gaan studeren]; La formadon de ins tituciones 
nobiliarias de la corona de Aragon. 

Idem, No. 94, Anno XVII, Genn.-Febb. 2010. A. 

Pompili: La mi tra negli stemmi vescovili ieri e og
gi: usi, legislazione, stili [het gebruik van de mij
ter in wapens]; P.F. degli Uberti: Diritto nobiliare e 
Republica italiana; A. Conti: Aspetti della nobiltá 
negli Stati parmensi: gentiluomini e cavalieri; M. 
Matteucci: I Matteucci nobili di Lucca nel secolo 
XX; M. Bonanno: Genealogia e titoli di Giacomo 
Casanova [geb. Venetië 1725 (exm. Farussi)]. 

Idem, No. 95, Anno XVII, Marzo-Aprile 2010. 
G. Rocculi: Il ducale di Francesco II Sforza [1492-
1535, hertog van Milaan]; Huis Savoye [autorisa
tie en gebruik van ordes van de dynastie]; La real 
casa Borbone-Parma [de laatste 150 jaar]. 

Zwitserland 
Maajan/Die Quelle (www.svjg.org), Heft 93, 
23. Jg., 4. Qµartal, Dez. 2009. R.M. Jung: Die äl
testen jüdischen Grabsteine der Schweiz; S. von 
Thannhausen: Rabbi Dr. Solomon Schiller-Szi
nessy [geb. Obuda (oud-Budapest) 1920]; G. Bol/: 
Handel und Gewerbe der Regisheimer Juden. Zur 
Rolle der Dorfjuden in der Agrarökonomie des 18. 
J ahrhunderrs; Idem: Die Synagoge von Regisheim; 
Idem: Kaufmann Wahl. Metzger, 'Cabaretier' und 
Rabbiner in Regisheim [dochter Vögele tr. 1798 
Abraham Leib Weil]; Die Juden in der oberelsäs
sischer Herrschaft Landser 1721; Hamburger Ar
chivquellen zur Feststellung verwandschaftlicher 
Verbindungen von jüdischen Familien Altonas 
und Dänemarks; Verv. Aus den Eheregistern des 
Zivilstandsamts Hamburg (n) [o.a. Salomon Eli
as, geb. Winschote111841 (exm. Van der Veen), tr. 
1872 Amalie Pincus; Levy Lands berg tr. 1872 Lea 
Sachermann, geb. Winschoten 1837]; Verv. Quel
len zur jüdischen Familienforschung im Staats
archiv Hamburg (27). 

Idem, Heft 94, 24. Jg., 1. Quartal, März 2010. 
R.M.Jung: Die ältesten jüdischen Grabsteine der 
Schweiz; G. Bolt: Die ersten Juden in Biesheim 
[Bloch]; Idem: Jüdische Hausbesitzer in Müll-
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heim [Günzburger, Schwab, Meyer]; P. Stein: 
Saul Wahl [1547-1620, koning van Polen voor één 
dag; nageslacht Katzenellenbogen]; Der älteste 
Grabstein des jüdischen Friedhofs von Jungholz; 
H. Heilbut: Die Frühgeschichte der Familie Heil
hut [Heilbot; 16e-18e eeuw]; Salomon Reine auf 
der Suche nach einem Hochzeitsdatum [1819; 
Wolf Oppenheim er. 1772 Jette Goldschmitt]; 
Verv. Quellen zur jüdischen Familienforschung 
im Staacsarchiv Hamburg (28); Aus den Eheregis
tern des Zivilstandsamts Hamburg (12) [1873; o.a. 
Josephus Bloemendal (geb. Roermond 1848) mee 
Therese Alterberg; Mozes Aron Bos (geb. Veen
dam 1848) met Hinde Pincus; Wolff Hirschfeld 
met Betje Goudstikker (geb. Rotterdam 1859; 
exm. Klisser); SiegmundJacobsen met Elisabeth 
Hesse (geb. Amsterdam 1851; exm. Levie Lissa); 
Simon Jacobs (geb. Sappemeer 1843) met Emilie 
de Jongh; Adrian Ploos van Amstel (geb. Am
sterdam 1834) met Julie Unna]. 

Regio-Familienforscher (http://www.ghgrb. 
ch), Jg. 22, Nr. 4, Dez. 2009. G. Hotz: 'Theo, der Pfei
fenraucher'. Ein Aufruf zur genealogischen For
schung [zoektocht naar de identiteit van een skelet 
in de St. Theodorskirche, die - gezien de stand van 
zijn gebit-een fervent pijproker moet zijn geweest; 
potentiële nakomelingen gezocht voor DNA-ver
gelijking: Itin, Gessler, Kestenholz,Bender, Ecklin, 
Lang, Schmidt, Kunz, Perrot, Wohnlich, Hediger, 
Bieler]; M. Zulazif: Familienforschung mit dem Fa
milienschmuck; Musterungsrodel in den Ämstern 
Birseck,Pfeffingen und Schliengen. 

Australië 
Descent (www.sag.org.au), Vol. 39, Part 2, June 
2009. A further look at Australian Probate Records 
in the Prerogacive Court of Canterbury; The mar
riage of Charles Dun & Zorayda Bedwell [1857]. 

Idem, Part 3, Sept. 2009. How New Electronic 
Resources Solved the Mytery of Governor Bligh 
& Captain Short [begin 19e eeuw]; Victorian Re
gistry ofBirths, Deaths & Marriages; The Ryerson 
Index [www.ryersonindex.org; overlijdens
berichten in Australische kranten]; Bapcisms in 
Strange Places [1819-1821; New Souch Wales te Ho
bare Town/Tasmanië]; More Australian Wills held 
in the Prerogacive Court of Canterbury Records. 
Idem, Part 4, Dec. 2009. 

Noord-Amerika 
The British Columbia Genealogist (Canada; 
www.bcgs.ca), Vol. 38, No. 1, March 2009. Da
vid James Gill [1871]; The Stanborough family. 
Idem, No. 2, June 2009. G. W. Udell: A name mar
velously changed - Udell [Douvedale (1161), Uve-
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dale (1305), Ovedale, Udall; familiegeschiedenis 
12e-16e eeuw]. Idem, No. 3, Sept. 2009. French 
Relief Fund Contributors British Columbia, 1871. 
Idem, No. 4, Dec. 2009. Thema: sporters; o.a. 
Tommy Phillips [hockeyspeler, 1911-12], George 
Elley [1905], Lionel E. Yorke [1900]. 
The New York Genealogical and Biographical 
Record (www.newyorkfamilyhistory.org), Vol. 
140, Nr. 4, Oct. 2009. C. Nash: Maria Peters, Wife 
of Dirck Storm, and Daughter of Peter Teunissen 
Huyben and Dircxken Jacob Aercs [Dirck Goris 
Storm, uit de Meijerij , emigreerde in 1662 met 
vrouw en kinderen; er. Oss 1655]; D. Lockhart: The 
Unrecorded Will of Abraham Verplanck and Ma
ria Vigné [1671]; The Staten Island Census. A List 
Analysis; Birth and Death Records in New York 
Conveyances, 1687-1704; Early New York City Je
wish Families [o.a. Gabay, Bonan, De Robles, De 
Caseres, (Do) Porto, Marq ues]. 

Zuid-Afrika 
Familia (http://www.ggsa.info), Vol. 46 (2009), 
Nr. 3. Servaas de Koek-Stamvader van die meeste 
De Kocks in Suid-Afrika [1707]; P. Venter: Feite, 
afleidings, aannames en bespiegelinge oor 'n 
Suid-Afrikaanse stamvader - Venter; M. Kowalski: 
Polish soldier-immigrants co Souch Africa in the 
period of French Revolucion and the Napoleonic 
wars (1789-1815); Families in die Noordwes-Kaap, 
deel 4: Thirion; The Life and Times of Erich van 
Rooyen - Part 1 [Thomas Herman Erich, geb. Port 
Shepstone 1929; exm. Ehlers)]. 

Idem, Nr. 4/2009. L. van Vuuren: Die Dixons van 
Roodebergkloof, Garies - Die nageslag van stam
vader Benjamin Dixon (1799-1866) en Lovedia 
Maria Manifold ( 1808-1900) [uit Ierland];]. Cilliers: 
Die Cilliers-stamouers se eerste dekade aan die 
Kaap [18e eeuw]; B. Smit: Families in die Noordwes 
Kaap, Deel 5: Bezuidenhout [ 18e eeuw- heden]. 

Heraldiek 
Kleeblatt (www.zum-kleeblatt.de), 1/2010. Sel
tene, seltsame und ungewöhnliche Figuren in der 
Heraldik. Wappen zur Geschichte des Oldenbur
ger Landes; Ein heraldischer Spazierga ng durch 
Hildesheim ( 2); A. Rabbow: Kaiser Otto IV. und sein 
deucsch-engliches Wappen-Anspruch und Kon
flikt [het zelfde artikel als in het Herold-Jahrbuch 
14 (2009), alleen enkele afwijkingen in de voet
noten]; Alte Familienwappen in Wettbergen [o.a. 
von Wettbergen, von Alten, Volger, von Grone, 
von Mengersen, Hansing, Bärtling, Behling]; 
Zurück zu den Wurzeln: Schwiebus [in Silezië]; 
Das Wappen der Stasi; Eine Ahnenreihe über 132 
Generationen [zeer beknopte afstammingsreeks 
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van Karl-Rudolf Döhnel (1921) van Mathilde van 
Saksen ( over!. 1025, dochter van keizer Otto II) 
via Bretthauer, Baurmeister, von Ungern-Stern
berg, von Stockhausen, von Münchhausen, von 
Reden, von Steinberg, von Schwalenberg, von 
Wölpe, von Holstein, von Mecklenburg; en ver
volgens een afstamming van Theophanu (via een 
koning van de Parthen) via Cleopatra, Nebukad
nezar en Ramses II naar Thutmosis van Egypte; 
Voor zover mij bekend is de juiste plaats van The
ophanu in de Byzantijnse keizerlijke familie nog 
steeds geen uitgemaakte zaak. Een mogelijke 
afstamming van Ramses II werd wel eens eerder 
gepubliceerd, maar dan met de nodige slagen om 
de arm!]; Niedersächsische Wappenrolle. 

Verder ontvingen wij: 
Amstel Mare ( www.historischamstelveen.nl), 
jg. 21, nr. 1, maart 2010. Nieuwsbrief, maart 2010. 
De Asperensche Courant (www.oud-asperen. 
nl), volgnr. 118, 31e jg., nr. 1, maart 2010. Arie 
Blom [in militaire dienst 1947-49 ]; Uit de geschie
denis van Asperen. 
lt Beaken (FryskeAkademy),jg. 71 (2009), nr. 3/4. 
Themanummer: Het geheim van Tolsum. Een 
herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje 
[gevonden in 1914; recent opnieuw onderzocht; 
betreft een geldlening; achtergrond Romeinse 
akte; geschiedenis van de vondst]. 
D'n Myerlese Koerier (Mierlo), 12e jg., nr. 2, nov. 
1998; 13e jg., nr. 1, mei 1999; 14e jg., nr. 2, nov. 2000; 
15e jg., nr. 1, mei 2001; nr. 2, nov. 2001 [Burgemees
ters van toen; Notariële akte betreffende Den Heu
vel uit 1825 (verkopers de kinderen van Hendrik 
Verhuijsen)]; 16e jg., nr. 1, mei 2002 [Bierbrouwe
rijen te Mierlo; Jan Verstappen in het leger van 
Napoleon]; nr. 2, nov. 2002 [Begravingen in de ka
tholieke / gereformeerde kerk te Mierlo; Bierbrou
werij Cambrinus ... (Van Stekelenborg, 1832)] . 
Genealogisch Tijdschrift voor midden- en 
west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 
aanvulling op pag. 349: 34e jg., nr. 2,juni 2010. 
Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen 
und Waldeck e.v. (www.gfkw.de), Rundschrei
ben 183, April 2010. Mitgliederverzeichnis, Stand 
01.01.2010. 
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge
schichte (www.geschichte-s-h.de), Mitteilun
gen 78, März 2010. Die freiwillige Kranken- und 
Verwundeteten Pflege im dänisch-deutschen 
Krieg von 1864. Arbeits- und Sachstandsbericht 
eines Forschungsprojekts. 
GMkwadraat, nr. 37, jg. 10, lente 2010. A. Houk 
de Jong: Het Stichtse lijntje. Ruim een eeuw spoor 
tussen Utrecht en Baarn. 
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IGV-Info (Indische Genealogische Vereniging; 
secretaris @igv.nl), jg. 3, nr. 1, april 2010. 
KB.nl, jg. 9, nr.1, maart 2010. KB digitaliseert deel 
tijdschriftencollectie [periode 1840-1940; www. 
kb.nl/digitaliseringtijdschriften]. 
Lander (www.regionaalarchieftilburg.nl), jg. 
10, no. 1, april 2010. Interview met Cock Gorisse; 
Aanwinst: archief van oud-wethouder Piet van 
Ierland (1897-1973). 
De Miedbringer (Stichting Ons Schellingerland, 
Schoolpad 3, 8896 JJ Hoorn; secr.: sjoekedam@ 
planet.nl), nr. 178,jg. 49, april 2010. 
Molens (www.molens.nl), nr. 98, april 2010. Mo
len van Goidschalxoord [bouwjaar 1718; eigenaar 
1818-1924 familie Kluit; 1924-2007 familie Wee
da]; Vernieuwde website. 
Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën (www. 
noitdorpschehistorien.nl), 9e jg., nr. 1, mart. 
2010. Burgemeester H.J. Schartman (ambtsperi
ode 1992-2002); Lintje [rond 1951/52 voor 40 jaar 
trouwe gemeentedienst voor Jaap de Bruijn, er. 
Greet Adegeest]. 
't Periodiekske (Heemkundekring Weerder
heem, Valkenswaard),jg. 7(1993), nos.1, 2, 4 t/m 9. 
Valkenswaard omstreeks 1830 (in de nos. 6 t/m 9), 
Jacob Jordaens [geb. Antwerpen 1593 (exm. Van 
Wolschaten), schilder, over!. Putte 1678, grafmo
nument aldaar] (in no. 9). Idem,jg. 8 (1993), nos. 2 
[verv. 1830], 3 [verv. 1830; o.a. looierijen], 7. Idem, 
jg. 9 (1995), nos. 6, 7 [Gemeente Valkenswaard 
overzicht van bestuurders en ambtenaren (1) . Bur
gemeesters 1811-1940, Raadsleden 1821-1929]. 
Traditie, jg. 16, nr. 1, voorjaar 2010. Bijdragen 
betr. Fietscultuur, Luilak, Chinees nieuwjaar, De 
eendenkooi - het kooikervak, De rijdende school, 
Animatie. 
Van Helden & Heldinnen (Van Helden; hel
den@kpnmail.nl), no. 78, band III, 26e jg., dec. 
2009. 
Volkscultuur Magazine (www.volkscultuur. 
nl), jg. 4, nt. 4, winter 2009-2010. Levend erfgoed, 
jg. 5, nr. 1, voorjaar 2010. 
Vosholkroniek (secr.: mw. P.A.H. Vermeulen
Heemskerk, G.C. Weerenstraat 27, 2461 AR Ter 
Aar), 1e kw. 2010. 
De Vrie ndenkring (www.nicuwla n.derfgoed

centrum.nl), 5oe jg., nr. 1, voorjaar 2010. A. Pol: 
Werelderfgoed de Beemster- een verkenning. 
Waardevol Woerden (www.woerden.nl), nr. 
5, maart 2010. De Kazerne; Resten van de stads
verdediging van Woerden; De wederopbouw van 
Rietveld na 1673. 

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

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

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

Antwoord 

630. VAN ZON (VAN SON/VAN SONHOVEN/VAN ZONHOVEN/VAN ZONSBEEK) ( 65 (2010 ), 
pag.304) 
Op de vraag naar de mogelijke geboorteplaats vanJ oannes van Son kwamen verschillende re
acties binnen. De verlossende tip kwam van de heer H.A. Gorter te Zaandam. Het zou 'de Bui
ting' kunnen zijn. Zo werd door inwoners van Paal in het Belgische Limburg hun gemeente 
genoemd. Het aangrenzende Beringen bestond uit twee gedeelten: een gedeelte dat binnen 
de wallen lag en 'de Binning' werd genoemd en een gedeelte dat buiten de wallen lag en de 
benaming 'de Buiting' droeg. Een van de gehuchten in het buitengebied was Paal, dat al in de 
15dc eeuw een kapel had en sinds 1708 een eigen parochiekerk. 'De Buiting' werd in 1808 een 
zelfstandige gemeente dat de naam Paal kreeg. Inmiddels is Paal gefuseerd met de gemeente 
Beringen. 

De 18dc eeuwse parochieregisters van Paal zijn in bewerkte vorm te vinden op de dvd 'Ge
nealogie uit Limburg-2010' van de Pro-Gen-gebruikersgroep Limburg. Daar trof ik de doop 
aan van een Joannes Vanzonhoven, gedoopt Paal 10-4-1760 als zoon van Franciscus Vanzon
hoven en Elizabeth Schepers. Hoewel de achternaam van de moeder niet overeenstemt met 
die welke genoemd wordt in de overlijdensakte van Joannes in Uden, lijdt het volgens mij 
geen twijfel, als alle gegevens gecombineerd worden, dat inderdaad nu de geboorteplaats ( en 
daardoor de doopdatum) gevonden is. Het in de overlijdensakte vermelde 'Beurten provincie 
Luik' wordt begrijpelijk als men weet dat Paal in de 18dc eeuw op Luiks grondgebied lag. Met 
dank aan de heer Gorter. 

M.A. G. van Heumen, Rosmalen 

Vragen 

632.MADDER 
Cornelis Madder, r.-k., geb. Akersloot 1771 (volgens Bev. Reg. Egmond-Binnen), geb. /ged. 
Alkmaar 9-5-1774 (volgens Bev. Reg. Akersloot) of geb./ged. Akersloot (canton Alkmaar) 29-
5-1775 (volgens Registre Civique), watermolenaar, slachter, visser, over!. Egmond-Binnen 18-
9-1855 (87 jr.), tr. ( dan geb. te Alkmaar) Akersloot 16-12-1810 Lijsbeth Arendsdr. Roukema, ged. 
Akersloot (NH) 23-12-1786, over!. ald. 25-7-1852. Begin 1800 verkoopt hij twee percelen land in 
Alkmaar. Noch in de doopregisters van Alkmaar, noch in die van Akersloot heb ik de doop van 
Cornelis kunnen vinden. 

Gevraagd: geboorte/doopgegevens en voorgeslacht van Cornelis Madder. 
R.J. Baltus, Heiloo 
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633. LAMBRECHTS-VAN JEGER-VAN T(H)ULDEN 
Petrus Hendricus Lambrechts (later Pieter Hendrik, verm. r.-k.), luitenant in Staats Vredesre
giment, tr. Leeuwarden 28-4-1768 Maria Theresia van Jeger, geb. (mog. Zutphen of Utrecht) 
ca. 1736, dr. van Joannes Lambertus van J eger, luitenant Vredesregiment, verbleef te Amers
foort, Zutphen, Utrecht, Leeuwarden, en van Anna Christina van T(h)ulden (otr. Amersfoort 

6-4-1726). De Van Thuldens komen oorspronkelijk uit Noord-Brabant. 

Uit het huwelijk van Petrus Hendricus Lambrechts en Maria Theresia vanJ eger mogelijk: 
1. Hendrik Pieter, geb. ca. 1769, over!. Leeuwarden, tr. Claaske Schuurmans, N.H. 

2. Josephus Otto, geb. Leeuwarden 1771, over!. Breda, ongehuwd en militair. 
3. Joannes Lambertus. 
4. Wij na, tr. Gijsbert vanJeger, militair. 
5. Maria Cunegonda, geb. Amersfoort 1777, over!. kasteel Natéwisch bij Wijk bij Duurstede, 

tr. (1) ald. 1800 Jhr. Gerard L. M. Taets van Amerongen, heer van N atéwisch; tr. ( 2) Hendrik 
Sprecher von Donegg, officier. 

6. Johannes Baptiste, geb. Deventer 1780, tr. Heusden Johanna Wilhelmina Gerlach, geb. 
Heusden 1794. 

Er zijn meerdere militairen Lambrechts, officieren en onderofficieren, o.a. Joannes Lotha
rius en Franciscus Guillaume Lambrechts, als ook militairen Van Thulden en VanJeger. 

Gevraagd: gegevens over herkomst en voorouders Lambrechts, VanJeger en Van Thulden. 
F. Inniger, Axel 

In 2011 volgt een themanummer over VADER ONBEKEND. Wellicht heeft u daar een 
idee of een bijdrage voor, denkt u daar alvast over na. De oproep volgt in het volgende 
nummer. 

Inzenden voor het andere themanummer in 2011 over UTRECHT en/of over GROEN 
is ook mogelijk (zie pagina 272). 

De Genealogische Dag 2011 wordt gehouden in Utrecht op zaterdag 21 mei 2011. 

Het register 2009 is nog niet af en komt naar verwachting later dit jaar beschikbaar. 

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

Aan dit nummer werkten mee: 

Albert Hoeks tra, Ligusterberg 17, 4708 LM Roosendaal 
drs L.M. van der Hoeven, Westduinweg 165, 2583 AA 's-Gravenhage 
Wil van der Horst-Harkema, Grondmolen 44, 4133 ED Vianen 
Jan van Leeuwen, vlejan@wxs.nl, van Zuylenstraat 44, 3454 EV De Meern 
Wim Nypels, nypels@tiscali.nl, Teslastraat 152, 1098 VM Amsterdam 
M. Vulsma-Kappers, Sarphatipark 94 n , 1073 EB Amsterdam 
Nico van der Woude, woudwise@home.nl, Boompjes'21, 7607 HE Almelo 

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

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