
·••>L ~Gens N ostra 
MAANDBLAD DER NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

JAARGANG 65 NUMMER 11 NOVEMBER 2010 

Stamboomonderzoek in Engeland 
DOOR MICHAËL BOERS 

Een aantal v a n n1.ijn voorouders is vanuit Nederland naar Engela nd vertrok

ken en ik wil vertellen over mijn ervaringen met het achterhalen van gegevens 
over hen. Het eerste deel behandelt algemene regelgeving met betrekking tot 
persoonsregistratie in het Verenigd Koninkrijk, terwijl het tweede deel on
derzoektips geeft, meer vertelt over twee archieven in Londen en voorbeelden 
geeft van Internetbronnen. Alle vermelde prijzen zijn in Britse ponden. De 
conversiekoers wisselt en is f. 1 = € 1,16 (stand eind september 2010 ). 

Deel 1 Wet- en regelgeving in Engeland 
Het Verenigd Koninkrijk heeft verschillende wetgeving en administraties voor 
de verschillende delen van het land: Engeland en Wales, Schotland, Noord-Ier
land, de Kanaaleilanden en het eiland Man. Omdat ik alleen ervaring heb met 
onderzoek in Engeland en met name in Londen zal ik me daartoe beperken. In 
de referenties op het eind zal ik ook naar bronnen verwijzen met informatie 
over andere delen van het Koninkrijk. 

Hieronder volgt een aantal voorbeelden waar de Engelse administratie af
wijkt van wat we in Nederland gewend zijn: 

Pas in 1837 is er in Engeland een burgerlijke bevolkingsadministratie opge
zet, vergelijkbaar met onze Burgerlijke Stand. Vóór die tijd konden er alleen 
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Voorbeeld van de volkstelling van 1911,gedownload van FindMyPast 
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wettige huwelijken worden afgesloten in de Anglicaanse Kerk, bij de Quakers, of in een 
Joodse Synagoge. Pas vanaf 1837 konden Rooms Katholieken en andere geloofsgemeenschap
pen een aanvraag indienen om hun kerkgenootschap te erkennen voor het sluiten van wettige 
huwelijken. Vanaf 1874 werden er boetes opgelegd, wanneer ouders de geboorte van een kind 
niet op tijd aangaven. De periode tussen geboorte en aangifte mag maximaal drie maanden 
bedragen. Dit heeft ermee te maken dat alle aangiften van geboorten, huwelijken en overlij 
den per kwartaal gebundeld worden door de lokale administratiekantoren (Local Record Offices 
- LRO) en dan doorgestuurd worden naar de centrale bevolkingsadministratie (Genera/Record 
Office - G R o in Sommerset House in Londen). 

Er wordt geschat dat circa 15% van de geboorten in de periode 1837-1847 niet is geregistreerd 
en circa 2,5% van de geboorten tussen 1837 en 1899. 

De overlijdensaktes bevatten aanzienlijk minder informatie dat de Nederlandse en worden 
over het algemeen beschouwd als weinig behulpzaam in het terugvinden van voorouders. 
Wat de Engelse overlijdensaktes wel hebben, en de Nederlandse niet, is een vermelding van 
de oorzaak van het overlijden. Deze wordt altijd in het Latijn vermeld, dus een medisch woor
denboek kan nodig zijn om te weten wat er nu precies aan de hand was. Meestal wordt er een 
primaire en een secundaire doodsoorzaak vermeld. 

De Engelse administratie kent geen 10-jarentafels of jaartafels, zoals wij, slechts kwartaal
tafels, wat het zoeken een stuk lastiger maakt. 

Daarnaast kent Engeland ook geen Bevolkingsregister, zoals wij dat kennen, waarin een 
persoon, of gezin exact gevolgd kan worden, wanneer zij van adres naar adres verhuizen. In 
Engeland kent men - net als in veel andere landen - alleen een volkstelling (census) die iedere 
tien jaar wordt gehouden. In 1801, 1811, 1821 en 1831 zijn volkstellingen gehouden, die zijn uit
gevoerd door vertegenwoordigers van de Anglicaanse Kerk en vanaf 1841 worden de tellingen 
door regeringsfunctionarissen uitgevoerd. De gegevens die genoteerd werden verschillen van 
jaar tot jaar. De meest recente volkstelling, waarvan de gegevens vrijelijk beschikbaar zijn, is 
die van 1911. De gegevens van een volkstelling worden pas na 100 jaar openbaar, hoewel die 
van 1911 al in 2009 doorzoekbaar was op het Internet. 

, 
Nog een opvallend verschil tussen Engeland en Nederland: er blijkt hoegenaamd geen be
scherming van privacy van levende personen te zijn: De kiesregisters (Voters Registration) 
waarin iedereen wordt opgenomen die wil stemmen in Engeland, en die volledige naam en 
adresgegevens bevatten, zijn volledig openbaar. Bovendien kunnen geboorte- huwelijk en 
overlijdensakten (Birth, Marriage and Death certijicates - BMD) van iedereen vrijelijk opgevraagd 
worden, zonder opgaaf van reden waarom je die zou willen hebben. 

Het volgende opvallende verschil is naamswijziging. Hoewel getrouwde vrouwen in Ne
derland vaak de naam van hun echtgenoot gebruiken in het dagelijkse verkeer (sinds kort 
mag de man ook naam van zijn vrouw gebruiken), blijven vrouwen in officiële akten steeds 
met hun meisjesnaam worden aangeduid. In Engeland neemt een vrouw bij haar huwelijk 
werkelijk de naam van haar man over en wordt zij daarna in alle officiële documenten zo 
aangeduid, met uitzondering van een echtscheidingsakte, die ook de meisjesnaam zal ver
melden. Ik heb er geen ervaring mee wat er in een echtscheidingsakte voor naam van de vrouw 
staat, als zij al meerdere keren getrouwd is geweest. 

Sterker nog: het is bij de Engelse wet toegestaan aan iedereen om een andere naam aan te 
nemen, zonder dat dit in een officiële akte wordt vastgelegd, met uitzondering van die ge
vallen waarin dit gedaan wordt met het oogmerk van fraude of het ontlopen van wettelijke 
verplichtingen. 

Een laatste verschil dat ik hier wil behandelen, is het huwelijk. Net als in Nederland, is 
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bigamie in Engeland verboden. Maar het komt daar veel vaker voor dan hier, omdat er bij een 
huwelijk niet gecontroleerd wordt of huwelijkskandidaten ook werkelijk zijn wie ze claimen 
te zijn. Noch wordt er bewijs gevraagd dat beide partners ongebonden zijn (ongehuwd, we
duwe/weduwnaar of gescheiden). De overheid gaat dus helemaal uit van de goede trouw van 
de kandidaten. In één familie kwam ik daarom al snel twee gevallen van bigamie tegen en 
volgens een dominee die ik sprak komt het regelmatig voor. Hierbij moet niet meteen gedacht 
worden aan mensen doelbewust met meerdere partners samenleven, maar eerder aan men
sen die de moeite niet nemen om officieel te scheiden voordat ze hertrouwen, of hertrouwen 
voordat de echtscheiding van de vorige partner definitief is. 
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Voorbeeld van een huwelijksakte uit 1878 opgevraagd bij het Genera/ Record Office te Londen. Zowel bruid 
als bruidegom hebben hier foutieve namen opgegeven en de bruidegom geeft op dat hij weduwnaar is, ter
wijï zijn echtscheidingsprocedure van zijn eerste vrouw nog loopt. Ook zijn beroep is onjuist vermeld. De 

twee zijn bovendien in een ander stadsdeel van Londen getrouwd dan waar ze woonden.' 

Dit alles bij elkaar levert dus een recept voor een moeizame zoektocht: aan de ene kant zijn er 
minder.officiële registraties dan in Nederland en aan de andere kant zijn lang niet alle belang
rijke gebeurtenissen geregistreerd. Onderzoek in Engeland zal dan ook altijd zwaar leunen 
op secundaire bronnen, zoals daar zijn: naturalisatieaanvragen, schooladministraties, testa
menten (in Engeland wordt onderscheid gemaakt tussen een wil/ die de verdeling van onroe
rend goed regelt, en testament dat roerende goederen en geld regelt. Zowel wil/, als testament 
kunnen via codicilen worden geamendeerd), successierechten (Death Duties), pathologisch 
onderzoeksrapporten (Coronary inquests), militaire dienststaten (Service Records), onderschei
dingsregisters (Medal Cards) en weeshuisadministraties (Poorhouse records). 
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Een pathologisch onderzoek wordt ingesteld bij ieder overlijden, waarvan niet met zeker
heid is te stellen dat deze natuurlijk was, of wanneer deze plaatsvond in een gevangenis. Hier
onder valt bijvoorbeeld ook een wiegedood, zoals in mijn familie een keer is voorgekomen. 

BMD records in Engeland zijn niet gratis in te zien. Sterker nog: je kunt ze helemaal niet 
inzien! Het enige dat je kunt doen, is een kopie ervan aan vragen. Een gewaarmerkte kopie 
van een geboorte-, huwelijks, of overlijdensakte kost f, 9,25 per stuk en kan gebruikt worden 
als juridisch bewijsmateriaal. Uiteraard heb je dit als genealoog niet nodig, maar dit zijn de 
enige kopieën die er gemaakt worden. Het goede nieuws is dat je ervoor niet naar Engeland 
hoeft, maar dat je ze via het Internet kunt bestellen. 

Wat je nodig hebt is het type akte, de plaats waar de akte is opgemaakt, het jaar en kwartaal 
waarin de akte is opgemaakt, het registernummer en paginanummer en verder de namen van 
de betrokken persoon, zoals vermeld in de BMD index. Deze indexen zijn van 1837 tot en met 
2005 beschikbaar en in te zien. De GRO heeft in 2010 besloten om niet langer hun digitale in
dexen te verkopen aan commerciële partijen, zoals FindMyPast. De index van 2005 is daarom 
de meest recente die via commerciële bedrijven te raadplegen zal zijn. 

Een opvallende bron 
Een op het eerste gezicht niet zo'n voor de hand liggend archief bleek dat van de Royal andSun 
Alliance property insurance records of the 'Sun Fire Office' te zijn. Hieruit diepte ik het adres van een 
voorouder in Londen op in 1816. Ik weet niet of er rond die tijd in Nederland al inboedelverze
keringen bestonden. Dit bedrijf begon al met verzekeren in 1706! Dit archief wordt bewaard 
in de Guildhall Library in Londen, dat in de loop van 2010 is opgegaan in de London Metropo
litan Archives (LMA). 

Opvallende afwezigen 
Zowel in The National Archives (TNA), als in de LMA heb ik vergeefs gezocht naar publicaties 
van feitelijke stamboomgegevens, of ingebonden jaargangen van genealogische tijdschriften. 
Ook in boekwinkels zul je tevergeefs naar tijdschriften met genealogische gegevens zoeken. 
Ik heb wel zo'n vijf of zes verschillende tijdschrifttitels in de boekwinkel zien liggen, maar 
deze bevatten geen van alle feitelijke gegevens. Mogelijk dat de bibliotheek van de Society Of 
Genealogists (soG) wel zulke boeken bevat, maar ik vind hun bezoekersprijzen veel te hoog 
en ben er daarom niet naartoe gegaan. 

Deel 2 Hoe nu een onderzoek aan te pakken? 
Ik beperk me hier tot de 19<lc en zoste eeuw, omdat ik alleen daarmee ervaring heb. Vanwege 
het grote aantal personen waar ik naar zoek, heeft het voor mij de moeite geloond om een 
halfjaar abonnement op de volledige service van FindMyPast te nemen (f 94,90 voor de volle
dige dienst gedurende een half jaar). Ik heb daar veel nuttige informatie uit gehaald, maar ik 
begrijp dat dit een erg zware investering is als je maar naar één afgedwaald familielid zoekt. 

Probeer eerst via FreeBMD of er primaire informatie over de gezochte personen is te vinden. 
Deze gratis dienst die door vrijwilligers is opgezet en wordt onderhouden, bevat lang nog 
niet de gegevens van alle indexen. Er zitten nu gegevens in de database van grofweg 1837 tot 
en met 1937 in met wat huwelijken die tot circa 1950 gaan. Ideaal aan deze database is dat je er 
echt in kunt zoeken in tegenstelling tot de indexen in de archieven ofbij FindMyPast, waarin 
je alleen kunt bladeren per kwartaal. Overigens heeft FindMypast voor de records van ná 1983 
weer wel een doorzoek bare index. 

Bedenk dat buitenlandse namen in Engeland, nog veel meer dan bij ons het geval is, ver-
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basterd worden. Dus blijf altijd zoeken op naamsvarianten, of bij voorbeeld alleen op voor
namen. Zoek getrouwde vrouwen altijd met de achternaam van hun echtgenoot, zelfs als ze 
gescheiden zijn. 

Probeer daarna of de personen in de volkstellingen zijn te vinden. Probeer ook op goed 
geluk of de gezochte personen in de Old Bailey (arrondissements rechtbank van Londen) 
proceedings en de London Gazette (Staats Courant) voorkomen. Heb je het geluk dat je bij 
het archief van de London Times kunt komen (het is een korte periode gratis toegankelijk 
geweest), dan is dit een grote aanrader. Ik heb hier veel interessante informatie uitgehaald, 
onder andere een voor mij zeer interessant rechtbankverslag, waarvan de originele papieren 
niet bewaard z ijn gebleve n. 

En doorzoek voor de moderne nakomelingen het telefoonboek. Ook heb ik goede resulta
ten geboekt met de Facebook en Linkedin diensten om verloren gewaande familieleden terug 
te vinden. Eenmaal gevonden en contact met ze gemaakt, kunnen zij vaak weer informatie 
leveren die verder zoeken mogelijk maakt. 

Zijn al deze bronnen uitgeput en wil je meer, dan eerst de website van het TN A doorploegen 
en voor zover van toepassing die van het LMA. 

Heb je toegang tot de Engelse gegevens van Ancestry zoek dan ook in de oude telefoonboe
ken. Het LMA heeft een uitgebreide overeenkomst afgesloten met Ancestry om hun bronnen 
door Ancestry te laten digitaliseren, dus deze dienst zal voor onderzoek in Engeland steeds 
interessanter worden. 

Het Internet 
Ga niet naar een Engels archief toe zonder eerst het Internet grondig te hebben omgespit. 
Het kan een hoop geld en tijd besparen. Ikzelf dacht geld te besparen door BMD records in 
Engeland zelf te gaan halen (ik had er een stuk of vijftig nodig), maar kwam dus van een 
koude kermis thuis. Zij zijn in Engeland net zo min in te zien en net zo min gratis te krijgen, 
als vanuit huis. 

Het TNA heeft tientallen zogename study guides gemaakt die via hun website zijn te down
loaden en die allerlei speciale gevallen behandelen, zoals regels met betrekking to naamswij
ziging, The OldBailey and the Centra[ Crimina[ Court: Crimina[ Trials, Use of the campaign medal card 
index First World War, een vier pagina lange lijst van websites die je kunt gebruiken voor je on
derzoek in Engeland, etc. De studieguides zijn gratis in het TN A in papieren vorm te krijgen. 
De website van het TN A is erg overzichtelijk en wat je hebben wil, is goed te vinden. Met de 
website van het LMA had ik veel meer moeite, mede omdat je om de haverklap op de website 
van de gemeente Londen terecht komt, zonder dat dit meteen duidelijk is. Ook bij iedere te
ruggang naar de homepage van de website wordt er opnieuw om je gebruikersnummer ge
vraagd. Dit gaat al snel irriteren. 

Bezoek aan Londen 
Ik ben 2½ halve week in Londen geweest en heb erg veel gemak gehad van een zogenaamde 
Oyster Card voor het openbare vervoer. Het gebruik ervan is grotendeels te vergelijken met de 
Nederlandse OV chipkaart en heeft als voordeel dat wanneer je veel in- en uitstapt in metro, 
bus of trein, er een maximaal bedrag per dag wordt afgeschreven. Zit je eenmaal aan je limiet 
dan reis je verder die dag gratis. Verder zijn de ritprijzen lager met een Oyster Card dan wan
neer je losse kaartjes, of dagkaarten koopt en kun je veel sneller door de controlepoortjes. Ze
ker wanneer je tijdens de spits in de metro reist, is dit bijna een must, wil je geen opstopping 
aan de poortjes veroorzaken. 

De kaart zelf kost E 3,= die je niet terug krijgt. 
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Metro en archieftoegangskaarten 

Archieven in Engeland 
Vanaf 2010 zal het in alle archieven in Engeland nodig zijn om een archiefkaart voor dat spe
cifieke archief aan te laten maken, voordat je originelen kunt aanvragen. Voor onderzoek op 
PC's die meestal ook in de archieven aanwezig zijn, is geen archiefkaart nodig. 

Om een archiefkaart aan te kunnen maken heb je een in Engeland erkend wettig identi
teitsbewijs nodig en een erkend bewijs van huidig adres. Dit laatste is essentieel en zonder dat 
kom je de originelenzaal van het archief niet in. 

Als identiteitsbewijs geld voor ons Nederlanders een paspoort (zonder dat kom je Engeland 
niet eens in). 

Als bewijs van adres geldt een bankafschrift, creditcard afschrift, energierekening, etc. 
Officieel moet het afschrift ook nog in het Engels gesteld zijn, maar daarover wordt niet 
moeilijk gedaan. Het bewijs van huidig adres mag niet ouder dan drie maanden zijn. Let er 
wel op dat de rekening of het afschrift wel dezelfde naam vermeldt als het identiteitsbewijs. 
Omdat ik mijn bankafschrift onderweg naar Engeland was kwijtgeraakt, heb ik de bevesti
ging van mijn hotelreservering, die gelukkig mijn huisadres vermeldde, gebruikt. Hierover 
werd wel gefronsd en gebeld met een supervisor, maar het werd uiteindelijk wel geaccep
teerd. Des ondanks zou ik het afraden om er op te rekenen dat ze deze coulance vaker zullen 
toepassen. 

Maximaal vier weken voordat je het archief bezoekt, kun je voor het LMA en TN A je gege
vens al via hun website invoeren, waardoor de procedure in het archief (iets) korter duurt. 
Ironisch genoeg moet je daarna de details van je opgegeven identificatie weer op een papieren 
formulier invullen. Ik vermoed dat er iemand in het archiefwezen niet goed heeft nagedacht 
over automatisering. 

Zowel het TNA, als het LMA zijn voor rolstoelen toegankelijk en bij beide archieven zijn 
diverse PC's gereserveerd voor diegenen die visuele of motorische beperkingen hebben. De 
PC's hebben een trackball in plaats van een muis en de schermen zijn op extra grote letters en 
kleuren met een hoog contrastverschil ingesteld. 
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Ingang van het Nationaal Archief in Kew 

The NationalArchives (TNA) in Kew, vlakbij de beroemde botanische tuinen, is een archief
fabriek waarin ons Nationaal Archief (NA), het CBG, de Koninklijk Bibliotheek en Iconogra
fisch Bureau samen makkelijk drie keer inpassen en dan blijft er nog ruimte over. Het archief 
is zowel met de trein als de metro te bereiken. Vanuit Londen centrum zijn dit vier metrozo
nes en een enkele reis kost f. 2,40. Vanaf het station wordt de route naar het archief duidelijk 
met bordjes aangegeven. Het is ongeveer tien minuten lopen. 

Sinds begin 2010 zijn de regels hier erg veranderd. Het archief is nu open van dinsdag tot en 
met zaterdag van 09:00 tot 17:00 en op dinsdag en donderdag zijn de algemene studiezalen 
open tot 19:00. Er is een zeer goed voorziene kantine aanwezig die 's middags ook warme 
maaltijden serveert voor een schappelijke prijs en verder een gespecialiseerde boekwinkel. 

De huisregels in het archief zijn vergelijkbaar met die bij ons in het NA, alleen zijn ze stren
ger. Je mag alleen met een potlood schrijven en er mag geen gummetje achterop je potlood 
zitten. Iedere keer dat je de originelenzaal in of uit wil moet je langs een electronische scan
ner, worden alle papieren die je bij je hebt doorgebladerd op zoek naar gestolen waar, moet 
je een eventuele laptop die je bij je hebt openmaken, en mag je alleen spullen meenemen in 
een doorzichtige kunststof draagtas die je gratis kan meenemen uit de garderobe. Overal in 
het archief lopen beveiligers rond die in de gaten houden of je je aan de regels houdt. Vooral 
ballpoints worden streng afgekeurd. 

Fotograferen is gratis en er zijn een tiental professionele, in hoogte verstelbare cameras
tatieven beschikbaar. Dit lijkt veel, maar bedenk dat mensen werkelijk uit alle hoeken van 
de wereld hier komen zoeken en dat er op ieder moment zeker zo'n honderd mensen in de 
originelenzaal zitten. Er zijn verder twee professionele documentscanners beschikbaar. Vol
gens mij is de output hiervan altijd een printer, maar dit weet ik niet zeker. Afdrukken kosten 
f. 0,20 en zijn altijd op A3 formaat. Je betaalt door eerst geld te storten op je identiteitskaart, 
die je vervolgens door een paslezer haalt bij de printer. 

Er is een aparte originelenzaal voor kaarten en grote documenten, maar daar ben ik niet in 
geweest. 

Het TNA bevat gegevens van alle plaatsen in Engeland en Wales, van de overzeese gebieds
delen, de nationale regering en de strijdkrachten (waar dan ook gelegerd). 

Voor mij waren vooral belangrijk de naturalisatieaanvragen, de echtscheidingspapieren 
en de patologisch onderzoeksrapporten. Meer nog dan in ons NA is er zoveel in het TNA, dat 
je gewoon niet weet waar je moet beginnen met zoeken. Hun website met de online archie
findexen is zeker een goed startpunt. 

Het TNA heeft tientallen PCs klaarstaan, waarop naast de eigen archiefinventarissen ook 
de databases van Ancestry en FindMyPast kunnen worden doorzocht voor zover het Engelse 
bronnen betreft. Daarnaast kunnen de digitale archieven van de kranten London Times en 
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Daily Mirror worden doorzocht, die overigens alleen via een abonnement bereikbaar zijn, net 
zoals Ancestry en FindMyPast. 

Verder is er een erg grote handbibliotheek beschikbaar met teveel om op te noemen, maar 
twee vielen me er in het bijzonder op: 
• Arlene Beare, A Guide to Jewish Genealogy in Latvia and Estonia, number 8 in the Jewish Ances

tor Series, 2001. Deze serie bevat een aantal dunne boekjes over Joods onderzoek in diverse 
landen; 

• Doreen Berger, The Jewish Victorian; Genealogical Information Jrom the Jewish Newspapers 1861-

1870 and 1871-1880, 1999. Ik kwam hier een in Amsterdam geboren en in Hull overleden mu
zikant in tegen. ' 

The London Metropolitan Archives {LMA) is het stadsarchief van Groot-Londen, dus de 
stad Londen met alle voorsteden. Een gebied ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. Het 
archiefligt in de wijk Islington in het noordoosten van het centrum in het midden tussen de 
drie metrostations Angel, OldStreet en Farrington. Het laatste station is ook een treinstation. 

Behalve dat je in het bezit moet zijn van een archiefkaart van het LMA, dien je je ook in te 
schrijven op een presentielijst bij de portier. De studiezaal is op de tweede etage. Op de eerste 
etage is een garderobe, koffie- en frisdrankautomaat. Om te eten moet je of zelf iets meene
men, of naar één van de diverse restaurants gaan die om de hoek van het archief zitten. 

Er hangt een mededeling in het archief dat ze aan het verbouwen zijn en dat onder andere 
de temperatuurcontrole verbeterd is. Dit was kennelijk nog niet klaar, want ik heb zitten ver
kleumen van de kou. Ook in het TN A heb ik mensen in het Internetcafé met hun winterjas aan 
zien zitten, vanwege de ijskoude tocht die vanaf de hoofdingang het café inblies. 

Het LMA rekent een dagvergoeding van f:2,80 voor het maken van foto's van originelen. 
Afdrukken en kopieën kosten fo,10 en zijn op A4 formaat. Ook hier moet je eerst je identi
teitskaart laden met geld, voordat je kunt afdrukken of kopiëren. 

Op de computers in de studiezaal van het LMA kun je behalve de archiefinventarissen door
zoeken, ook de commerciële diensten van FindMyPast en Ancestry, voor zover het om bronnen 
met betrekking tot Londen gaat en het krantenarchief van de London Times doorzoeken. 
Naast indexen op BMD records, gaat dit bij voorbeeld ook om passagierslijsten van en naar 
Engeland en telefoonboeken tussen 1960 en 1980. 

Een bijzonderheid is dat Ancestry een aantal kerkregisters (Parish Registers) heeft verfilmd 
en geïndexeerd. Deze documenten bevatten exact dezelfde informatie als de officiële docu
menten in de GRO, die alleen tegen betaling zijn te bestellen aldaar en hier gratis zijn in te 
zien. 

Voor mij waren vooral interessant de papieren van de verschillende weeshuizen (Poorhouses), 
die Ancestry bezig is te verfilmen en te indexeren. Verschillende van deze regsiters zijn ook 
verfilmd door de Church of the Latter Day Saints (10s) en zijn dus op te vragen in een lokaal 
Family History Center van de LDS. 

Referenties 
• Kathy Chater, Tracingyour Jamily history; How to getstarted, Hermes House publishers, Londen 

2007 en 2008. ISBN 9781846811609 (eerder uitgegeven als onderdeel van Family History 
Made Easy). 

• The National Archives (TNG) Study Guide Change of Name - Legal Records Information 32, Kew 
23-5-2008. 

• Telefoonboek van Groot-Brittanië. 
http://www.infobel.com/uk/ 
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• De London, Edinburgh en Dublin Gazette vormen samen het equivalent van de Neder
landse Staats Courant. Hierin worden alle officiële mededelingen van de staat aan de burger 
gedaan, zoals naamsveranderingen, uitgereikte onderscheidingen, wijziging van rang van 
militairen, etc. Gratis dienst en de originele pagina's zijn te downloaden. 

http://www.gazettes-online.co. uk/ 
• De Britse lintjesregen van 1-1-2010. 

http://www.london-gazette.eo.uk/issues/59282/supplements/page.htm 
• Indexen op rechtbankverslagen in het bezit van TN A. 

http://www.oldbaileyonline.org/ 
• Gra tis index op de volkstelling van 1901. 

http://www.19o1census.nationalarchives.g0v.uk/ 
• Doorzoekbare indexen op de BMD records. De hier gevonden informatie is noodzakelijk 

voordat bij het GR0 een kopie van een akte kan worden opgevraagd. 
h ttp://www.freebmd.org. uk/ cgi/ search. p 1 

• The Genera! Record Office, de dienst waar kopieën van BMD records besteld kunnen wor
den. 

h ttp://www.gro.gov. uk/ gro/ content/ 
• Archiefinventarissen van het TN A in Kew. 

http://www.catalogue.nationalarchives.gov.uk/search.asp 
• Archiefinventarissen van het LMA in Londen. 

http://search.lma.gov.uk/ 
• Plattegrond en algemene gegevens voor het LMA . Het gebouw is erg anonym en niet snel als 

archief te herkennen. 
http://www. ei tyo flo ndo n. gov. uk/ Corpora tio n/LG NL-S ervices /Leis ure-and
culture/Records-and-archi ves/Visitor-information/ 

• Betaalde dienst met passagierslijsten van inkomende schepen naar Engeland, telefoonboe
ken, parish records. 

http://search.ancestry.eo.uk/ 
• Betaalde dienst met onder andere: originele census records die downloadbaar zijn van 1871, 

1881, 1891, 1901 en 1911, BMD indexes van 1837 tot en met 2005 (tussen 1837 en 1983 alleen 
doorbladerbaar; tussen 1983 en 2005 doorzoekbaar), diverse passagierslijsten alleen voor 
schepen die vanuit Engeland vertrekken en diverse indexen voor militaire archieven. 

http://www.findmypast.com/ 
• Betaalde dienst met het digitale archief van de London Times. 

http:// ar chi ve. timesonline.co. uk/tol/ archive/ 
• Betaalde dienst om levende personen op te sporen. Je kunt gratis zoeken of de naam voor

komt, maar voor de details moet eerst betaald worden. Circa f.4,= per naam. 
http://www.192.com/ 

• Society Of Genealogists (sGo ). Hun bibliotheek is toegankelijk voor f.4,= per uur, of f.18,= 
per dag en gratis voor leden. 

http://www.sog.org. uk/membership/opening.shtml 

Noten 
1. Huwelijksakte van 25-3-1878 van John Gerrard (Johannes Gerardus) Keulemans, geb. Rotterdam 8-6-

1842, over!. Ilford (Essex, Verenigd Koninkrijk) 29-3-1912 en Arabella Mary (Bella) Miley, geb. Ne
wington (Kent, Verenigd Koninkrijk) 31-8-1859, over!. Romford (London, Verenigd Koninkrijk) 20-5-

1930. Zijn echte beroep was wetenschappelijk illustrator en ornitoloog (en dus niet koffieplanter) en 
beiden woonden in het district Finchley in London en niet in Bishopsgate, waar ze huwden. 

2. Het gaat om: Salomon (Solomon) Kinsbergen, geb. Amsterdam 21-12-1826, over!. Huil 15-2-1875. 
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wegwys 
Trouwen met een jong overledene: een ongeldig huwelijk? 

DOOR BRAM PLANTINGA 

Op 27 november 1823 werd in Kampen het huwelijk voltrokken tussen Willem Jan van Heerde, 
'jongman, gedoopt te Kampen den eersten February achttienhonderd één, volgens extract 
uit het doopboek der hervormde kerk alhier' met Aagjen Kuijlman, 'jonge dogter, gedoopt te 
Kampen den zestienden december achttienhonderd één, volgens extract uit het doopboek 
der hervormde kerk alhier' .' Bruidegom en bruid waren dus volgens de gegevens in de akte op 
hun trouwdag respectievelijk 22 en 21 jaar oud. 

Het doopboek van de Gereformeerde Broederkerk te Kampen bevestigt de doop van Willem 
Jan op 1 februari 1801 als zoon van Gerrit van Heerde en Janna Veltkamp.' Evenzo vinden we 
op 16 december 1801 in het doopboek van dezelfde kerk de doop van Aagjen Kuijlman, dochter 
vanJannes Kuijlman junior en Aaltje Stoffels Lok.3 

Op 26 mei 1824, zes maanden na de huwelijkssluiting, plaatst Willem Jan van Heerde de 
volgende advertentie: 'Na een kortstondig doch smertelijk lijden van vier-en-twintig uren, 
overleed, hedenmorgen ten half zeven uren, mijn geliefde Echtgenoote, AAGJE KUYLMAN, 
in den ouderdom van twintig jaren en zes maanden'.• 

Ook de overlijdensakte5 geeft aan dat op 26 mei 1824 is overleden: 'Aagjen Kuijlman, oud 
twintig en een halfjaar, huisvrouw van Willem Jan van Heerde, na even tevoren van een dood 
kind te zijn verlost'. 

Twintig en een half jaar? Aagjen had volgens de gegevens in de huwelijksakte ten tijde van 
haar tragische dood 22 jaar moeten zijn. Met wie was Willem Jan eigenlijk getrouwd? 

We zien in het doopboek van de Broederkerk te Kampen datJannes Kuijlman en Aaltje Stof
fels Lok niet alleen in december 1801, maar ook op 9 november 1803 een dochter met de naam 
Aagjen lieten dopen. 6 Deze Aagjen was in mei 1824 inderdaad 2o ¼jaar oud. We mogen aan
nemen dat haar zusje uit 1801 jong is overleden7 en dat bij de opstelling van de huwelijksakte 
het verkeerde doopbewijs is gebruikt. Willem Jan van Heerde blijkt in werkelijkheid niet de 
levensgezel te zijn geweest van Aagjen Kuijlman uit de trouwakte, maar van haar bijna twee 
jaar jongere zuster. 

Dit roept de vraag op: was Willem Jan eigenlijk wel met Aagje getrouwd? Bezat het huwelijk 
geldigheid? En wat je je ook kunt afvragen: welke waarde hebben de handtekeningen van hu
welijkspartners, ouders(!) en getuigen onder een - hardop voorgelezen - akte, als deze zo'n 
evidente fout bevat? 

Noten 
1. Historisch Centrum Overijssel te Zwolle (Hco), Burgerlijke Stand (Bs) Kampen huwelijk, akte 66. 
2. Gemeentearchief Kampen (GAK), Gereformeerde dopen (Ger. dp), klapper 67, folio 153. 
3. GAK, Ger. dp., klapper 77, folio 161v. 
4. Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage, Collectie familieadvertenties tot 1970, fam. 

Van Heerde, pag. 1. 

5. H CO, BS Kampen overlijden, akte 94, d.d. 28-5-1824. 
6. GAK, Ger. dp., klapper 77, folio 12. 
7. Dat dit niet altijd zo hoeft te zijn, toont Aat Oosterbroek, 'Drie Wouters in één gezin, klopt dat?' , in 

Gens Nostra 62 (2007), pag. 373-393. 
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Oproep themanummer 2011 vader onbekend 

De redactie van Gens Nostra wil in 2011 een themanummer uitbrengen onder de titel 'Vader 
onbekend'. Het nummer zal artikelen bevatten rond het fenomeen waar iedereen die zich met 
familieonderzoek bezighoudt, vroeg oflaat mee in aanraking komt: een niet-ingevulde naam 
op de plaats waar de vader van een kind zou moeten staan. 

Diverse auteurs zullen het thema belichten, zowel naar het verleden als ook met betrekking 
tot het heden, vooral in Nederland n1.aar ook in Surinan1e. Een van de auteurs heeft toegezegd 

het onderwerp op een systematische wijze te beschrijven en praktische handvatten aan te rei
ken voor onderzoekers. 

Uiteraard willen wij de lezers graag ook in de gelegenheid stellen een bijdrage te leveren. 
Bijvoorbeeld over de problematiek in een bepaalde streek, tijd of context - en hoe deze te 
benaderen. Of een bijzondere geschiedenis die u bij eigen onderzoek hebt meegemaakt. Een 
probleem dat uiteindelijk tot een oplossing kwam, misschien met onverwacht resultaat, al 
dat niet via DNA. Of een onderzoek waaruit géén oplossing rolde maar waarvan u vermoedt 
dat die wellicht toch te vinden is. En die u als vraag wilt voorleggen aan de auteurs of aan an
dere lezers. 

Graag uw artikelen en/of vragen indienen vóór 1 mei 2011. 

Met het geheel aan bijdragen zal in 2011 een themanummer 'Vader onbekend' samengesteld 
worden. 

L. F. van der Linden, hoofdredacteur Gens Nostra 

Kwartierstaat van Dick Passchier (geboren 1933) 

DooRARIEJAN STASSE 

Dick Passchier werd vooral bekend door de grote spel programma's die hij samen met Judith 
Bosch en Barend Barendse gedurende de jaren zeventig voor de NCRV presenteerde, zoals Spel 
zonder grenzen, Tweekamp en Zeskamp. Minder bekend is dat hij van 1973-1979 voorzitter 
was van voetbalclub FC Dordrecht. 

Over zijn overgrootvader Jan Passchier, predikant, is het een en ander geschreven. Volgens 
literatuur is hij overleden op 15 maart 1901, maar volgens zijn overlijdensadvertentie op 14 

maart en zijn overlijdensakte op 13 maart. Zie voor hem: J. de Haas, Gedenkt uw voorgangers, deel 
2, Haarlem 1984, pag. 274-275 en A. Bel, Predikanten en beoefenaars, deel 2, Houten 1993, pag. 
173-175. 

Voor de familie Plug, zie: Joost Plugge, Uw naam i:s Plu(ge)? Van der Plug, Pluggen, Beschoor Plug. 
Een geslacht van vissers uit Noortich op Zee, Leende 1990 (voor Jan Plug, nummer 18, zie: pag. 167). 

Voor Passchier: zie: http://home.planet.nl/~wfpas/pers133.htm. 
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" ,, ,, ,, 
JANJACOBSZ GRIETJE VAN JAN MAARTJE 
PASSCHIER HEININGEN PLUG MAASDIJK 

z n. van Jacobus dr. van Willem zn. van Jan dr. vanDirk 
Ja nsz Passchier en Cornelisz van Klaaszoon Plug Maasdijk en 

Dirkje rer Sreeg H einingen en en Antj e Carne- Immcrje van der 
Anna van Sitters lisdr. Plug Plas 

touwslager zeevisser naaister 
nachtwaker 

ged. Noord wijk geb. Noordwijk 
ged. Noordwij k ged. Noordwijk aan Zee aan Zee 

21-11-1784 2-3-1794 18-6-1804 7-9-1806 
over!. Noordwijk over!. Noordwijk over!. ald . over!. ald. 

14-4-1866 20-1- 1881 1-2-1885 19-8-1849 

tr. Noordwijk op 29-4-1812 tr. Noordwijk 24-10-1829 

JAN PASSCHIER 

gereformeerd predikant 
Noordwijk aan Zee, 

's Gravenmoer, hulppredi
ker Numansdorp 

IMMETJE PLUG 

geb. Noordwijk- geb. Noordwijk aan 
binnen 15-4-1834 Zee 6-8-1834 
over!. Noordwijk over!. Noordwijk 

13-3-1901 14-10-1917 

tr. Noordwijk 6-8-1854 

DIRK JANSZ PASSCHIER 

broodbakker 
kruidenier 

4 

ARIE PIETERSZ GEERTRUY 
DELANGE VAN DER MIJL 

zn. van Pieter de dr. van Jacob 
Lange en Hen- van der Meyl en 
drika de Jong Jannigje van den 

Heuvel 

arbeider 

geb. Hendrik- geb./ged. Boven-
Ido-Ambacht Hardinxveld 

8-5-1814 24-5/11-6-1809 
over!. Dordrecht over!. Dordrecht 

7-10-1862 6-5-1882 

tr. Dordrecht 29-3-1837 

10 

PIETER DE LANGE 

zeilmaker 

JURIANUS VAN JEANNE 
TRIJFFEL{EN) VANTHOLH 

THOOLE 

zn. van Johannes dr. van Al breel 
van Trij ffcl(en)en van Thoole e, 
Maria Mackert/ Elisaberh Abr: 

Marker hamsdr Snel, 

zaagmolenaars-
knecht 

geb. Dordrecht geb. Dordrech 
24-6-1811 2 3 -11-1812 

over!. Dordrecht over!. Dordrecl 
30-8-1886 19-1-1888 

tr. Dordrecht 5-11-1834 

ANNAMARIA 
DOROTHEAVAN 

TRIJFFEL(EN) 

geb. Dordrecht geb. Dordrecht 
27-8-1837 24-9-1837 

over!. Dordrecht over!. Dordrecht 
26-10-1921 28-3-1916 

tr. Dordrecht 14-5-1862 

JEANNE DE LANGE 

geb. 's Gravenmoer 20-3-1863 geb. Dordrecht 9-2-1866 

432 

over 1. Dordrecht 10-3-1947 overl. Dordrecht 23-1-1942 
tr. Dordrecht 20-7-1887 

DIRK PASSCHIER 

kruidenier 

geb_ Dordrecht 27-10-1899, overL Dordrecht 4-3-1982 

tr. Dordrech1 

DIRK {DICK: 
geb. Dordrecht 16-3-1933, 

tr. 22-10-1957 Cornelia Kooiman: 
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'î ql dl ui N.N. HERMINA JOHANNES JOHANNA 
VAN LOON VAN PERSIJN MARIA COLIJN 

dr. van Herma- 1 zn. van Hendrik dr. van Jan Colijn 
nus van Loon en van Persijn en 
Hendrika van de Sara van Wade-

Lind nojen 

tr. Dordrecht 

9-5-1849 

Herbert Jan 
Schooien berg 

ged. Dordrecht 
24-4-1796 

timmermans
knecht 

ged. Dordrecht 
5-3-1800 

en Engeltje de 
Groot 

ged. Dordrecht 
4-4-1800 

over!. Dordrecht over!. Dordrecht over!. Dordrecht 
18-1-1873 

HERMANUS 
VANLOON 

kwartiermeester bij de 
Marine, brugwachter 

geb. Dordrecht 
24-12-1829 

over 1. Dordrecht 

14-10-1853 25-6-1888 

rr. Dordrecht 2 -1 0-1822. 

JOHANNA MARIA 
VANPERSIJN 

geb. Dordrecht 
21-1-1844 

over 1. Dordrecht 
27-7-1882 1 8-2-1922 

tr. Dordrecht 16-8-1865 

HERMANUSVANLOON 

kantoorbediende verz. mij 

'3 

6 

'l ,, PIETER ANGENITA 
STEMPELS HUIBERDINA 

zn. van Pieter 
Stempels en Geer-

tru i Plas ier 

tapper 
winkelbediende 

geb. Dordrecht 
11-7-1833 

over!. Dordrecht 
15-10-1890 

VOGEL(S) 

dr. van Gerrit 
Vogel(s) en Pietje 

Nodclijk 

geb. Dordrecht 
23-9-1834 

over!. Dordrecht 
12-12-1905 

t r. Dordrecht 17-2-1858 

''I ,. NICOLAAS PIETERNELLA 
VANDUINEN/ VANDENBERG 

DUYNEN 

zn. van Cornelis 
van Duynen en 
MaaikeMeu-

lendijk 

kuiper 
zakkendrager 

geb. Dord recht 
27-5-1819 

over!. Dordrecht 
26-2-1878 

dr. van Teunis 
va n den Bergen 

Willem ijntje/Wil-
lempje Visscher 

geb. Hardinxveld 
2-3-1823 

over!. Dordrecht 
1-11-1854 

tr. Dordrecht 18-8-1847 

14 1 15 

GERRIT STEMPELS I DINA PIETERNELLA 
VANDUINEN 

bierbrouwer 

geb. Dordrecht 
25-7-1860 

overl. Dordrecht 
13-4-1889 

Zij hem. Dordrecht 26-1-1899 
Johann is Fin mans 

geb. Dordrecht 
17-2-1853 

over 1. Dordrecht 
21-12-1935 

tr. Dordrecht 11-5-1881 

DINA PIETERNELLA STEMPELS 

geb. Dordrecht 17-4-1881 1 geb. Dordrecht 14-7-1887 
overl. Dordrecht 6-12-1970 overl. Dordrecht 4-9-1965 

tr. Dordrecht 16-5-1907 

3 

JOHANNA MARIA VAN LOON 

geb. Dordrecht 27-6-1907, overl. Dordrecht 8-6-1970 
11-3-1931 

PASSCHIER 
televisiepresentator, 
geb. Rotterdam 24-5-1936 

Samengesteld door mevr. M.J. Platt-de Kiewit (t)en Arie Jan Stasse 
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Het portret van ... 1 

[Het echtpaar Van Spanje- Bots] 
DOOR BEN VAN SPANJE 

Gerardus Henricus Nicolaas van Spanje, geb. IJsselstein 29-11-1811, eerste van vier generaties apo
thekers, overl. Utrecht 28-2-1889, zn. van Nicolaas van Spanje, timmerman/aannemer te IJs
selstein, en Catharine van Effen, tr. Nieuwkoop 26-4-1843 Anna Johanna Bots, geb. Nieuwkoop 
23-1-1818, overl. Utrecht 8-1-1875, dr. van Cornelis van Effen en Catharina Geertuy Rommels
kerken. 

Uit dit huwelijk zijn drie zonen en vijf dochters geboren. 

Het schilderij van de man (dooreen onbekende schilder) is bij zijn leven geschilderd dus vóór 
188 9. D e foto va n z ijn vrouw is v66r 1875 gemaakt door fotog raaf A.A. Vermeul en, zonde r 

plaatsaanduiding. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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archiefnieuws 
Nieuwe website Regionaal Archief Leiden 

Het Regionaal Archief Leiden(= RAL) heeft sinds 14 oktober 2010 een nieuwe website, www. 
archiefleiden.nl. Op de oude site kon wel gezocht worden door allerlei bestanden, zoals de 
kranten en de genealogische gegevens, maar elk bestand moest afzonderlijk worden door
zocht. De nieuwe site is voor een kleine 100 aanwezigen in een 'sneak preview' op de lezin
genmiddag van de NGV afdeling Rijnland op 25 september jl voor het eerst getoond. Een van 
de belangrijkste nieuwigheden op deze site is het feit, dat je op de homepage integraal kunt 
zoeken door alle bestanden heen. Je zoekt direct door de kranten, de genealogische gegevens, 
de archieven, de verhalen en de bibliotheek. Zelfs een op zich niet zo'n handige zoekvraag 
als 'Leiden' levert binnen twee seconden alle hits op, waarvan bij de kranten meer dan vijf 
miljoen hits. De inleiders, Cor de Graaf en Walther Hasselo van het RAL, laten vervolgens een 
nog vreemdere zoekvraag zien, namelijk naar het lidwoord 'de' (die uiteraard inmiddels niet 
meer mogelijk is). Het duurt zeven seconden voordat duidelijk is dat dit woord ruim 209 mil
joen keer voorkomt in het krantenbestand (van 1,2 miljoen pagina's). Kortom, doe jezelf niet 
tekort door in een deelbestand te zoeken; alles doorzoeken kost ook maar weinig tijd en je 
komt soms tot verrassende ontdekkingen op plaatsen waar je in eerste instantie wellicht niet 
eens zou gaan zoeken! 

r□J 
l t O 1 0 NA.AL 

Home 

Beeldmater&aal ~ 

1 
~i 
~~~~ 

Kranten ~ 

... 
'l!I 

;Jo ·,r 

1!!11 

~ --- -'-' ___J . . -

Lcidsch 
Oogblod 
1981-05 -15 
Pag . 4 

~~~ i ,~- -.... 11 ~. -, . . , .. r 

- Pag . 1'"t 

Zoek op persoon ~ 

Hqrmina Jakoba , kind 
Dopen, 29 -11 -1744, Leiden 

Toms de Frçderik , vader 
Dopen. 29 -11 -1744, Lelden 

Boçrhppvc: johunnq Mûri9 . mOC!der 
Dopen, 29 · 11-1744, Leiden 

Boe,h1111vefoko!> , getuige 1 
Dopen, 29 · 11 •1744, Leiden 

prolcnvanx Maria , g Qiu igct 2 
Dopen. 29 · 11 -1744, Leiclctn 

Zoekoppmats ~ 

~ 
Hçrmin9 ) 9koba , 29 · 11 •17lo4 

bm:!1s.!! 
FrC!dNik de Toms . 29 -11 -1744 

~ 
Johunnu Mûria Bogrhg;ivç , 29 · 11 •1744 

~ 
Jakob Boçrhgpvc . 29 ·11•1744 

~ 
Mprip Orolcnvonx , 29 -11 -1744 

lnfo@.irch~idcn.nl 

Sitcmap 

Inloggen 

Cont.:,ct 

071 516 S3 55 

ArchleVDn ~ 

0557 IS.rencfnagt,, Ir. 1960-1993 
Inventaris v.in het ,1rchicf v11n de StM11ingcnicur v.in 
LCidet'I mr.ir. L. Barcndr(11t , (1929) 1959-1992 (1997) = 
0065 Bijleveld, fam. (van !ijk) 1699-193 1 
lnvcnt .iris van hct archid"viln de Familie (V;)n Eijck} 
BiJk!vcld ::=. 

0556 Dlaconunnhuis 1859 -1988 
Invcnt or is viin het 11rchicf von de Ch ristcliJkC! Vcrcni9ing 
voor Zickcnverolc:9ing ' HC!t DiaconMscnhuis~ te Leiden, 
(1859) 1897-1980 (1988) = 
0093 H eermansburghofJ • 1S91 · 1970 
lnvent oris von het archief van het Hofje Mc«mansbur9, 
(1S91) 1680-1970 = 

BlbUolMek ~ 

Hermunus Bocrhi)ûvC = 
Recep ten Hermon BocrhDDWl ;: 

Boc!rhoovct, H. • Bricl'von Hetmonn us BocrhooveODn 
Fr~erikRuysch = 

Krieken, C.S. • Hermanus Bocrhove ; muziekst uk te< c-cre 
vtn H. Boerhaave = 
Bocrh;,.,vc. Herman. Lot9cvilllcn von bclongwckkende 
BocrhDDvc-documcntcn ont h ..• :: 

Schou tc, 0 . - Herman Bocrhaavc =: 

Deel van de resultaatpagina na een zoekactie vanaf de homepage met de op soort gegroepeerde resultaten 
(met Boerhaave als voorbeeld) 
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lol ::~~~:~AAI 
1 E , D ! N ► H orne ► Collecties ► Personen T Zoe k op personen 

Personen 

R.csult~cn 1 • Bvan 8 

Voorna• m * TV * Achte m a• m * Pl a•ts O Datum o Rol t Brontype C-

t Mer ioMDthil.:le 

2 Arie 

R.:Jvcnsbcrgcn 

llavensber9en 

3 Mario Mathilde HaHl!lo 

4 NN de Roocle 

5 T«o de R.ooc:le 

6 Emma Johann• Hesseb 

7 Ketharina 

e Elisa 

Plaats 

.,. ..... 

........ ...... 
H uisnumm er 

Wijknummer of -letter 

l nventaristlC.lfnmer 

Akte folio .-nmer 

Deb.wn van aankom.t 

Plaats van herlcomst 

OpmertcJngen 

02 -03 -1945 DVl!fk!dene & rgerlijke stand overlijden 

O2 -O3-194S vader Bu rgerlijke stand overlijden 

O2 · O3 -194S mordl!f" BurgCl'"li.lke stand overlijden 

14 - 10- 1958 ove.-ledene Burge,-li)kc stand ove,-lijclen 

14 · 1O -19S8 voder &,r9crrÇke stand overlijden 

14-10- 19S8 moeder Bur9erlijke stend overlijden 

Leiden 27-08·191 5 pers«:m Bcvolkings.rcgistl!f" 

Lelden 14 -06-1891 pl!fSoon BctYollcingsr<!gilter 

Leiden 

14 -06-1891 

~ 

Schierstein 

14 -06 -1891 

HCl!f"enst reat .. 
12 

1374 

220 

1916-O8-1S 

Duitsland 

Gehuwd met ... Hasselo. 

Jn1ien vpn dealctç ~ Scan ;,anvragen 

Na zoeken op personen krijgt u de resultaten terug in een lijstweergave. Deze resultaten zijn weer per regel 
uit te klappen zoals in het voorbeeld bij de onderste is gedaan (gekozen naam is Hasselo) 

Zoeken op personen 
Een tweede wijziging is dat de genealogische gegevens geïntegreerd zijn in de indices of 
nadere toegangen. Samen worden ze op de site 'zoeken op personen' genoemd. Hoewel het 
aanvankelijk de bedoeling was dat primaire genealogische gegevens als de DTB en de Burger
lijke Stand als apart zoekresultaat zouden worden weergegeven, is uiteindelijk besloten dat 
de genealoog meer gediend is bij een zoekresultaat op alle personen door alle bronnen heen. 
Je kunt namelijk door te sorteren op bron bepalen welke resultaten je eerst wil zien. Aan de 
andere kant kun je door sortering op voornaam nu in een keer gegevens over gelijknamige 
personen bij elkaar vinden. Het is dus goed mogelijk, dat je naast een huwelijksinschrijving 
ook direct een testament in het notarieel archief vindt. Het werk is nog niet af en de bedoe
ling is de gegevens uit te breiden met die uit bijvoorbeeld de weeskamer of de Poorterboeken. 
Binnen 'zoeken op personen' is het overigens ook mogelijk om op twee personen tegelijk te 
zoeken. Erg handig voor het zoeken naar een echtpaar. 

Andere sites 
Wat bijzonder prettig is, is dat bij een zoekopdracht op de homepage niet alleen razendsnel 
door alle bronnen van de site van het RAL wordt gezocht, maar dat tevens een tiental andere 
websites worden doorzocht: Beeld en Geluid, Centraal Bureau voor Genealogie, Bibliotheek 
Universiteit Leiden, Geheugen van Nederland, Genealogie Online, Geschiedenis van Zuid
Holland, Instituut Nederlandse Geschiedenis, Kranten KB, Nationaal Archief en Vereniging 
Oud Leiden. Deze sites worden doorzocht zodat u wordt geattendeerd, dat op deze sites wel
licht informatie staat waar u wat aan heeft. Klikt u op de resultaten-link, dat gaat u naar de 
site van de andere instelling. Het is een extra service aan de bezoekers van de site, die hopelijk 
door andere sites wordt opgepikt. 
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Aanvragen en scannen 
Het is mogelijk om vanaf de website direct een reservering te maken voor het moment dat je 
op de studiezaal zit of een moment in de toekomst.Je moet dan wel inloggen ( dat gebeurt met 
je e-mailadres). Als je niet de mogelijkheid hebt om langs te komen of je wilt lekker thuis de 
gegevens bekijken, kun je (tegen vergoeding) scans laten maken. Voor de genealoog is al veel 
van de basisgegevens digitaal voor handen. Zo zijn die gegevens uit alle DTB-boeken, BS-boe
ken, Bevolkingsregisters en het grootste deel van de notariële archieven vóór 1811 al beschik
baar. Binnen afzienbare tijd is ook de rest van de notariële archieven (vóór 1811) beschikbaar. 
De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (de Mormonen) hebben alle 
boeken van die notariële archieven gedigitaliseerd en zijn nog bezig met het verwerken van 
de laatste delen. En het goede nieuws is, dat dit niet alleen voor de Leidse bronnen geldt, maar 
ook voor de deelnemende gemeenten zoals Teylingen, Zoeterwoude en Noordwijk. 

Mijn RAL 

Een nieuw fenomeen is 'Mijn RAL', waar gebruikers hun onderzoeksgegevens kunnen op
slaan. Hiervoor moet eerst worden ingelogd. Je kunt hier regesten opslaan, commentaar op 
foto's en dergelijke bewaren, en eigen verhalen aanmaken. Deze verhalen kunnen traditio
neel bestaan uit tekst en afbeeldingen, maar een you-tube filmpje opnemen in je 'verhaal' is 
ook mogelijk. Je bepaalt zelf of deze gegevens alleen voor jezelf zijn, voor een door jou aan 
te maken groep personen, of voor iedereen. Als de gegevens voor iedereen toegankelijk zijn 
(bijvoorbeeld een index op turnen op een bepaalde bron), dan wordt in de zoekfunctie op de 
homepage ook door deze bestanden heen gezocht! Het werkt eenvoudig, omdat overal kleine 
uitlegvensters zijn, die de onderzoeker op weg helpen. Met name het werken in groepen kan 
ideaal zijn voor mensen die aan dezelfde bronnen werken, aan dezelfde familie of een histo
rische vereniging, die met een groep werkt aan de ontsluiting van (genealogische) bronnen. 

Kortom, de website biedt voor de beginnende en gevorderde genealoog veel mogelijkheden 
en verrassende ontdekkingen. Het zoeken èn vinden heeft een nieuwe dimensie gekregen. 

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Regionaal Archief Leiden, 
Boisotkade 2a, Leiden of een mail sturen aan: info @archiefleiden.nl. 

[nieuwsbericht Regionaal ArchiefLeiden, 1 oktober 2010] 

Nieuwe onderzoeksgids voor Groningen 

Begin oktober 2010 is de nieuwe onderzoeksgids van de RHC Groninger Archieven uitgeko
men. Naast algemene tips voor het opzetten van archiefonderzoek bevat de gids hoofdstuk
ken over familie-onderzoek, onderzoek naar schepen en schippers, pandenonderzoek en 
boerderijenonderzoek. De tekst (96 pagina's) is beschikbaar via: http://www.groningerar
chieven.nl/cms/upload_file/onderzoeksgids.pdf. 

[Groninger archieven, digitale nieuwsbrief, 1 oktober 2010] 

Bijzondere mijlpaal 

Het nummer van Gens Nostra van november 2010 is het 1oost< nummer dat uitkomt onder ver
antwoordelijkheid van de huidige hoofdredacteur en zijn soste nummer als eindredacteur: 
twee bijzondere mijlpalen. Bekijk eens een nummer van meer dan tien jaar geleden en zie de 
overeenkomsten, maar ook de grote verschillen. 

L. F. van der Linden, hoofdredacteur Gens N os tra 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

Papelaan 6, 1382 R M Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Biografie 
C. Claessen, F. Claessen en B. Hollard, George 
Hollard 1752-1823, Zoetermeer 2009, 274 pp., 
ill. + index; ISBN 978-90-8708-123-2, prijs 
€ 14,95 (zwart-wit) en€ 24,95 (met kleuren
foto's) [As]. 

GEORGE HOLLARD 

1752 * 1823 

CEES CLAÊSSEN 
FRANK CLAES.SEN 

l\EN HOll.AllD 

De biografie van George Hollard beschrijft 
hoe hij zich als Zwitserse beroepsofficier in 
Maastricht vestigt en daar een plek binnen 
de aristocratie weet te verwerven. George 
Hollard werd geboren in het Zwitserse stadje 
Orbe, kanton Vaud, als zoon van rechtskun
dig adviseur François Hollard en Margue
rite Gaudard. Hij trouwt zelf met de Mid
delburgse Jeanne Marie Félicité van Robaix, 
daarna met Anna Catharina Josepha ba
rones de Crassier. Na een militaire carrière 
wordt hij ontvanger 'convoyen en licenten' 
in Maastricht. De biografie geeft algemene 
achtergrondinformatie en tevens veel de
tails over de bezittingen en de financiële si
tuatie van Hollard. Een genealogie Hollard 
is toegevoegd, voor de oudere generaties 
gebaseerd op het 'Memorieboek der familie 
Hollard 1491-1730', begonnen rond 1520 door 
Jean Houlard, een katholieke geestelijke die 
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omstreeks 1530 protestants is geworden. Ook 
is aandacht voor verwante families als Van 
Robaix, Crassier, Claessen en Loyens. 

ABB 

Kwartierstaat 
M. Fieret (samensteller), Drentse kwartiersta
ten, Ridderkerk 2009, 341 pp., index; ISBN 

978-90-5335-199-4 [As]. 

Drentse K w11rticrstatco 

2009 

Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum 
van de afdeling Drenthe heeft de afdeling 
de traditie elk lustrum een boek uit te ge
ven voortgezet. Dit maal is gekozen voor uit
sluitend kwartierstaten, beginnend met de 
bekende schematische weergave en vervolgd 
met uitwerkingen in lijstvorm, zij het niet 
voor elke kwartierstaat. Zowel de samenstel
ler als de voozitter in zijn voorwoord geven 
aan dat de gegevens niet zijn gecontroleerd. 
Dat is ook vrijwel niet mogelijk bij dergelijke 
kwartierstaten. Wel jammer is dat de kwar
tierstaten in lijstvorm niet eenduidig zijn: 
sommige lijken zeer volledig met alle kinde
ren, inclusief hun partners (bijv. Hollander), 
andere bevatten slechts de namen van de 
voorouders nagenoeg zonder nadere gege-
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vens. Wat de meeste- maar gelukkig niet alle 
- kwartierstaten ontberen, is een deugdelijk 
notenapparaat. Zonder bronverwijzingen en 
literatuurverwijzingen (want het is overdui
delijk, dat veel gegevens uit bestaande lite
ratuur is overgeschreven) blijven dergelijke 
kwartierstaten bronnen voor kwartierstaat
virussen. 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
A.M. Bosters, Nieuw Vossemeer 200 jaar Brabant, 
Nieuw Vossemeer 2009, 212 pp., ill. + index; 
ISBN 978-90-9024405-1 [As] . 

Het jaar 1809 was voor de inwoners van 
Nieuw Vossemeer reden voor een feest: ener
zijds werd Nieuw Vossemeer een zelfstan
dige gemeente en anderzijds werd het los
gemaakt van Zeeland en ingedeeld bij Bra
bant. Dit naar aanleiding van een bezoek van 
koning Lodewijk Napoleon. Dat had prakti
sche voordelen omdat Oud Vossemeer, waar
toe Nieuw-Vossemeer behoorde, in Zeeland 
slechts bereikt kon worden via veerdiensten. 
Daarnaast is juist aan het eind van de 18d' 

eeuw de bevolking behoorlijk veranderd: 
protestantse boeren trokken naar Zeeland, 
terwijl de opengevallen boerderijen werden 
betrokken door Brabantse katholieken. In 
ieder geval was het 200 jaar later reden voor 
een uitgebreid feest, al is het zelfstandige 
karakter van de gemeente Nieuw Vossemeer 
met een gemeentelijke herindeling in 1997 

verdwenen. Allerlei aspecten van de 200 jaar 
geschiedenis worden in dit boek beschreven. 
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Het lettertype vind ik ongelukkig gekozen 
omdat het 'springerig' overkomt, maar wel
licht is dat een persoonlijk probleem. 

CdG 

T. Fransen e.a., Meer Loosdrechtse verhalen, 
verteld door Loosdrechters die erbij waren, Loos
drecht 2009, 97 pp., il!.; ISBN 078-90-803846-
6-8, uitg. Historische Kring Loosdrecht, 
verkrijgbaar voor€ 6,75 (incl. porto), via re
kening 55.81.64.390 t.n.v. penningmeester 
HKL[As] . 

1/s Historische 
Kring 

Loosdrecht 

LOOSUlt.ECHTSB VERHALEN -w~~ 
In 2008 verscheen een eerste bundel met 
tien verhalen van oude Loosdrechters. We
gens het grote succes daarvan ligt er nu een 
tweede boekje met wederom tien verhalen. 
De bundels hebben de bedoeling dat de her
innering aan het Loosdrechtse leven van de 
twintigste eeuw niet verloren gaat. Inwoners 
vertellen hun levensverhaal dat opgenomen 
wordt en vervolgens door redactieleden be
werkt tot een goed leesbaar verhaal. 

Bronnen 
G. Fricke (bewerker), Die Evangelisch-lutheri
schen Pastoren in Pattensen seit der Reformation 
und die Trauungen in Pattensen von 1733-1800, 

Hannover 2009, 204 pp., index; ISBN 978-3-

936557-20-6 [As]. 
Van de predikanten in Pattensen worden 

behalve hun verschillende standplaatsen ook 
gezinsgegevens vermeld. Bij de in Pattensen 
gesloten huwelijken zijn de partners, maar 
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FAMILIENKUNDE NIEDE'!,~ACHSEN 

Die ~va11gelisch-luthcrischcn 
Pastorcn in Pattcnsen seit der 

Refonnation 
u11d die 

Trauungen in Pancnsen 1733-1 ROO 

A11<.S.,,,.~xhlti1,on lWUF""'-c 
1r,,-.w,~ ...,..G,t,,,,,kfriclc~ 

llnnnovcr 2009 

ook de kinderen uit hun verbintenis opgeno
men, althans voorzover in Pattensen gebo
ren. De besproken predikanten zijn chrono
logisch, de huwelijken alfabetisch (op naam 
van de bruidegom) gerangschikt. 

ABB 

S. Muller Hz. (t) (bew.), Het oudste register van 
graaf Florens, met bijlagen. 'Hollandse bronnen', 
deel 4, Rotterdam 2009, 140 pp., ill. + index; 
ISBN 978-90-78451-07-5 [As]. 

' ' \) 
Il 1 1 

'Holl,unhc Bronnen' O~ I 4 

De vereniging Ons Voorgeslacht heeft met 
deze bundel uit de reeks Hollandse bronnen 
gekozen voor de heruitgave van een belang
rijk register voor de Hollandse geschiedenis. 
Reeds in 1901 werd dit register afgeschreven 
en gepubliceerd als deel 22 van de Bijdragen 
en Mededeelingen van het Historisch Ge
nootschap. Aangezien dit slechts zelden nog 
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verkrijgbaar is en de vereniging een lange 
traditie heeft met het publiceren van de leen
registers door de onlangs overleden Jacob 
Kort (1943-2010), is dit een alleszins te recht
vaardigen besluit. Enkele stambomen in de 
bijlagen zijn niet meegenomen, omdat ze 
inmiddels achterhaald zijn. Dat is jammer, 
omdat het voor de genealogiebeoefening ook 
van belang is te weten wat rond 1901 de stand 
van zaken was rond de genealogie van het 
Hollandse huis. Ondanks dat, is het zeker 
een nuttig naslagwerk. 

CdG 

Overig 
J.W. Koten, Armenzorg in vroeger tij'den, een ge
nealogische handleiding, Delft 2009, 119 pp., 
ill.; ISBN 978-90-75010-18-3, prijs € 14,95 + 
€ 2,20 portokosten bij Uitgeverij ALVO te 
Delft ( www.onserfgoed.com) [As] . 

Arnn:nwrg In vmeger lljden 

J;tll(lfflt•'°IJ;iHIMlludtwlkl,11 

JW. KolH 

Een alternatieve bron bij genealogisch on
derzoek is de administratie van de armen
zorg. De eerste vorm van armenzorg was die 
van kloosters en kerkelijke instanties, in de 
steden werd geleidelijk aan ook de lokale 
overheid erbij betrokken. Pas later werd de 
armenzorg landelijk geregeld. De auteur 
geeft een overzicht van de ontwikkeling van 
de armenzorg, zodat men weet wat men wel 
en niet in de administratie kan vinden. Een 
uitgebreide literatuurlijst is toegevoegd. 

ABB 

Gens Nostra 65 (2010) 



NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

REDACTIE: Peter A. Th. Miebies 

Bijlage Gens Nostra 65 (2010) november Nr. 353 

CorrespondentieadresNGv: Postbus 26, 1380 AA Weesp; e-mail: info@ngv.nl; website: www.ngv.nl 
Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand ad res en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid:€ 36,-(€ 35,- bij automatische afschrij ving) per jaar incl. het lidmaatschap van één regio
nale afdeli ng. Gezinslid:€ 9.- per jaar. Bi.ikomend lidmaatschap voor een ex tra regionale afdeling: € 9,- per jaar; voor 
de functionele afdelingen Heraldiek € 15,- en Familieorganisaties€ 9,- per jaar. Buiteulandse leden € 45,- per jaar. 
Contributiebetaling v66r 1 maart van het lopende kalenderjaar (bij voorkeur door een machtiging tot automatisch 
afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) franco aan de NG v. 
Opzegging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres v66r 1 november van het lopende kalen
derjaar. In geval van overlijden mag ook de afdelingssecretaris bericht worden die dan zorg draagt voor beëin
diging van het lidmaatschap per de datum van overlijden. 
Verenigingscentrum: (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfi
ches): Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10.00 -16.00 uur 
(behalve op feestdagen) . Vrije toegang voor leden; voor niet-leden€ 5,- per keer met een maximum van drie keer. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen: 
p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afdeling Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. Afdeling Heraldiek: 
Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. 

Betalingen s.v.p. via de volgende rekeningen. Alle rekeningen staan op naam van de NGV. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen alleen na ontvangst van de rekening. 
Contributie: ING bankrek. 66.63.63.366 (rnAN: NLl 5 INGB 0666363366, BIC: INGBNL2A) te Vianen 
Contributie: ING betaalrek. 547064(IB AN: NL02 INGB 0000547064, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 
Dienst Bestellingen: ING betaalrek.3639286 (!BAN: NL42 INGB 0003639286, BIC: INGBNL2A) te Amersfoort 
Overige betalingen: ING betaal rek. 2843032 (rnAN: NL14 INGB 0002843032, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 

De website van de NG v (s)* 
Uitwisseling 
Wie de laatste jaren internetgenealogie op 
de voet volgt, komt herhaaldelijk de term 
'sociaal netwerk' tegen. Via de 

verzorgde en die de naam CALS had. Reden 
genoeg om nu uw aandacht voor het onder
werp 'uitwisseling' te vragen omdat we van 

mening zijn dat het geboden 
mogelijkheden die de compu
ter biedt en een website die voor 
een groep mensen toeganke
lijk is, kan men snel met elkaar 
communiceren. Onze vereni
ging is ook opgezet om elkaar 
van dienst te zijn. Deze sociale 
dimensie van onze vereniging 
is een voorwaarde tot succes. 
In het verleden is door heel wat 
vrijwilligers niet alleen een 
schat aan materiaal bij elkaar 
gebracht, maar ook een infra
structuur gecreëerd om elkaar 
te kunnen helpen en bijstaan. 
Iedere afdeling had al vroeg een 
persoon die de Contactdienst 
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GensDataPro 

Het stamboomprogramma 

van de NGV voor een 

perfecte registratie en 
uitmuntende uitvoer van 

uw stamboom/fam ilie
geschiedenis. 

Alle informatie vindt u 

op www.gensdatapro.nl . 

GensDataPro is te bestel

len in de webwinkel van 

de NGV op www.ngv.nl. 

sociaal netwerk via onze site 
veel beter en effectiever be-
nut kan worden. De vierde 
knop van de bekende groene 
dwarsbalk toont het woord 
Uitwisseling. Hier worden u 
mogelijkheden geboden die u 
wellicht nog niet kent. Wan
neer u op deze knop klikt, 
komt u in een scherm waar
van de linkerkolom u groten
deels bekend zal voorkomen. 

Achter de knop Homepages 
leden zit een lijst met de ho
mepages van NGv-leden en 
gasten. De lijst is afgeleid van 
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___ N_G_V ___ ] 

Uitwisse1!!_19 __ ' 

Introductie 
Profielen 

Uitwisseling 

Introductie 

Profielen-groep 
Homepages leden 
Familiewapens 

Dit gedeelte van de website concent reert zich op het 
vinden van genealogische info rmatie, zowel in de 
bronnen van ons verenigingscentrum als op de 
uitwisseling van informatie tussen de leden. 

Kennis Leden 
Gen.progr. leden 
Prikbord 

De Vereniging wil deze communicatie bevorderen door 
de Contactdienst en door het beschikbaar stellen van 
het Prikbord, Familienamen en het Profielenboek. 

Publicaties Leden 

Leden helpen Leden 
De ""Homepages leden·· is een lijst met de homepages 
van de NGV leden en gasten. 

Uitwisseling 

""Familienamen '" geeft een alfabet isch overzicht over de 
familienamen die de leden (onder)zoeken. 

Familienamen 
Stamboom 

Bovengenoemde lijsten zijn afgeleid van de informatie 
die in profielen van de gebruikers staat. 

Contactdienst 
vc Collecties Overzicht profielen 

Akties Het totaal aantal geregistreerde gebruikers is 13076 
waarvan 5862 NGV leden en 72 14 gasten. 

de informatie die mensen in hun profielen 
hebben gegeven. 

Familienamen geeft een alfabetisch overzicht 
van de familienamen die onder- en gezocht 
worden door leden. Ook deze lijst is opge
bouwd uit informatie uit de profielen (onder
en gezochte familienamen) én de familiena
men die bij de contactdienst bekend zijn. 

In deze bijdrage willen we ons concentre
ren op de uitwisseling van informatie tussen 
leden en de volgende items met u bespreken. 
U ziet deze items in het menu links. 1. Con
tactdienst (cALS), 2. Kennis leden, 3. Prikbord en 
4. Leden helpen Leden. 

1. Contactdienst(CALS) 
Doel van de Contactdienst is kennis te bun
delen en beschikbaar te stellen, die ande
ren al hebben gevonden. De Contactdienst 
inventariseert deze gegevens en bemiddelt 
tussen vraag en aanbod van genealogische 
onderzoeksresultaten. De bij de Contact
dienst opgeslagen gegevens kunnen worden 
beschouwd als een groot repertorium, waar
bij de bron altijd een individuele genealoog 
is. Het bestand bestaat uit duizenden fami
lienamen, waarbij per plaats het oudste en 
jongste gevonden gegeven is opgenomen. 

Activeert u de knop Contactdienst, dan treft u 
een linker kolom aan die voor zich spreken
de items toont. Klik op Aanmelden en de rest 
wijst zich zelf. Maar ook de klassieke manier 
staat tot uw beschikking. Bij wijze van expe
riment heeft de Contactdienst de huidige pa
pieren aanvraag- en aanbodformulieren on
line gezet. Deze digitale formulieren worden 
nog op de klassieke manier verwerkt, name
lijk handmatig! Zie hiervoor de knop Per post. 

U kunt zich ook aanmelden met uw gege
vens door samenvattingen uit GensDataPro, 
Gensdata of Progen op te sturen. Sinds enige 
tijd kunt u genealogische gegevens aanleve
ren als GEDCOM-bestand. Elk goed genealo
gieprogramma kan een bestand in GEDC0M 
opslaan. Verstuur uw GE DCOM-bestand naar 
gedcom@contactdienst.nl. Indien het be
stand erg groot is, wordt u verzocht om het te 
'zippen' . Het is ook mogelijk het GEDC0M
bestand op een diskette te zetten of op een cd 
te branden en dan per post te sturen naar de 
CALS van uw afdeling of naar: N GV (Contact
dienst), Postbus 26, 1380 AA Weesp. Hebt u pro
blemen dan kunt u de knop FA Q activeren, 
u ziet daar de belangrijkste kwesties behan
deld. 
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2. Kennis Leden 
Binnen de vereniging is natuurlijk een gro
te hoeveelheid deskundigheid die u gratis 
wordt aangeboden. Wellicht bent u zelf ook 
deskundig op een bepaald terrein. U wordt 
dan met klem aangeraden dit kenbaar te 
maken want andere leden kunnen wellicht 
van uw kennis profiteren. Activeert u de 
knop Kennis Leden, dan vindt u een lijst van 
leden die in hun profiel "speciale kennis" 

hebben opgegeven. Door op de naam te klik
ken wordt het profiel van degene geopend 
die deze kennis bezit en kunt u via e-mail 
contact met hem of haar opnemen. Wilt u 
ook uw specialisme kenbaar maken? Zet dit 
dan in uw profiel bij het onderwerp "Speciale 
kennis". Deze informatie wordt dan automa
tisch overgenomen in deze lijst. 

Startpagina Leden helpen leden 

3. Prikbord 
Een veel gebruikte service is het prikbord; 
toelichting is nauwelijks nodig. Op de NGV
site bevinden zich meerdere prikborden: na
melijk het landelijke prikbord voor de N G v 
en de afdelingsprikborden. U kunt recht
streeks via e-mail uw antwoord plaatsen, 
maar u kunt er ook voor kiezen uw reactie 
eveneens zichtbaar op de website te plaatsen. 
Het prikbord is géén discussieplatform; onze 

moderator is gerechtigd prikbordmeldingen 
te verwijderen als deze niet aan de doelstel
ling beantwoorden. 

4. Leden helpen Leden 
Als u hiervan gebruik wilt maken moet u 
eerst als NGv-lid inloggen! Alleen leden kun
nen dus gebruik maken van deze service. 
Bent u ingelogd en klikt U dit onderwerp aan 
dan krijgt U de volgende tekst: 

Welkom bij "Leden helpen Leden"! Deze service is vanaf april 2010 beschikbaar voor alle 
NGv-leden (dus gasten kunnen helaas geen gebruik maken van deze service). 

In deze service zijn alle archieven verzameld waar NGv-leden hebben aangeboden op
zoekingen te willen uitvoeren voor leden die niet in de gelegenheid zijn om dat archief 
te bezoeken, bijvoorbeeld omdat ze slecht ter been zijn of in het buitenland verblijven. 

In principe biedt de NGV via vraag en aanbod de mogelijkheid NGv-leden met elkaar in 
contact te laten treden. De NGV staat verder buiten de overeenkomst die vrager en aanbie
der hierover sluiten. 

Hoe kunt u anderen helpen? 

Als uzelf een aanbod wilt doen om onderzoek voor anderen uit te voeren in een specifiek 
archief, kunt u dat opgeven via het item Aanbod voor hulp indienen in de groen omlijnde 
boven balk of (na te zijn ingelogd) via de knop Mijn Profiel (rechts) en vervolgens via Leden 
helpen Leden (links). U krijgt nu uw lijst van eerder gedane aanbiedingen. Deze items kunt 
u aanpassen of verwijderen. Vervolgens kunt u via de knop Aanbieding Toevoegen aangeven 
in welk archief u voor iemand anders onderzoek wilt doen. 

Hoe kunt u anderen vragen onderzoek te doen? 

Als u in het buitenland woont of het is voor uzelf om andere redenen niet mogelijk het 
archief te bezoeken, dan kunt u anderen vragen om voor u onderzoek te verrichten in een 
bepaald archief. Na te zijn ingelogd, gaat u via de knop Mijn Profiel naar de sectie Leden 
helpen Leden en klikt daar op Toon mijn vragen voor hulp. U krijgt nu een overzicht van de vra
gen die u al gesteld heeft. Deze kunt u aanpassen of verwijderen. Wilt u een nieuwe vraag 
voor hulp toevoegen, dan klikt u op Nieuwe vraag voor hulp indienen. 
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Boven de hiervoor genoemde tekst vindt u 
nog een zogenoemd 'contextmenu' met een 
directe mogelijkheid uw vraag of aanbod 
in te dienen. Voordat u zo'n vraag stelt, kijk 

eerst even via Toon alle vragen voor hulp of Toon 
alle aanbiedingen voor hulp of u direct kunt rea
geren op een vraag/aanbod zonder dat u een 
zelf een vraag/aanbod plaatst. 

Startpagina Leden helpen Leden - Beheer Archieven 

Toon alle vragen voor hulp - Toon alle aanbiedingen voor hulp 

Toon mijn vragen voor hulp - Toon mijn aanbiedingen voor hulp 

Vraag voor hulp indienen - Aanbod voor hulp indienen 

Startpagina Leden helpen Leden 

Welkom bij "Leden h e lpen Leden " ! Deze service is vanaf apri l 20 10 beschikbaar 
v oor a ll e NGV-led en (dus gast en kunnen helaas niet gebru ik maken van deze 
service). 

Alle vragen en aanbiedingen zijn gekoppeld 
aan een archief. U moet bij het indienen van 
een vraag of aanbod een archief noemen. 
Daarvoor beschikt het systeem over een lijst 
met alle archieven in Nederland waaruit u 
een keuze moet maken. Is het archief dat u 
wilt noemen nog niet opgenomen in die lijst, 
voeg dat archief dan toe via de functie Beheer 
Archieven en daarna de knop Archief toevoegen. 
Er verschijnt dan een formulier waar u de 
naam van het archief, een korte beschrijving 
(optioneel) en het adres invult. Dat is alles. 
Iedere geregistreerde gebruiker kan zo onze 
archievenlijst verder completeren. 

Het is jammer dat er nog zo weinig van de 
mogelijkheden van hulp aan anderen ge
bruik wordt gemaakt en via deze weg willen 
we mensen aanmoedigen zich voor deze ser
vice beschikbaar te stellen. Het gezegde 'on
bekend maakt onbemind' is hier misschien 
van toepassing maar door middel van dit ar
tikel proberen we daar wat aan te doen. 

J.-W. Koten 

* De voorgaande vier delen van deze serie artike
len zijn opgenomen in respectievelijk het febru
ari-, het april/mei-, het augustus/september- en 
het oktobernummer van dit jaar. 

Eindejaarssluiting Verenigingscentrum (vc) Weesp 
Dit jaar is het vc rond het einde van het jaar 
langer dan gebruikelijk gesloten, namelijk 
vanaf zaterdag 4 december 2010 tot en met 
woensdag 12 januari 2011. 

Die k o mt o mda t n aast d e g ebruikelijke 

vakantie voor onze medewerkers ook schil
derswerkzaamheden gepland zijn. Die werk
zaamheden vergen meer tijd dan de gebrui
kelijke vakantieperiode. 

Om de benedenverdieping - met uitzon
dering van de twee bibliotheekruimten - te 
kunnen schilderen, zullen de vertrekken 

uitgeruimd en na het schilderen weer inge
ruimd moeten worden. Daarbij moeten ook 
de wanden worden ontdaan van alle leidin
gen en aansluitingen. Na het schilderwerk 
moet e. e .a . w eer gemonteerd worden. Dit al

les kost de nodige extra tijd. Vandaar de lan
ger dan gebruikelijke sluitingsperiode. 

We hopen dat u door deze tijdige informa
tie niet te veel ongemak bij uw onderzoekin
gen ervaart en we hopen u na 12 januari 2011 

weer te mogen begroeten in het opgeknapte 
verenigingscentrum. 
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Ledenwerfactie van de N G v 

Zoekt u in deze tijd een origineel cadeau? 
Denk dan eens aan een jaarlidmaatschap van de NGV. 

Heel eenvoudig : vul de bon ( of een kopie van deze pagina) in en stuur hem op. 
De ledenadministratie neemt dan contact op met de begunstigde. 

Het lidmaatschap gaat in op 1 januari 2011, mits de betaling tijdig is ontvangen. 

Ja, ik geef het lidmaatschap van de NG v voor 2011 cadeau 

Mijn adresgegevens Gegevens van de begunstigde 

Naam en voorletters Man / Vrouw 

Adres Naam en voorletters 

Postcode en woonplaats Adres 

Telefoon Postcode en woonplaats 

E-mail-adres Telefoon 

E-mail-adres 

Het lidmaatschap voor 
begunstigde gaat in op 

1 januari, mits ae factuur, 
Geboortedatum die u wordt toef ezonden, 

is betaa d. 

Handtekening 

Deze bon (of kopie) inzenden 
naar: N G v Ledenadministratie, 

Postbus 26, 1380 AA Weesp 
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Nieuwe leden 
133185 dhrW.J.A.Jansen, Weert 133229 dhr L. P. W. L. M. Groenen, Bladel 
133186 dhrM.C. Voskamp,Emmen 133230 dhr S.M. Aldenhuijsen, Udenhout 
133187 dhr G.J. Alkema, Nuenen 133231 dhr M.E.P. Ritzer, Nijmegen 
133188 dhr H.L. Doppen, Rotterdam 133232 dhr J.E.L. van der Lande, Rosmalen 
133189 mwS.H.A.Joosten-Scholte, Wezep 133233 mw R. Luebkert-Kamermans, Kloten, 
133190 dhr S. Bakker, Breda Zwitserland 
133191 dhr W. P. Spierings, Bergen op Zoom 133234 mw L.J. Rijkels, Den Haag 
133192 dhrJ.C.deGoede, Utrecht 133235 dhr G. F. Luckerhof, Woudenberg 
133193 dhr A. Achterberg, Hoorn NH 133236 dhr J.P. Kasius, Houten 
133194 dhr G. van Auwenis, Willebroek, België 133237 dhr J.G. Herfst, Capelle aan den IJssel 
133195 dhr W.J. T.H. van Beest, Schagen 133238 dhr F. P. Peijster, Bussum 
133196 dhr P. P. Jansen, Leiden 133239 dhr R.A. Burggraeve, Vlissingen 
133197 dhr C. Koopman, Gouda 133240 dhr K.G. Rolden,Amstelveen 
133198 dhr K. de Vos, Zuidlaren 133241 dhr A.A. de Bruin, Roosendaal 
133199 mw Y. T. C. Haring-Bekkers, Middelharnis 133242 dhr G. PH. M. Buzing, Delft 
133200 dhr ir J. de Lang, Heerlen 133243 dhr J. H. P.J. Willems, Finestrat, Spanje 
133201 dhr A.W. Mateman, Dronten 133244 dhr J.M. Nieuwenhuizen, Enschede 
133202 dhr J.J.A. Hartevelt, Oegstgeest 133245 dhr W.A.J. Promper, Mierlo 
133203 mw H. G.J. Lenting-Blok, Harkstede 133246 dhr J. Mulder, Nunspeet 
133204 dhr R.P. Pechler, Zwolle 133247 dhrL.L.M. Koole, Cuijk 
133205 dhr J. F. W. Megelink, Goor 133248 dhr F.A. Heijsteeg, Haarlem 
133206 dhr O.N. Visser, Breda 133249 dhr J. Pellicaan, Rosmalen 
133207 dhr W. F. Pereira, Berkel en Rodenrijs 133250 dhr J.A.F. van der Donk, Geleen 
133208 dhr J.M. Bosch, Nijmegen 133251 mw M. W. Grimmelikhuizen-Aubel, Arnhem 
133209 mw M.P. Neuteboom-Dieleman, Baarle 133252 mw A.M. C. Rabeling, Vlaardingen 

Nassau 133253 dhr P. M. Sleeuwenhoek, Falkirk, Schotland 
133210 dhr K. R. Rijzebol, Alphen aan den Rijn 133254 mw J. H. Bergs ma-van Buuren, Badhoevedorp 
133211 dhrP.A. deJong,Hattem 133255 dhr H . Krikken, Wierden 
133212 dhr P. C.F. van Doorn, Bilthoven 133256 mw A.E. van Gelder, Greenhithe, Groot-
133213 dhrH. Brik, Schipluiden Brittannië 
133214 dhr J.G. Fischer, Almere 133257 mw M.G. L. van Wezer, Boechout, België 
133215 dhr R.P.M. Crapts, Munstergeleen 133258 dhr R. van der Wal, Leiden 
133216 dhr F. van Ingen, Appelscha 133259 dhr W. van Dijk, Vianen 
133217 dhr T. Bos ma, Simpelveld 133260 dhr A. F. M.W. Verbrugge, Landgraaf 
133218 dhr A.L. C. Dicker, Arnhem 133261 mw J. Boersma-Nonner, Maassluis 
133219 mw J.H. P. M. Möhring-van Vondelen, 133262 dhr B. deJonge,Leusden 

Voorburg 133263 dhr H. W. B. Hilders, Weesp 
133220 dhr A.J. Kout, Zuid Scharwoude 133264 dhr W. Kamp, Zwolle 
133221 dhr P.C. B Tweehuysen, Arnhem 133265 dhr G.H. Hanselaar, Elsloo 
133222 dhr ir M. van Loon, Amerongen 133266 mw E. Huls pas, Monster 
133223 dhr G.B. Surers, Hengelo OV 133267 dhr W. Otterman, Eefde 
133224 dhr E. Harberink, Oosterbeek 133268 dhr J.M.A.Jetten, Gulpen 
133225 mw drs I. Vellekoop, Vlaardingen 133269 mw C. Bokhorst-Polhuis, Ilpendam 
133227 mw C.J.G.M. Nieuwesteeg-deJong, Baarn 133270 dhr H. ter Maat, Ede (Gld) 
133228 dhr G. Smit, Hoevelaken 133271 dhr A.W. Prins, Geleen 

Agenda 

Noveinber 

1-nov 20.00 uur. Afdeling Land van Cuijk en Ravenstein 
Gemeenschapshuis De Garf, t.o. Bejaardenhuis, Kerkstraat 35, Zeeland 
Beginnersavond voor starters met dia-presentatie. 

2-nov 15.00 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
Bibliotheek, Callantsoog 
Inloopspreekuur genealogie. 

2-nov 20.00 uur. Afdeling Kempen en Pee/land 
Belgieplein 20, Eindhoven 
Bijeenkomst voor nieuwe en belangstellende andere leden. 
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3-nov 14.30 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
Bibliotheek, Niedorp 
Inloopspreekuur genealogie. 

s-nov 14.30 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
Bibliotheek, Wieringerwerf 
Inloopspreekuur genealogie. 

s-nov 19.00 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder 
Lees- en contactavond. 

6-nov 14.00 uur. Afdeling Achterhoek en Liemers 
Dorps ccntru1n, Raadhui ss traat 6 , Vorden 

Lezing door ir. R. A.J. Dix: Voorbij de DTB naar de Middeleeuwen. 
6-nov 10.30 uur. Afdeling Familieo1ganisaties+ Afdeling Gooiland 

Zalencentrum 'De Akker', Melkpad 14A, Hilversum 
Lezing en workshop door de heren mr. O.J.A.M.J. Dierckxsens en Verheijen. Workshop: 
Begrijpen van Notariële Akten; lezing: Het Kadaster. 

6-nov 11.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Het Nivongebouw, Kerkbuurt 169, Berkhout 
Openstelling bibliotheek. 

6-nov 10.00 uur.Afdeling Rijnland 
Regionaal Archief Leiden, Boisotkade 2a, Leiden 
Contactochtend, op zoek naar voorouders. 

8-nov 19.30 uur. Afdeling Zuid-Limbwg 
Oranjehotel, Rijksweg-Zuid 23, Sittard 
Lezing door Ruud Straatman: Specifieke genealogische bronnen van de periode 1940-1945. 

9-nov 19.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
't Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven 
Korte ledenvergadering om 19.30 uur, gevolgd door een lezing van drs. Cor de Graaf: 
Gens Nostra voor en door de leden. 

9-nov 19.30 uur. Afdeling Apeldoorn en omstreken 
De Stolp, Violieren plein 101, Apeldoorn 
Najaarsledenvergadering en vernoemingsreeksen. 

10-nov 20.00 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
Louise de Colignystraat 20, gebouw ' c Trefpunt, Alkmaar 
Korte ledenvergadering en lezing door Jos Kaldenbach: King's GermanLegion. 

10-nov 19.30 uur.Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorp kerk, Prof Suringarlaan 1, Utrecht 
Afdelingsleden vergadering en 10-minuten praatjes door en voor leden. 

10-nov 20.00 uur. Afdeling West Noord-Brabant 
Gemeenschapshuis 'De Wegwijzer', Steendorpstraat 2, Breda 
Najaarsledenvergadering en uitleg over de NGV-website door Ria Hendriks 

12-nov 20.00 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
De Draaikolk, Dollardlaan 202, Den Helder 
Afdelingsleden vergadering. 

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

13-nov 13.00 uur. Afdeling Drenthe 
Hotel Hoogeveen, Mathijsenstraat 1, Hoogeveen 
Afdelingsledenvergadering gevolgd door een lezing van Jan Pol: De nationale militie te 
Hoogeveen. 

13-nov 13.30 uur.Afdeling Groningen 
Cascadeplein 4, Groningen 
Lezing (in het Duits) door de heer Klaas-Dieter Vols: Historie van, en genealogisch onderzoek in 
Oost-Friesland. 
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13-nov 

13-nov 

13-nov 

15-nov 

15-nov 

16-nov 

10.00 uur. Afdeling' s-Hertogenbosch en Tilburg 
Kazernehof 75, Tilburg 
Lezing door de heer Louis Co hen: Genealogisch Cafe 'De genealogie van Joodse families in Nederland'. 
20.00 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, Nijmegen 
Lustrum 40 jaar Kwartier van Nijmegen. 
13.00 uur. Afdeling Twente 
Grotestraat 207, Borne 
Afdelingsleden vergadering. 
19.00 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder 
Lees- en contactavond. 
20.00 uur. Afdeling Land van Cuij·k en Ravenstein 
Gemeenschapshuis De Garf, t .o. Bejaardenhuis, Kerkstraat 35, Zeeland 
Afdelingsleden vergadering, daarna lezing door Simon van Wetten: Terminologie in oude akten. 
20.00 uur. Afdeling Amersfoort en omstreken 
Zaal 8 van het Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilenburgerweg 2, Amersfoort 
Afdelingsledenvergadering met aansluitend een lezing door de heer Jan Schuit: Over de Familie 
Stichting Schu-y-i-ij-t. 

16-nov 20.00 uur. Afdeling Betuwe 
Plein 46-48, Tiel 
Lezing door de heer J. van Hassel: Het genealogisch computerprogrammaAldfaer. 

16-nov 20.00 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Wijkcentrum de Schakel, Archimedesstraat 9, Nijmegen 
Lezing door mevr. Willemien Jansen over haar werk als restauratrice bij het Regionaal Archief 
Nijmegen. 

18-nov 19.30 uur.Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Afdelingsledenvergadering en lezing door de heer B. van der Wulp, archivaris van het GA 
Delft: Gods beleving vanaf de Middeleeuwen tot 1795. 

18-nov 20.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Het Nivongebouw, Kerkbuurt 169, Berkhout 
Lezing door de heer Diederik Aten: De kust gaat terug. 

19-nov 14.00 uur. Afdeling Drenthe 
Gemeentehuis Emmen, Raadhuis plein 1, Emmen 
Genealogisch inloopspreekuur. 

20-nov 13.30 uur Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Afdelingsleden vergadering en tienminutenpraatjes. 

20-nov 10.00 uur.Afdeling Rijnland 
Regionaal Archief Leiden, Boisotkade 2a, Leiden 
Jubileumviering afd. Rijnland- 25 jaar. 

23-nov 19.30 uur.Afdeling Amsterdam en omstreken 
Backershagen 12, Amsterdam Buitenveldert 
Afdelingsledenvergadering e n lez ing door mr. A.H. G. Verouden: Vader onbekend? 

24-nov 20.00 uur. Afdeling Kennemerland 
Jeugdhuis De Schakel, hoek Schoterweg/Pijnboomstraat, Haarlem-Noord 
Afdelingsledenvergadering. 

26-nov 20.00 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
De Draaikolk, Dollardlaan 202, Den Helder 
Lezing door mr. A. H. G. Verouden: Vader onbekend? 

27-nov Algemeen/nationaal 
Jaarbeurs, Utrecht 
NG v Algemene Ve1gadering. 
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De stammoeder van het geslacht Otgens 
DOOR B. VAN DOOREN 

In de tweede helft van de zestiende eeuw vestigde Mathijs Otgens Mathijsz zich in Waspik. Op 
8 januari 1564 althans droegenJoachimAerts met zwager Tonis Claesz Cloosterman en Peeter Jans, 
gehuwd met MaeykeAerts, aan Mathijs Mathijsz Otkens van Hoeffelt een hofstad met timmering 
en dellen over. ' Deze akte maakt duidelijk dat Mathijs oorspronkelijk niet uit Waspik kwam, 
maar uit Oeffelt. Van andere familieleden komt men in Waspik maar één keer iets tegen: in 
1564 is Otgens namelijk een steekwond toegebracht onder zijn korte ribben door AertJacops 
uit Oosterhout. Otgens belooft mr HendrickLaurisz schout 28 Carolusgulden wanneer hij deze 
'fraai en gezond' genezen heeft. 2 Deze akte is opgesteld in aanwezigheid van ondermeer heer 
Ot Otkens, mogelijk een broer. 

Mathijs Otgens werd in Waspik koster3 en secretaris.• Vóór 4 september 1585 is hij overleden, 
want toen deelden de weduwe en de kinderen van mr Mathijs de nalatenschap.s Zij lieten 
in ieder geval vier zoons na: Michiel Mathijsz, die later schout van Waspik zou worden, Jan 
Mathijsz, Adriaen Mathijsz en Peeter Mathijsz.6 Laatstgenoemde zou trouwen met Eerken Wil
lems, dochter van een voorganger van Michiel, schout Willem Lambrechts/ Hun zoon Anthonis 
zou trouwen met Lijske Wouters, dochter van schout Wouter Jans (Zij/mans). 8 De familie Otgens 
behoorde dus tot de hoogste bestuurlijke kringen van Waspik. En alle hierboven vermelde 
personen worden regelmatig genoemd in kwartierstaten. De huisvrouw van Mathijs Otgens 
wordt daarin altijd summier vermeld. Dat is ook logisch. In de verdelingsakte van 1585 is 
slechts sprake van de weduwe en de kinderen van mr Mathijs, zonder dat er verder een naam 
wordt genoemd. In 1587 is er dan sprake van Cornelis Fransz die is getrouwd met Neeltken mr. 
Mathijs weduwe.9 Ook nadien wordt zij nog een enkele maal zo genoemd.10 In de kwartiersta
ten wordt zij daarom keurig als Neeltken N.N. opgevoerd. 

Er blijkt echter één akte te vinden, waarin Neeltken met naam en toenaam voorkomt, een akte 
die tot nu toe blijkbaar de onderzoekers is ontgaan. Dat is een losse akte uit 1566 die in deel 15 

van het rechterlijk archief van Klein-Waspik is te vinden: 
op 7 juli 1566 droegen Adriaen Adriaens van Gils, Lenaert Adriaens van Gils, Adriaen Dircks, ge
huwd met WillemkeAdriaens, Matijs Otkens Matijsz als man en voogd van Neeltken Michiel de 
Magersdr en Maeycken Adriaens met voogd aan Wouter Wouters een hofstad over met betim
mering en een halve del. 11 

Neeltke was dus de dochter van Michiel de Mager. Hiermee is in ieder geval verklaard dat Ma
thijs en Neeltken een zoon Michiel hadden. Maar het verklaart ook dat Mathijs Otgens Mathijsz 
in 1568 in Raamsdonk zijn aandeel overdraagt in 'Mary Smaghers actien'. 12 En de akte maakt 
duidelijk waarom in 1622 Peeter Mathijsz, zoon van Neeltke, als neef wordt genoemd van Jan 
Adriaens van Gils, de zoon van AdriaenAdriaens van Gils. '3 Mary Smaghers is overigens niet dezelf
de als Mary MertenJans Smaghers, de huisvrouw van AertJans die Scherder, zoals H.A. Aardoom 
meende. '4 Daarop zal in een nog te verschijnen artikel worden ingegaan. 

Michiel de Magher 

MichielJansz de Magher was gegoed onder Raamsdonk. Daar werd hij in de 10< penning van 1553 

vermeld als eigenaar/gebruiker van enige percelen land, vaak gemeen liggend met andere 
gebruikers.15 In de 10< penning van 1557 is er sprake van Michiel de Maghers erfgenamen16 en 
op 8 maart van dat jaar wordt het erf van de kinderen van Michiel Jans dieMagher genoemd als 
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belending.17 Jan Buys]ans is voogd over die kinderen,18 evenals Huyman]ans. 19 In de 10< penning 
van Raamsdonk van 1561 worden naast Michiel de Magers erfgenamen genoemd Michiel de 
Magersdochter en Cornelia Michiel de Magersdr. 20 In 1562 draagt genoemde Cornelia land over 
onder Raamsdonk. 2 1 Nadien trouwde ze met de koster en secretaris van Waspik. 

Samengevat: de huisvrouw van Mathy·s Otgens en de stammoeder van het geslacht Otgens 
heette Cornelia Michiel de Magersdr. 

Cornelia (Neeltgen) Michiel de Maghersdr, overl. tussen 17-1-1587 en 5-2-1588, dr. van Michiel 
Jans de Magher, gegoed onder Raamsdonk, overleden 1553/57, tr. (1) Mathijs Otgens Mathijsz, 
van Hoeffelt, koster Waspik, secretaris Klein-Waspik 1566-1583, overl. tussen 24-10-1584 en 
4-9-1585, tr. (2) vóór 25-10-1586 Cornelis Fransz. 

Aflcortingen 
GAW: gemeente-archiefWaalwijk 
NA: Nationaal Archief te 's-G ra venhage 
ra: rechterlijk archief 
RAT : regionaal archief Tilburg 
StH: Staten van Holland vóór 1572 

Noten 
1. GA w, ra Klein-Waspik 15, fol. 225, 225v. 
2. Idem, fol. 237. 
3. Zie o.m. GAW, ra Klein-Waspik 6, fol.155v. 
4. Zie o.m. GAW, ra Groot-Waspik 39, fol. 30. 
5. GA w, ra Klein-Waspik 16, fol.199v. 
6. GA w, ra Klein-Waspik 17, fol. 92, 5-10-1596. 
7. Idem, fol. 133v. 
8. GA w, ra Groot-Waspik 41, fol.176 en ra 42 fol. 87. 
9. GAW, ra Klein-Waspik 17, fol.157. 

10. Idem, fol. 83v, 172v. 
11. GAW, ra Klein-Waspik 15, losse akte bij fol. 267. 
12. RAT, ra Raamsdonk 54, fol. 129v. 
13. GAW, ra Groot-Waspik 56, fol. 38. 
14. H.A. Aardoom, 'Aert Jan Adriaen Oomen in Raamsdonk', in: De Brabantse Leeuw 30 (1981), pag. 91 

e.v. 
15. NA, StH 758, fol. 5, 6, 7, 10, 10v, 12, 12v, 13v, 16v: 5 mg 1 kwartier eigen land met Ariaen Pieters, Griet 

Gerbrants wed., Dierck Pieters, Ar iaen Aerts en Die rek Gherits, 4 mg eigen land met Peeter Ariaens 
en Huybert Staessen, 7 mg eigen in de Nieuwe Polder met Dierck Geritsz, hij huurt 1 mg in St. 
Anthonispolder van Jan die Bosscher Huyberts en gebruikt 1 mg 2 hond eigen land aldaar en nog 2 
mg 1 hond met Ariaen Ghijsberts de Coninck, 3 mg eigen land met Adriaen Ghijsberts en Lenaert 
Ariaens, 21/2 mg eigen land en 1/2 mg eigen land met Ariaen Ariaens. Zijn huis is getaxeerd op 2 
Car.gln.. 

16. NA, StH 1081, fol. 6v, 8v, 9v, 10, lOV, 11. 
17. RAT, ra Raamsdonk 54, fol. 4v. 
18. Idem, fol. 24v. 
19. Idem, fol. 30v. 
20. NA, StH 1405, fol.10, nv, 15v, 16, 17, 18 . 
21. RAT, ra Raamsdonk 54, fol. 44v, 49. 
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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 
word e n 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 
Alkmadders (www.oud.alkemade.net), nr. 110, 

27e jg., juni 2010. (Red.): De Anri Revolutionaire 
Partij (A.R.P.) van de gereformeerde mannen
broeders, deel 1 (1895-1940) [delen van het archief 
van de A. R. Kiesvereniging Alkemade kwamen 
in het bezit van de Stichting Oud Alkemade; o.a. 
ledenlijsten, notulenboeken, correspondentie]; 
Rijksveearts C. van den Berg [Cornelis van den 
Berg, geb. Overschie 1897, overl. Leiden 1990, 
dierenarts in Oude Wetering 1923-63, tr. 1939 
Jacoba J. Rodenburg]; Vier broers in DOSR1 
[Koos, Willem, Joop en Arie van der Tang]; Ma
rinus Heijnes, het leven van een kunstschilder 
op Kaag-eiland [Amsterdam 1888 - De Kaag 1963 
(exm. Otto), tr. Roelofarendsveen 1917 Charlotte 
I.F.A. van Bergem (geb. Rotterdam 1895; exm. 
Van Ekkendonk)]. 

Amstelodamum, jg. 97, nr. 1, jan.-maart 2010. T. 
Brockmeier: Het 'Huis te Bretten' [De Bretten werd 
het gebied genoemd tussen Sloterdijk en de Grote 
Braak bij Halfweg; vermeldingen van bewoners 
Huijs te Britte(n) in het begraafboek van Slocer
dijk 1673-1702; personen in transportregisters van 
Sloten, die het Huis en land in de polder bezaten, 
18e eeuw, o.a. Van Bretten (1710), Weekink (1736), 
Van Maurik (1753), Waamhof (1786)]; W. van Ben
nekom: Ter herinnering aan Lodewijk Houthak
ker [1926-2008, kunsthandelaar]; M. van der Hut: 
De schilder Barend Graat en zijn model Jannitje 
Barents [Barend Graat (Amsterdam 1628-1709) tr. 
1660 Maria Booms; In een verklaring voor notaris 
Loenius (1675) wordt gesteld datJannitje Barents 
zwanger zou zijn van een schilder De Graat. Mo
gelijk is dat kind Geertruij, opgenomen in zijn ge
zin en genoemd in het testament Graat - Booms 
in 1693; Geertruij Graat otr.1708 Matthijs Pool]. 
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Aold Hoksebarge (www.historischekring
haaksbergen.nl), 23e jg., nr. 2, mei 2010. Wie 
van de drie? [Van Ulsen]; 'Vervang ik thans in 
grote dank, omvat mijn roep de vrijheidsklank' 
[opschrift van een klok in de Pancratiustoren, be
dacht door W.F. Hekhuysen (geb. Abcoude 1924), 
in 1943 ondergedoken in Geesteren]; Het radio
toestel in WOII in Haaksbergen; Het bevrijdings
verhaal van Dinie Zegers-Leussink. 

Arneklanken (www.arnehistorie.com), jg. 14, 
nr. 4, dec. 2009. P.J. Feij: Arnemuiden in de Franse 
tijd (3). De grootscheepse aanval op Walcheren 
in 1809; C. de Ridder: Terug in de tijd met ... Frans 
Poortvliet [92 jaar, tr. 1942 Jaan Krijger]; J. Adri
aanse: Arnemuiden in de jaren 1879, 1880 en 1881; 
A. M.Leer: Arnemuiden in oorlogstijd, een persoon
lijk relaas; Bouwen en wonen door de eeuwen heen 
(6). "t wapen van Brugge' en 'de gouden mortier'; 
G.-]. Wonde,gem: Ds. A. Schaap [Abraham Schaap, 
geb. Delft, over 1. 2002]; A.H.G. Verouden: Zesde lid
matenregister van Arnemuiden 1776-1793. 

Idem, jg. 15, nr. 1, maart 2010. Een van de oude 
garde [Maria van Belzen, geb. 1848, er. 1872 Cor
nelis Marijs]; L. van Belzen: In naam des Konings! 
[rechtszaak 1860 tegen zeven Arnemuidse schip
pers, bemanning en vrouwen wegens het wegne
men van goederen uit een barkschip]; Verv. Arne
muiden in de Franse tijd (4) [de Bataafse Armee 
en de Burgermacht]; G.-J. Wondergem: Jacobus Teu
nis (Co) Doornenbal. Een portret (1) [geb. Doorn 
1909, predikant] . 

De Aschpotter (www.stichtingoudsassen
heim.nl), nr. 26, mei 2010. H. Visser-Kieboom: Mat
je Heijns en Doortje Faas [Matje (1902-1940) tr. 
1926 Hendrik Kieboom; hij hem. 1941 Doortje 
(1906-1984); inl. gevraagd]; Sassenheimers ver-

443 



tellen [voettocht naar Friesland van Wim Kuijt 
en zijn zusters in febr. 1945]; P. Langeveld: Keizer 
Napoleon in Sassenheim; A. Lelieveld: De oorlogs
jaren van Regina Catharina Maria van der Neut
Elferink [1904-1998; bood in WOII onderdak aan 
Marianne Tak (geb. 1943; exm. Bosboom), Mart 
Cohen en Marie Kaufman; met kwst. (6 gen.): 
Elferink (te Warmond), Van Duin (te Oegstgeest, 
Lisse), Arnoldus (te Leimuiden), De Ruiter (te Ka
merik, Nieuwveen)];]. Bergman: Joodse mensen in 
Sassenheim. 

Bie t Schildt (Hellum, Siddeburen, Steendam, 
Tjuchem; bie.t.schildt@jacobboereman.nl), 
jg. 10, nr. 1, april 2010. E.Jager: De Rengersen van 
Hellum en hun nagelaten sporen in de Walfridus
kerk (deel I) [14e-17e eeuw]; W. van Riet: Klaassien 
van der Tuin-Kamminga [geb. Siddeburen 1923 
(exm. Edeler); interview; levensloop]; Idem: Jurj
en Swalve - Artistieke Siddebuurster; J. Los (t): 
Mijn Siddebuurster jaren (1929-1946). 

De Biltse Grift (www.historischekringde
bilt.nl), 19e jg., nr. 1, maart 2010. Verv. Straten 
en straatnamen van weleer (3); W. Krommen/wek: 
Negentiende-eeuwse Biltse schoolmeesters, be
graven op het kerkhof van de Dorpskerk [Pieter 
van Diepeningen (1822), Georg D. Enderlé (geb. 
Utrecht 1801, over!. 1869, er. Christina J. Croese), 
J. Leusden (over!. 1883)]; K. Beesemer: Hoe heette 
ik ook alweer? Mijn verhaal als Joods jongetje in 
oorlogstijd. 

Burgerzaken en Recht, 17e jg., nr. 5, mei 2010. 
Verslag van het NVVB-congres; Uit de commis
sie Persoonsregistratie: 'China is hoc' [Chinese 
verdragsopties; Notariële akten Volksrepubliek 
China]; Naamskeuze bij huwelijk; Familierecht 
van Kosovo. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden (www.knhg. 
nl), deel 125 (2010), nr. 1. Thema: communicatie 
en opinievorming; Hierin o.a.J. Bloemendaal/A. van 
Dixlwom: Literaire teksten en publieke opinievor
ming in de vroegmoderne Nederlanden; L. Cruz: 

Beworking the Grand Narrative. A Review of Re
cent Books on the Dutch Revolt. 

Caert-Thresoor (http://www.maphist.nl/ et), 
jg. 29, 2010-1. R. Paesie: Productie en omvang van 
het hydrografische bedrijf van de VOC; I. Wladi
mirojf Nicolaas Witsen en de kartering van de 
'Suyderzee' [1641-1717]; L. van Empe/en: Een onbe
kende ets van Benjamin Wright uit 1625 [Jerusa-
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lem; stadsgezicht]; @ la carte: Ferraris Viewer [ to
pografische kaart van de Zuidelijke Nederlanden 
1771-1778 in kaart gebracht: http://www.ngi.be/ 
NL/NL1-4-2-3]; Kaartencollecties in Nederland 
[UB Utrecht]. 

Cronicke van den lande van Philippuslandt 
(http://www.sint-philipsland.nl), volgnr. 19, 
10e jg., nr.1, febr. 2010.J.Kempeneers: Een terugblik 
op de vroegere bewoners van de Achters traat [o.a. 
Van Moort, Neele, Geense, Maan de Kok, Van der 
Dussen, Faasse, Wagemaker, Vermeij, Nieuwe
link, Van den Bos, Kos ten, Quist, Van Oeveren]; 
W. Luijks: De slag op ' t Slaak [tegen Spanje i111631; 
met inleiding]; Verv. Kerkelijk leven te Sint Phi
lipsland in de 2oste eeuw (3). 

Dwars Op (www.hkv-voorhout.nl), nr. 38, jg. 
13, voorjaar 2010. E. van der Hoeven: Oorlogskro
niek 1939-1957; Op de bon ... [uit het oorlogs
dagboek van Cootje Nijssen-Prins]; E. van der 
Hoeven: Een wegvliegende duif [monument, ge
maakt door beeldhouwer Hendricus J. Etienne 
(geb. Delft 1995); gesneuvelden: Van Rheenen, 
Timmers, Bel, Hermans, Muller, Van der Voet]; 
Idem/A.Jirka: Veldwachter Lagrouw [Cornelis Ger
rit Lagrouw (geb. Almkerk 1901), er. 1932 Maria 
Bernhard]; Zij die vielen ... [Van den Berghe, 
Van Dijk, De Groot, Van Hemert, Hoek, Van Kem
pen, Lescraden, Zoet]; Inkwartieringen; Onder
grondse en Binnenlandse Strijdkrachten [na
men]; Voorhoutse werkers aan bunkers [namen]; 
A. Deutekom: Wat Speet in Voorhout teweegbracht 
[Th.G.A.M. Speet, onderwijzer, lid NSB]; Evacu
atie naar Voorhout 1944 [uit Katwijk en Noord
wijk; adressen huurders, evacués]; Voorhoucers 
tewerkgesteld [namen, waarheen]; Onderduikers. 

D'n Effer (Lieshout), jg. 14, nr. 1, okt. 2000. Verv. 
Geschiedenis van Lieshout; Verv. Postwezerij; In 
gesprek met ... Tonny van Hoof-van den Baar 
[geb. Lieshout 1915 (exm. Bevers), er. (1939) Ferd 
van Hoof; emigreerden in 1951 naar Canada]. 

Idem, nr. 2, nov. 2000. Verv. Postwezen (7); 
Wie was .. . Pero Swinkels [Johannes Petrus, geb. 
Lieshout 1877 (exm. Van Osch), er. 1918 Johanna 
Rooyakkers]. 

Idem, nr. 3, dec. 2000. Verv. Postwezen (8); In 
gesprek met ... Toon Brouwers [geb. Lieshout 
1914 ( exm. Verkuijlen), tr. 1949 Annie van Grins
ven]. 

Eigen Perk (www.albertusperk.nl), 3oe jg., nr. 
2, mei 2010. E. Pelgrim : De bombardementen op 
Trompen berg; I. de Ronde: Villa Hoffwerk en de ga-
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rage [Willink (1879 en 1914), Kleijn van Willigen 
(1898), Van Ree (1923), Draijer (1925), rusthuis in 
1932; koetshuis werd garage (Van der Koogh)]. 

Geestgronden (www.historischegmond.nl), 
jg. 17, nr. 1/2, april 2010. Jubileum standbeeld 
Lamoraal; M. Veldman: Egmondse poseerde voor 
Gari Melchers [geb. Detroit 1860; Maria Gijsberta 
Halff(1913-1987; exm. Geldof)]; De evacuatie van 
de Prins Hendrik Stichting [1942] . 

Gelders Erfgoed, 2010-1. Uitheemse gebouwen 
in Gelderland; De memorabele afbraak van de 
Valkhofburcht; Verhalen van immigranten in 
Gelderland; Het economisch potentieel van erf
goed; De Collectie Beijens: een exotische collec
tie in Gelderland [Jean Louis Henry Beijens, geb. 
Den Haag 1835]. 

Idem, 2010-2. Themanummer: Bedreigd erf
goed. Hierin o.a. Behoud van oude boomgaarden 
met unieke fruitrassen; Het schoolgebouw als 
spiegel van een tijd; De beperkte houdbaarheids
datum van ons bodemarchief; Franz Ziegler 
(1893-1939 ), fotograaf aan het Hof. 

Genealogie (www.cbg.nl), jg. 16, nr. 1, maart 
2010. R. van Drie: De twitterende genealoog; R.G. 
de Neve: Moeder van alle Indo-Europeanen. De njai 
en de Indische familiegeschiedenis [o.a. familie 
Burgemeestre]; M. van Bourgondiën: Kohieren 
van de tiende penning. Een zestiende-eeuwse 
genealogische bron voor Holland; H . Snel: Terug 
naar Druogno. Nazaten van Italiaanse schoor
steenvegers op zoek naar hun roots [en richtten 
de werkgroep Valle Vigezzo op om de gedigitali
seerde DTB's van 1568-1900 te bewerken]; K. Kui

ken: Hulpmiddelen voor de herinnering: middel
eeuwse memorieceksten. 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en 
west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 
(gtmwb@gmail.com), 34e jg., nr. 3, sept. 2010. 
J.W.M. Lange: Genealogie van de familie Kamp 
te Raamsdonk(sveer) en Waspik vanaf ca. 1550 
[Van Campen, Campen, Van Camp, Camp; eer
ste naamdrager: Matthijs Jans (van) Campen, o.a. 
dijkmeester te Waspik 1602-05, er. Alit Martens 
Laureijssen; materiaal over mogelijk twee oudere 
generaties; genealogie 16e-19e eeuw]; K.]. Slijker
man: Het betwiste testament van Adriaen Cors
tiaensse Glaviman uit Capelle in de Langstraac 
te Oud-Beijerland Anno 1683 [erfgenamen waren 
zijn twee zusters met uitsluiting van anderen]; 
P. Sanders: Aanvulling op de gegevens Glavimans 
[het gezin van Corsciaen Corsciaensz Glavimans 
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er. Sprang 1633 Willemken Jans van den Hout]; 
Verv. Dussen aangegeven lijken uit Dussen R 18, 
1806-1810; A.M. Bosters: De oudste inwoners en 
bevolking van Nieuw-Vossemeer 1610-1630 [inge
schreven 'buijrmannen', kopers en verkopers van 
huizen]; T. Reniers: Aanvulling Schoone(n)(s) [15e-
19e eeuw; de afstamming van Johanna Schoonens 
tr. Terheijden 1843 Arnoldus van Riel]; Verv. ARA 
Brussel, archief Arenberg [cynsboek 'bezeedijkt' 
land, Zevenbergen; 1560-1568]; Verv. Oudste ge
nera ties Van Clootwijck. Vervolg tak Capelle - N. 
Brabant [16e-17e eeuw]. 

's-Gravendeel door de eeuwen heen (www.s
gravendeel.net/historie), jg. 15 [=16], nr. 1, febr. 
2010. Het portret van ... [Jacob Roos (1875-1971), 
tr. 1931 Antje Plukhooij]; M. Zoeteman-van Pelt: 
Een 's-Gravendeels student in Leiden [Abraham 
Hamers (ged.1629), ingeschreven 1649, zoon van 
ds. Hendrik Hamer en Elisabeth Inderschmit
ten, otr. Leiden/er. Dordrecht 1659 Clara Tem
minckhof~; Watersnood [Lena de Man-van 
Haren (geb. 1912) vertelt]; Emigratie naar Brazilië 
(2) [Verschoor]; P.M. Koster-Kievit: Kind in een be
jaardenhuis [waar M. Kievit en S. Kievit-de Vos 
van 1955 tot 1966 de leiding hadden]; Oud nieuws; 
Verv.Jubileum burgemeester C. van Heesen. 

Gruoninga (adm.: M.J. de Lange, Pasveerweg 
34, 8934 BX Leeuwarden; red. Postbus 4, 9780 AA 
Bedum), 52e jg. (2007) [2010]. P. Bos (t): De fami
lie Bos ('t Zandt, 1800-1900). De nakomelingen 
van Hillebrand Gijsens en Alje Pieters Bos [Alje 
Pieters (zoon van Pieter Hilbrands Bakker, 1732-
1824) nam in 1811 de naam Bos aan; zijn broer Hil
lebrand de naam Dijksterhuis. Dit artikel bestaat 
uit twee parentelen, nl. het nageslacht van Hille
brand Gij sens (tr. ca. 1671 Hijcke Jacobs) en - hier
uit gelicht - dat van nazaat Alj e (ca. 1762-1831); 
Medendorp, De Haan, Van der Wal, Doornbos, 
Boscher, Busz, Van der Woude, Veldman, Wierse
ma, Stoker, Kremer, Meruma, Pluijter, Kerssies]; 
P.].C. Elema: Van der Mark en Engeltje Jurjens 
Ligthart (Groningen en Amsterdam) [Engeltje 
zou volgens een advertentie ruim 103 jaar zijn ge
weest, toen ze in Westerlee in 1768 overleed; zij 
was gehuwd met Abel van der Mark; onderzoek 
naar herkomst en leeftijd resulteerde in een gene
alogie Van der Mark te Westerlee, Groningen en 
Amsterdam; 17e-begin 19e eeuw. Bijlage Struijff; 
de halfzuster van Engeltje, Christina Jans Struijff 
tr. (1) Boertange 1706 Jacob Bloem, tr. (2) Gronin
gen 1719 Gajus Gillot]; ].H. Boon/A. van der Laan: 
Parenteel Naeijer (Veendam, Wildervank) [aflc 
van Nijeveen/Drenthe; 17e-18e eeuw; Naijer, Na-
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jer, Prins]; R.A. Alma: Landgebruikers te Harkste
de (1586); Idem: Landgebruikers in de Stadstafel 
(1589);].G.Boerema/P. Bos (t)/A. van der Laan: Remp
ko Sijpkens, hopman te Noordbroek en zijn fami
lie (ca. 1550-1750) [oudst bekende: Sypko Remkes 
tr. ca. 1572 Il ben Luijrts, tr. (2) Tyake NN, in leven 
mei 1605; Sypkes zuster NN tr. Tiddo Aepkens, 
kerkvoogd van Zuidbroek 1567; hun uitgebreide 
nageslacht in een parenteel]; P.J.C. Elema: Wen
niger in Groningerland [te Geilenkirchen en o.a. 
Stevensweert, Maastricht, Bergen op Zoom, Ap
pingedam, Coevorden; 18e-19e eeuw]; R.H. Alma: 
Landeigenaren te Kolham ( ca. 1470 ); K. van Straten: 
Ambachtslieden te Warffum (1601); P.J.C. Elema: 
Genealogie Van Zee (Stad Groningen) [oudst be
kende: Jan Jansen van Zee, schoolmeester, otr. (2) 
Groningen 1639 Trijntje Davids, tr. (3) 1650 Jey
tien Ampsinck; In 1639-1642 werd Jans achter
naam geschreven als De Seuw/De Zeeuw]; R.H. 
Alma: Landgebruikers te Middelstum, Toornwerd 
en Kantens (1543-1547); A. van der Laan: Nakome
lingen van Lambert Hachtinge [woonde in 1594 
te Groningen, in leven febr. 1623; de naam werd 
doorgegeven via zijn dochter Elsijen Lambers tr. 
Groningen 1623 Conradus Georgii, predikant te 
Feerwerd en Eenrum]. 

Heemkunde Hattem (www.heemkundehat
tem.nl), nr. 122, maart 2010. J. Andeweg/D. Jonker: 
Petroleumboer in Hattem Gerrit van der Worp 
[geb. 1938; exm. Asselman]; R. Katgert: 'Als sche
pen die voorbij gaan in de nacht'. Het gezin van 
Jansen Oosterveen in Hattem van 1876 tot 1905 
[Jansen 0., geb. Nijeveen 1837, schipper, tr. Ave
reest 1860 J anna Doldersum, geb. ald. 1837; nage
slacht o.a. te Rotterdam, Amsterdam en in Indië]; 
Mijn moeder vertelde [Geertje Palm-Schoon
hoven, tr. 1939]; Verv. Hattemse voorouders. De 
familie Van Munster, deel III (slot) [17e eeuw]; 
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Slaap-, eet- en drinkgelegenheden in Hattem, 
deel II; Vervoersovereenkomst uit 1635 [Jan Bat
ting, bode van Den Haag op Parijs zal jonker Jo
han van Lennep uit Hattem naar Parijs brengen]; 
R. Katgert: Wat aan de Voermansgroep vooraf ging 
[scouting]; Verv. Historisch kadaster van het sche
pendom van Hattem, afl. 12; Fotoarchief. 

Heem Son en Breugel, jg. 17 (2002), nr. 2. F. van 
Dijk-Rakels: Wilhelmus Petrus van den Hurck 
(1701-1774) [levensloop; boedelinventaris]. Idem, 
nr. 3. M. van Asse/donk: De bestuurlijke indeling 
van Son en Breugel van de late middeleeuwen tot 
1811; Een graf in Spanje [van Joris van Son, 1623-
1667, afk. van Antwerpen]. Idem, nr. 4. J. Dijssel
bloem-Visser: Son en Breugel in 1902; De band van 
Son en Breugel met Leuven. 

Idem, jg. 18 (2003), nr. 1. De banden van Son 
en Breugel met Antwerpen; What's in a name? 
[familie Van Son/Van Zon te Aalst; 18e-19e eeuw]; 
Leerplicht en schoolverzuim in Son en Breugel. 
Idem, nr. 2. Afscheid van pastoor Bakermans. 
Idem, nr. 3. Leerplicht en schoolverzuim door 
ziektes in Breugel [briefjes aan het schoolhoofd 
Th. Beelen, 1951-1961]. Idem, nr. 4. Son en Breu
gel in 1903. 

Heemtijdinghen (www.shhv.info), 46e jg., nr.1, 
maart 2010. R. Kok: Rijksweg 12 in de Tweede We
reldoorlog: versperringen en oorlogshandelin
gen in mei 1940; H. van der Spiegel: Wateroverlast 
in Harmelen [o.a. 1624]; Bijzondere vondsten uit 
Romeins Woerden (5). 

Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, 
12e jg. (1987), nr. 3. Gesloopt verleden. De geschie
denis van een Schoonhovens huis, 1518-1985 [in de 
Schoenmakersstraat, later Stadhuisstraat; eigena
ren o.a. Van Dobben (1579), Van der Putten (1647), 
Van Zutphen (1721), Bronckhorst (1743), Verbaan 
(1762), Kruyt - Van der Horst (1763), Molenaar 
(1778), enz.] . 

Idem, 12e jg. ( 198 7), nr. 4. H.L. Houtzager: Regne
rus de Graaf, Schoonhovianus [Reinier de Graaf, 
geb. 164 1 (exm . Van Breenen), m edi cus, studi e, 
geneesheer te Delft, tr. Gouda 1672 Maria van 
Dyck, uit Utrecht]; G. v. Voorbergen: Zuid-Holland: 
eens een gebied met befaamde schaatsenmakers 
[Van Lit, Vis, De Rooij, Schakel, Bezemer]. 

Idem, 13e jg. (1988), nr. 1. M. Kiemenij-Hommes: 
De totstandkoming van de Algerabrug te Krim
pen aan den IJssel. 

Idem, nr. 2/1988.J.H. de Vlieger: De Schoonhoven
scheLoodwitfabriek. Wed.HondorffBlock&Braet, 
1778 tot 1940 [o.a. Hebert, Van Kempen, Schweit-
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ser, Braet, Bisdom van Vliet, Hondorff Block, 
Boeck, Overgaauw, Versteeven, Schreuder]. 

Idem, nr. 3-4/1988. C. Hamoen: Geschiedenis 
van de Hervormde Gemeente van Ammerstol 
[behandelt per periode van dienstdoende predi
kant sedert 1578; vanaf Hermannus van Halen 
(1658-63) uitgebreider; kerkvoogdij (vanaf 1677), 
diaconie (vanaf 1658), inkomsten, ouderenzorg, 
bedeling; lijst van ouderlingen en diakenen vanaf 
1664; oudste bekende lidmatenlijst 1664; aan
vulling lidmaten 1678-81, lidmaten in 1746 en 
1785/86]. 

Historische Kring Loosdrecht (www.hkloos
drecht.nl), nr. 167, 37e jg., voorjaar 2010. J.P. 
Kuhn: Hetty Noorman, beeldhouwster/portret
tiste [Hetty Hogenhout (geb. Waalwijk 1927), tr. 

Riks Noorman]; H. van der Wilt: Stinzenplanten 
in de tuin van Sypesteyn; A. de Kloet: Een aardige 
vondst, Ford 1940 [deed vier jaar dienst in Loos
drecht als brandweervoertuig; met lijst leden vrij
willige brandweer];]. Mol: Krantenberichten in de 
jaren 1940-1945. 

Historische Kring Maarssen, 26e jg., no. 4, nov. 
1999. H. van Bemmel: Opkomst en verval van de 
kunstaardewerkfabriek St. Lukas, 1909-1932 [op
richters A. Enthoven en G. Offermans]; Bier
brouwers in Maarssen (6, slot) [Cors Jansz de 
Jong, over!. 1727; boedelverdeling; zoon Jacob tr. 
Blauwkapel 1729 Hermina Braskamp uit Lochem 
(exm. Wagenvoort) en nageslacht; de brouwerij 
werd in 1809 verkocht aan Joh. Ludovicus (Louis) 
Dolmans (geb. Maastricht 1769; exm. Jacobi; tr. 
1800 Maria van Hulst); tante Maria Dolmans tr. 
(1) Maarssen 1734 Frans Faalhout, tr. (2) 1735 Gijs
bert Brands] . 

Historische Kijk op Weesp (secr.: mw. J.V. Koer
selman-Müller, Hoogstraat 19, 1381 VS Weesp; an
nemuller@telfort.nl), 25e jg., nro. 2, maart 2010. 
L. Schulp: Herinneringen aan een Weesper indu
strie [margarine]; H.J. Over de Linden: Straat- en 
ander geweld [1839-1843]; Inventarislijst van de 
verzameling stukken betreffende de Tweede we
reldoorlog in de bibliotheek van het Gemeente
archief Weesp; Uit de Gemeenteraad [1882-1884]. 

Historische Vereniging Oud-Dordrecht, Jaar
boek 2009. W. van Zijderveld: Varen naar de over
kant. Veerdienst Dordrecht - Zwijndrecht van 
1200-2010 [gekozen is voor een opdeling in pe
riodes; de ontwikkeling van pontveer en schui
tenveer wordt steeds ná elkaar beschreven; o.a. 
worden behandeld de vaartuigen, het personeel, 
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externe factoren, strijd over de veerrechten. 
Bijlage 3: De Zwijndrechtse ambachtsheren en 
-vrouwen. Bijlage 6: Pachters/huurders van het 
pontveer (1640-1813; o.a. Stroobeen, Coren, Koo
sen, Blok, Van Gulik, Verdoes, Hennekes). Bij
lage 8: Schuitenvoerders aan de Blauwpoort (19e 
eeuw). Bijlage 9: Zwijndrechtse schuitenvoerder, 
Periode 1729-1749. Periode 1806-1809; fraai geïl
lustreerd]. 

Historische Vereniging Vleuten - De Meern -
Haarzuilens (www.histvervdmh.nl), jg. 30, nr. 
1, maart 2010. De oorlog 'kwam niet uit de lucht 
vallen'; Het verzet in 1940-1945 [Cor van Bem
mel, Frans Tromp, Martin G.J. Mulder, Helmut 
Baer]; Vleuten in oorlogstijd [herinneringen van 
Jasper Vulto]; Oorlogsverhalen over Reijerscop 
[herinneringen van Johan van Zuijlen]; Herin
neringen van M.G. Horst-Hilhorst in De Meern; 
Het Verzetsmonument in Vleuten [Thomas Ni
colaas Bakker (geb. Haarlem 1895) en Cornelis 
Hendrikus Spanjersberg (geb. Vlaardingen 1911); 
gefusilleerd 1944]. 

Historisch geografisch tijdschrift, 28e jg. 
(2010), nr. 1. M. Boosten/M. van Benthem: Cultuur
historie in het bosbeheer. een inventarisatie van 
historische boselementen in twee Drentse bosge
bieden; A. de Haan/H. Verboven: Historische Schel
depolders overstromen weer. Het verhaal van een 
grote landschapsverandering [Kruibeke - Bazel 
- Rupelmonde]; E. Raap: Groene Kerkterreinen. 
Landschapselementen en identiteit. 

Jaarboek Twente, 43e jg. (2004). Hierin o.a.: 
Sporen in het landschap [o.a. landweren, Have
zathe De Grimberg, spoorlijntje Oldenzaal -
Denekamp, grafheuvels, Cirkels van Jannink]; 
Bijdragen betr. fabrikantenbuitenplaatsen en 
Kijken naar kaarten; A. Hottenhuis: 'Hoe laat jij je 
schrijven?' Streektaal in onze Twentse familie
namen; M. Pielage/M. Riesmeijer: Nieuwkomers. 
De migratiegeschiedenis van Oldenzaal; ].H.M. 
Knippers: Twentse betrokkenheid bij de vorming 
van de oud-katholieke kerk [Jan Ahuys uit Noord 
Deurningen, tr. Amsterdam 1653 Aeltie Jans Cos
ters uit Denekamp; ouders van de oud-katholieke 
pastoor Lukas Ahuys (1670-1734), die oudoom 
was van pastoor Adelbertus Ahuys (1729-1797); 
Erve Ahuis en bewoners familie Ahuis ]; ].A. Bak
ker: 16e-eeuwse houten meubels en panelen uit 
kasteel Saasveld [Van Reede]; De twee laatste 
synagogen van Almelo; De overgebleven zonen 
van Huttenkloas [Nicolaus/Klaas Annink (geb. 
Ambt Delden 1710; exm. Suters, ook Elferink), 
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tr. 1744 Arnoldina Spanjer (exm. Holthuisen); 
Jan Klaasz Coendrink tr. Wieringen 1783 Geertje 
Gerrits Boersz] . 

In de Gloriosa (Historische Kring Ankeveen -
's-Graveland - Kortenhoef; www.hk-korten
hoef.nl), 27e jg., nr.1, winter 2010. W.Fecken: Sche
pen met bekende namen in dienst bij de VOC; P. 
Luijer: Een historie van de Kortenhoefse dijk in 
het midden van de vorige eeuw [Frans Luijer, 
overl. 1972; vijftien boerderijtjes]; ].M. Veenman: 
Een mo(nu)ment om bij stil te staan. Mijn dwaal
tocht door het interieur van de Hervormde kerk 
in Ankeveen. 

Kondschap (info @chcvollenhove.nl), 26e jg., 
nr. 2, juni 2010. P.L. Goutbeek: Schilderijen van 
Egbertus Rentinck [1638-ca. 1695, tr. (1) Haarlem 
1663 Emerentia van Beresteyn. tr/ (2) ald. 1681 
Deliana de Vooght; oudst bekende: Claes Eg
berts Rentinx, 1543 burger van Vollenhove]; Ans 
Winters-Kooi, verpleegster ziekenhuis te Vollen
hove; H. Scholtmeijer(t): Edammers uit Vollenhove 
[1897 oprichting zuivelfabriek; kaasmakerij]; Het 
tanen van scheepstextiel. 

Krommenieër Kroniek (www.hgc-kromme
nie.nl ), no. 57, maart 2010. A. Rij'ks-Leguijt: Het 
Weiver, een drukke straat? [1896-1906]; Een heer
lijk buurtje: het Wei ver [herinneringen van Agaat 
Pot-Leguijt (1920), Nelly Doorakkkers-Leguijt 
(1922) en Gerrit van der Hoeven (1926)]; J. Schots: 
Koninklijk Mannenkoor Krommenie bestaat 125 
jaar [stuwende kracht in 1885 meester P. Tim
mers Azn; dirigenten Lürsen, Robert (2x), Karse
meijer, Laarveld, Sicking, Van Gerven]; C. Tuijn: 
De spoorlijn van station Krommenie - Assendelft 
naar Beverwijk; H. Ofman: Volkstuinvereniging 
Krommenie [opgericht in 1963]. 

Lek en Huibert Kroniek (www.vhlhb.nl), 
12e jg., nr. 2, mei 2010. W. van Zijderveld: Kiesge
rechtigden in 1848 [voor Lexmond 32 personen; 
Hei- en Boeicop 15 personen; namen en bedrag 
te betalen belasting]; Uit de 'Leerdammer' van 
70 jaar geleden; E. Buijserd: Dammen in Hei- en 
Boeicop; W. van Zijderveld: Het wapenbord in de 
oude raadkamer van Lexmond [alliantiewapen 
van Anthony van den Bergh, heer van Lexmond 
(gekocht 1784) en Elisabeth Pot(t)]. Nieuwsbrief, 
mei 2010. 

Leusden Toen, 16e jg., nr. 1, maart 2000. F. van 
Loenen: Bakkende bakkers in Achterveld [familie 
Schouten]; R. Vroon-Roubos: Wie was Maria Ange-

lis Huguenin-Herlin? [geb. Sluis 1737, tr. 1777 
Pieter Huguenin; eerste steen gelegd voor de 
Bruinenburgersluis in 1786]. 

Idem, nr. 2, sept. 2000. Idem, nr. 3, jan. 2001. 
]. Verduin: Tapsteden in de 17e en 18e eeuw in 
Leusden en Stoutenburg [o.a. Willem Schimmel 
(1755), Coert Brom (1770)];].M. Schouten: Dirk van 
de Berg, bijgenaamd Dirk Dot, van het Gesticht 
(1853-1935) [aflc van Blaricum]. 

Idem, 17e jg., nr. 1, maart 2001. F. van Loenen: 
Wagenmakers van vader op zoon(s) [familie Ipen
burg];J.M. Schouten: Joodse onderduiker redde de 
Achteveldse Kerk, nu 87 jaar [dr. E. Alvares, on
dergedoken bij familie Van de Glind]. 

Idem, nr. 2, sept. 2001. Vleeschhouwen in de 
vorige eeuw [slager Schakel]; De namen Hamers
veld en Asschat. Idem, nr. 3, dec. 2001. Erf Nieuw 
Lange beek. 

Met Gansen Trou (Postbus 1, 5253 ZG Nieuw
kuijk; www.hkkonsenoort.nl), 6oe jg., nr. 3, 
maart 2010. M. van Delft-de Gouw: Terugblik op 
de R.K. Boerinnenbond Drunen-Elshout; Mijn 
diensttijd in Suriname [Frans Kuis, geb. Heusden 
1925]. 

Idem, nr. 4, april 2010. Verv. Veranderingen in 
de vesting Heusden tijdens de laatste honderd 
jaar. 7. De Breestraat. 

Idem, nr. 5, mei 2010. C.H. van Spijk: De geldcir
culatie en de geldzuivering tijdens en na de oor
log 1940-45. Plekbord, 31e jg., maart, april en mei 
2010. 

D'n Myerlese Koerier, 17e jg., nr. 1, mei 2003. 
De zoeaaf Joannes Vervlossen [1845-1915]. Idem, 
nr. 2, nov. 2003. Het leven van broeder Gabriël 
[Anthonius Janssen, geb. Helmond 1907; exm. 
Verheijen] . 

Idem, 18e jg., nr.1, mei 2004. Op bezoek bij zus
ter Francinetta [MariaJosepha Henrica Rotthoff, 
geb. Dortmund 1907; exm. Sevink] . Idem, nr. 2, 
nov. 2004. Gebruik van de groene gemeente [18e 
eeuw]; Uit scabinale ordonnantiën. 

Idem, 19e jg., nr. 2, nov. 2005. Toon de geiten
boer [Anthonius Tielemans. geb. Milheeze 1859 
(exm. Geeven), tr. Mierlo 1882 Elisabeth Mercx]. 

Idem, 20e jg., nr. 1, april 2005. Het overzicht 
van de geschiedenis van Mierlo; Uit de dagboeken 
van Petrus Norbertus Panken [burgemeester van 
Mierlo 1863-1909]. 

't Onderschoer (www.heemkundedenekamp 
@hetnet.nl),jg. 32, nr.1, lente 2010. H. Boink: Ge
sloten grenzen voor Duitse vluchtelingen tussen 
1933 en 1940 [o.a. Joodse vluchtelingen aan grens 
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bij Denekamp (Roozendaal, Stern, De Vries, Süs
kind); Namen van hen die niet werden toegelaten; 
Herinneringen aan die 10e mei 1940]; Idem: NSB
burgemeescerJ. A. Eekhofin 1985; Th.Blokhuis: Be
volkingsadministratie 1942 voormalige gemeente 
Denekamp met betrekking totJ oden roept vragen 
op; B. Wierema: Nordhorn en de Tweede Wereld
oorlog; Otto Schachinger uit Oostenrijk in 1944 
via Duitse leger in Frankrijk gedeserteerd en on
dergedoken in de Mekkelhorst; De kortste weg 
terug op 2 april 1945 was voor Hans Paschmeijer 
fataal; Heftige perikelen van Joodse inwoners in 
Denekamp: gedachtenismonumenten. 

Oos Gebrook (www.heemkundehoensbroek. 
nl), nr. 6, maart 2010. Bioscopen in Hoensbroek 
(deel 3). De filmkeuring in de jaren '20 en '30; 
Waar komt die straatnaam vandaan? Deken Meys
erf [drs. W. Meys, geb. Ubach over Worms 1913]; 
B. Grothues: Harry Leblanc schilder van verloren 
kruiswegstaties in de Grote Sint Jan te Hoens
broek [geb. Hoensbroek 1920, over!. 2004]; Oude 
locaties in het Hoensbroeckse. 

Op de Hoogte (Historische Vereniging Wierin
gen), 17e jg. (2005), nr.1. P.H.A.M.Abels: Het moei
zame begin van de Reformatie op Wieringen [pre
dikanten Lieshout (1588), Billichius (1595), Ovit
tius (1595; = Pibo Ovittius Abbema = Pibe Wyt
thiezoon, geb. Abbemastate (Grou), apotheker, bi
gamist)]; De vluchtroute van Annie Geusebroek 
[1943]; Verdwenen winkeltjes [kruidenierswinkel 
van Pieter Lont (1902) en Dieuwertje Hegeman 
(1902)]; Burgerlijke Stand anno 1905 [geboorten]; 
Jan Jannes Bosker [er. Termunten 1815 Roelfien 
Hindriks Bulthuis]. 

Idem, 2005, nr.2. De Oorlogskroniek van pas
toor Kouwenhoven [Henricus C.A.M. Kouwen
hoven, geb. Den Haag 1898, over!. Warmond 1985; 
pastoor Gerardus H.E. Mudde (Goes 1892-1946)]; 
Een eigen huisje [Dirk Ypma er. 1897 Neeltje Gor
ter]; De Begraafplaats Zandburen [eerst begra
vene: Johan Bays, 1939]; Burgerlijke Stand anno 
1905 [huwelijken]; Eem huwelijk uit 1905 [Marti
nus Lont en Neeltje Minnes; levensloop, kinde
ren]. 

Oud Apeldoorn Actueel, jg. 14, nr. 3, juni 2007. 
Fries Reinders heeft unieke verzameling over 
Oud Apeldoorn; Laurens Tiethof verloor helaas 
een fin Amerika. 

Idem, nr. 4, aug. 2007. Korte bijdragen over Iet 
Brummel, Jo Dicou, Paul Hermann Beijer [geb. 
Altenhain 1868, houtvester]; Apeldoorn in de ne
gentiende eeuw (4). 
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Idem, nr. 5, okt. 2007. Mary overleed 125 jaar 
geleden [Mary Bulkley (1855-1882; exm. Bek
king), er. mr. Isaac M.J. Hoek]; Wie herinnert zich 
Ger Ohmann? [over!. Neuengamme 1945]. 

Idem, nr. 6, dec. 2007. Jan de Vries was een be
grip op Van Kinsbergen MULO [Jan Philippus 
Augustus de Vries, geb. Dordrecht 1904, schilder, 
leraar]. 

Oud Bathmen (Oudheidkundige Kring Bath
men; okb@planet.nl), 3oe jg., nr. 1, maart 2010. 
Midwinterwandeling 2009 in foto's ; In gesprek 
met Wim Veldwachter [geb. 1929, smid; con
structiewerk; herinneringen aan 1940-45]; M.]. 
Nicasie: Ruim honderdvijftig jaar huisartsprak
tijk in Bathmen [ o.a. Peter Johannes Mulder (geb. 
Avereest 1831), Johannes H.C. Deken (geb. Soera
baja 1880), Marinus Kievit, Hendrik Mulders (uit 
Boijl), August Herlof Westra (geb. Batavia, er. (1) 
Neeltje Molhoek, er. (2) 1941 Alie Kirkenier), Ge
rardus Jacobus Velds (geb. Soerabaja 1914), Her
man Pieter Schönfeld Wichers, Pierre Jacques 
Woortman, Gerard J. Itjeshorst, Otto Wescra, 
J.H. Blaauw, artsenechtpaar F. Meima - E.M. 
Wubbe]. 

Oud Utrecht, jaarboek 1971. Hierin o.a. De kos
tuums uit het 17de eeuwse Utrechtse poppenhuis 
[van het echtpaar Adam Oortmans en Petronella 
de la Court]; Boerderij- en veldnamen te Soest 
omstreeks 1757. 

Idem, jaarboek 1972. Utrecht 850 jaar stads
recht. hierin o.a. Gegoede burgerij in Utrecht in 
de 15e eeuw; De Gildenbeweging van april 1525 en 
haar voorgeschiedenis; Utrecht in de zeventiende 
eeuw. 

jaarboek oud utrecht 1972 
,., ,.,h, IIDJ • H 1tod,,o<.< 
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Oud Utrecht (secretariaat@oud-utrecht.nl), 
83e jg., nr. 2, april 2010. 'De mooiste tijd van je 
leven'. Studenten van nu over studenten van toen 
(1945-1990). Bloei en ondergang van de Utrecht
se maskerades; De beginjaren van de Utrechtse 
Studentenvereniging Prometheus, 1945-1948; De 
bewogen jaren zeventig van de Woolloomooloo 
discobar [portier Fred Prang]; Een geschiedenis 
van het IBB-complex; Het studentenblad Trop
honios, 1964-1970; Coffeeshop Sarasani 1968-
2007 [eigenaar 'Holly' Hasenbos (geb. Rotterdam 
1947; exm. Pels); opvolger Ton Hol]; Ontstaan en 
ontwikkeling van theater Kikker; Populaire na
oorlogse studentenkroegen in Utrecht; Utrechts 
eerste vrouwencafé. 

Oud-Wageningen (www.oudwageningen.nl), 
jg. 38, nr. 2, april 2010. G. Olinga: L.D. Broekema, 
stafcommandant en officier verkenner in de Slag 
om de Grebbeberg [Leeuwarden 1911-Assen 1979, 
huisarts te Diever]; L.D. Broekema (t): Oorlogser
varingen, deel 1; Groeten uit Wageningen (2); Uit 
het Gemeentearchief (38) [Van Ommeren 1769; 
Van Broekhuijsen 1752]. 

De Proosdijkoerier (www.proosdijlanden. 
nl), jg. 26, nr. 1, maart 2010. Nieuws van onze 
Genealogiegroep [foto van Willem Feddema]; 
]. Frnnkenhuizen: Herinneringen vervagen, maar 
verdwijnen nooit [Cor van Zwieten, geb. Dem
merik 1927 (exm. Kemps uit St. Oedenrode), tr. 
Gonny Van Dort]; F. de Wit: Een herindeling die 
niet doorging [1940-42]; Idem: Een oproep van 
burgemeester Van der Haar [in 1954 voor een 
fotoarchief; tuinder J. Broerse]; J. Noij: Onze 
tocht naar het Westen. Het was oktober 1944; J. 
Frnnkenhuizen: Terugblik op een memorabel pand 
[Dorpsstraat Mijdrecht; broodbakkerij in 1793 
verkocht door Hermanus van Mourik aan Dirk 
van Dooren]; De inlevering van de radio's in mei 
1943; K. Pothuizen: Werken in de vervening: 'een 
vrij beroep?' 

Rondom Niewecoop, 15e jg., nr.1, voorjaar 2005 . 
H. Battjes: 'Nieukoop 1637'; twee raadselachtige 
tekeningen [gemaakt door Jacobus Stellingwerf 
(1667-1727), tr. (2) 1723 Antonia Houbraken]; 
Verv. Familie Van der Weijden (slot) [Gerrit Ja
cobsz van der Weijden (ged. Aarlanderveen 1767) 
huwde driemaal]; Van sociëteit naar rederijkers
kamer. 

Idem, 15e jg., nr. 2, zomer 2005. L.Jansen: Boek
verkoper en drukker Johannes van Abkoude 
(1703-1760) [boedelinventaris; zijn zuster Geer
truijda tr. Jan Schilham, chirurgijn te Zoeter-
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meer, afk. van Zwolle]; Uit Nieuwkoops tienden 
[voor zielemissen van Guijde van Avesnes]. 

Idem, nr. 3, herfst 2005. A. van 't Riet: De ge
schiedenis van het verdronken dorp Schoot (deel 
een) [overgenomen uit Holland, 36e jg. (2004)-3]; 
Verv. Johannes van Abkoude (2) [tr. Leiden 1728 
Maria van Damme (exm. Engelgraef)]; De kerk 
van Noorden in 1629; Verv. Uit Nieuwkoops tien
den (2) [de leengoederen van Jan van Bergen x 
Jutte Persijn]; W. Eijs: De Nieuwkoopse familie 
Van der Weijden. 

Idem, nr. 4, winter 2005. Nieuwkoops glazen 
van 1800 tot 2000; Verv. Verdronken dorp Schoot; 
Het Noordse dorp in 1635; Verv. Johannes van Ab
koude [startende ondernemer, boekverkopersgil
de, bedrijfsvoering]. 

De Rosdoek (De Acht Zaligheden), afl. 97, maart 
2001. L. Teeven: Acht Zaligheden [betekenis ge
zocht]; D. Vangheluwe: Wederiksbruggen [met no
tities uit cijnsboeken]. 

Idem, afl. 98, juni 2001. Th. van der Aalst: Een 
verhaal rond een oudere man, in de 17e eeuw bin
nen het Kempengebied verzorgd ten laste van het 
armbestuur van Antwerpen [Gilliam (ook: Mi
chiel) Scheltiens, geb. 1632, vermeld 1653-92]. 

Idem, afl. 99, sept. 2001. Aanv. Verhaal van een 
oudere man [overl.1703]. 

Idem, afl . 100, dec. 2001. H. Grielen/H. Strijbos: 
Verrassingen van een oud huis (1) [eigenaren/be
woners van Oude Postelseweg 5 te Eersel: Hooij
en (1797), Bierens, Verheijen, Huijbers; geld
schieter in 1797 was Adriaan van Angeren (1742-
1808)]; D. Vangheluwe: Eersel en Bergeijk: een toe
name van de bevolking in de jaren van 1350-1450? 
[in cijnsboeken een toename van eigenaren; met 
nageslacht van Henrik Utenbosch van Steensel 
(1340, 1352); summiere gegevens]. 

Scyedam (www.scyedam.nl), jg. 36, nr. 2, mei 
2010. W. Snikkers: Gist en moutwijn in Schiedam in 
de laatste eeuw [ontwikkeling en achtergronden 
van de brandersindustrie in Schiedam; Jansen, 
Tak, De Kuyper, Kranen, Ris, Hasekamp]; Verv. 
De ontwikkeling van Schiedam (3); S.J. Rosman: 
1930-1945, Schiedamse artsen in crisis- en oorlogs
tijd. Mededelingen, mei 2010. 

n Sliepsteen (www.shsel.nl), nr. 101, 26e jg., 
voorjaar 2010. A. Gellekink: Honderd jaar Sport
club Enschede (1910-2010); Roombeek herboren 
2000 - 13 mei - 2010; A. Meijer-Stuivenberg: Mu
ziekvereniging 'Wilhelmina' Glanerbrug; Een 
huisartsenhuis [eerste bewoners: Wefers Bettink 
(1943), Kroeze (1989)]; Enschedese radio's in de 
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oorlogsjaren; Johan Beumers, oorlogsslachtoffer 
[Enschede 1913 - Wesel 1944]. 

Speuren en Ontdekken. De historie van Ouder
Amstel (www.museumouderamstel.nl), volg
nr. 94, jg. 26, nr. 1, april 2010. Nieuws van lang ge
leden [1965]; De eerste steen van molen de Vreede, 
Kerkscraat 5-8, Ouderkerk [1789]; Vrijdag 11. Mei 
1945. Verslag van de achtervolging in de Ronde 
Hoep; Het dagboek van Wouter Jacobs [1574-79; 
san,envatting]. 

De Spuije (www.hkdebevelanden.nl), afl. 79, 
voorjaar 2010. H. Krabbendam: Zeeuwse emigratie 
naar Noord-Amerika tussen mythe en werkelijk
heid; W. Passenier: Watersnoodramp 1953. Hee 
verhaal achter de onbekende foto [kornet Willem 
P. Passenier (geb. Batavia 1930); hulpactie]; W.P. 
den Toom: Jan Welle, een soldaat uit het Regiment 
van Baaden, ingekwartierd in Axel [1787, 1790]; P. 
Harthoorn: Wie het weet mag het zeggen ... [teke
ningen in de gerechtsrol van Waarde 1567-1572; 
Pauwels Jacobs Vleecke (geb. ca. 1511), Jan Ingel
sen (kerkmeester 1567)]; In Memoriam Kees Huis
son [geb. Oud-Sabbinge 1936]. 

Stad & Ambt (tijdelijk: www.historische
kring.blogspot.com), 18e jg., nr. 2, april 2010. 
H. Smeenk: Hinsz-pijpen terug in de Grote Kerk 
door verhuizing van het orgel uit het Nieuwland 
[Albertus Anthonie Hinsz (geb. Hamburg 1704), 
meesterknecht te Groningen bij de orgelma
kersfirma Schnitger; hij er. 1732 Anna M. Deb
berts weduwe Frans Caspar Schnicger]; I. van der 
Steege(E. Perik: Dokter De Vlieger en de sociale 
kwestie [geb. 1859, er. dochter van Frederik Tuter
tien]; G.J.I. Kokhuis: De bevrijding van Almelo 4 
en 5 april 1945; Verhalen rond een molensteen (3) 
[wagenmakerij en houtzagerij; Kampherbeek, 
Rompelman, Ezendam, Bouwman, Israëls]; H. 
Kobes: Langs de Vriesen Aa - Piecernardus Hoeve 
[Rekers, Löwik (1877)]. 

Steengoed (www.umf.nu), nr. 49, nov. 2009. 
W. Zwanikken: Zoeken naar de geschiedenis van 
Springweg 154 [ooit een aparte kamerwoning, be
horende bij Oudegracht 283; daarom diende voor 
onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis óók 
aandacht geschonken te worden aan de eigena
ren van dit grachtenpand, nl. De Rijde (1533-39), 
Van Daelen (1557), Van Cortgene (1605 en eerder), 
Hessing (1719). Met behulp van deze namen als 
belending kon veel gereconstrueerd worden. 
Eigenaren Springweg 154: Van Rossum (1558), 
Schrieck (1558-82), Van Wescerholc (1605-21), Van 
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Soerendonk (1621-79), Crabbe(au) (1679-84), Van 
Rossum (1684-1716), Van Emmerik (1716), Van 
Axele (1718), Eykmans (1763), Schrijvers (1798), De 
Blaauw (1806), Hamburger (1840), Van Harder
wijk (1857-1954)]. 

De Stelling (www.historieweststellingwerf. 
nl), nr. 112, jg. 29, april 2010. De boterfabriek te 
Boijl (1896-1916 (2, slot);]. Roorda: De Roordapol
der aan De Lende bij Steggerda (1) [poldereigena
ren o.a. Attema (1897), Dijl,sm a (,9,3-,6),Kuperus 

(1934); pachters 1938-40 Urff en Jepkema; vanaf 
1940 Roorda]. 

Swindregt Were (Hendrik Ido Ambacht, Zwijn
drecht), jg. 2, nr. 1, april 1988. Het Huys Bouc
quet Anno 1763 [eigenaar Ernestus H. Tinne, 
over!. H.I. Ambacht 1763 (kinderloos), er. Philip
pina van Dijk ( over!. 1760 ), weduwe Anthony van 
Aelst (over!. 1732); erfgenamen]; Afkoop van erf
pacht in Kijfhoek [verkoop huis en erf aan Aart 
de Deugd door Huig Dekker, 1765]; Gerrit Lieve 
(1888-1944) [exm. Van Bodegom]; Het waterlei
dingbedrijfZwijndrecht. 

Idem, nr. 2, okt. 1988. Attestatie [ 1724; verkla
ring over het losbandige leven van Gerrit Velse
naar (exm. Verheul)]; Verv. Van der Kemps; De 
geschiedenis van het waterleidingbedrijf der ge
meente H.I. Ambacht. 

Idem, jg. 3, nr. 1, april 1989. A. van der Linden: 
De vreselijke brand van 1848 [begonnen bij smid 
Mattheus Vliegenthart; dertien huizen aan de 
Ringdijk in as]; ].W. Kooyman: De steenplaats te 
H.I. Ambacht in de loop der eeuwen. 

Idem, nr. 2, okt. 1989. De streekdracht in de 
Zwijndrechtse Waard. 

Terebinth (www.terebinth.nl), jg. XXIV, nr. 2, ju
ni 2010. Funeraire culturen in Nederland en Vlaan
deren; Vlaams funerair patrimonium. Van kerk
hofjes tot militaire erevelden; Nederlands Putte. 
Toevluchtsoord na de dood voor Antwerpse joden. 

D'n Tesnuzik (Beek en Donk), jg. 21 (2001), nr. 
4. P. Kuipers: Radio-onderneming Minimex voorh. 
Radio-technisch bureau C.R.M. Thijssens Beek 
en Donk (Holland) [opgericht ca. 1924]; Cor Thijs
sens en de fam. Swinkels; F. Leenders: Michiel 
en de andere religie [Michiel van den Boogard 
(over!. 1794), Huijbert Kool (geb. Giessendam ca. 
1756), Elardus A. Rovers, secretaris; 1786]; Broe
der Willibald Ceelen [geb.1926]. 

Toentertijd (Redactie@histkringblaricum. 
nl), nr. 62, voorjaar 2010. H. van der Ploeg: Bercus 
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Brouwer, het genie uit Blaricum [Luitzen Egber
tus Jan Brouwer, wiskundige, 1881-1966, er. Am
sterdam 1904 Lize de Holi; hun (groot)ouders]; 
Blaricummer Rien Post kijkt terug. 

Urker Volksleven (Urker Museum Het Oude 
Raadhuis, Wijk 2-2, Urk), 37e jg., nr. 1, maart 2010. 
NN: Willem de Boer van de UK29. Een familie
verhaal [1891-1960, er. Urk 1918 Hiltje Koffeman 
(exm. Weerstand]; K.L. Kojfeman: Para-typhus 
[1946; tien sterfgevallen op Urk]; A. Scheffer-Hak
voort: Wasdag op Urk ... rond 1950; Wasdag 2; Vis
sersschepen uit het verleden (4) [de U.K. 18 van 
LuutKamper(geb. Urki894-1969)]. 

Idem, nr. 2, mei 2010. Vier keer Harmpje [doch
ters van Franz F.W.B.J. Bode en Marrecje Snoek; 
Harmpje (4), 1905-1996]; Koken op een zeilbotter; 
De typhus - deel 2 [het gezin van Albert van Veen 
(geb. Velsen 1896) en Cornelia Kaptein (geb. 1896); 
tr. 1919]; Gerookte paling en de typhus [infectie
bron]; Vissersschepen uit het verleden (5) [de UK 
64 van de Gebroeders Willem en Hessel de Vries]. 

Van 't Erf van Ermel (www.ov-ermeloo.nl), nr. 
53, maart 2010. De redactie in gesprek met: de 
heer Wim Beelen over de 'zaterdagavondclub'; P. 
Yska: De wegvoering van de joodse families: Kas
per [Hans Kasper (geb. Duisburg 1906) tr. Hilde
gard Löwenthal, vluchtten in 1933 naar Rotter
dam]; T.Eelbertsen-Hoekstra: Emigratie naar Noord 
Amerika in de negentinede eeuw [de gezinnen 
van Gerrit van Diest tr. Ermelo 1845 Trijntje van 
Beek en van Maartje Koster (tr. 1849 Evert van 
Malestijn; tr. 1855 Gerrit Mulder), Willem van 
Donkersgoed (1815-1901)]; Verv. Herinnerin
gen (XI); P. Yska: Een foto met een verhaal [bom
slachtoffer 1944 Geertruida Johanna Klaassen 
(1929)]; H. Esselink: De 'vergeten opstellen' van 
landgoed Oud Groevenbeek; P. Yska: De schiet
baan Hierden: aanleg spoorlijn en beperkingen 
voor de bevolking; Aanvulling: Kleine genealogie 
Russcher. 

Vechtkroniek (www.hkgl.nl), nr. 32, mei 2010. 
K. de Kruijter/W. Mooij: De laatste molenaar van de 
verdwenen molen [Arie Versloot (1872-1949) te 
Mijnden, tevens klompenmaker, volgde in 1898 
Jan Jacob Griffioen op, tr. 1899 Suzanna Maria 
van Langeraad (geb. Zonnemaire 1870)]; W. van 
Schaik: Hendrik Edema (1766-1846), middenstan
der en gemeentebestuurder in een bewogen tijd 
[politieke situatie; verhalenderwijs de familie 
Edema te Loenen sinds 1734; maatschappelijke 
positie, functies]; M. Kennis: Ezelwagentje ont
snapt ternauwernood aan passerende stoomtrein 
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[inzittenden: vier kinderen (Ameschot en Kru
seman) en twee dienstbodes (Adriana en Alida 
de Koning); 1903]; In gesprek met A.W. Niekerk. 
Kruidenier in Loenen [geb. ald. 1917, zoon van Jan 
Niekerk (uit Doorn) en Tonia H. van Beek (uit 
Driebergen)]; In Memoriam Fake Cornelis Jagt 
[Ginneken 1932-2010]. Nieuwsbrief, mei 2010. 

Vittepraetje (www.herderewich.nl), 14e jg., nr. 
1, maart 2010. P. Stellingwerf Prostitutie in Harder
wijk ten tijde van het Koloniaal Werfdepot; Uit 
het dagboek van C.A.Th. Vogel (z) [1819-1822]; R. 

Uittien-Jacobs: Harderwiekers en/of Hierders (40) 
[stamreeks Willem van de Bunte (1943-1990) via 
Gerrit Dreessen Bunte (Nunspeet 1766 - Huls
horst 1809) -+ Reijnder Beerts tr. Aaltien Reyers, 
won. Nunspeet 1665]; Van alles wat ver-EEUW
igd (44); Jaarverslag. 

Zeeuws Archief (Hofplein 16, Postbus 70, 4330 
AB Middelburg; www.zeeuwsarchief.nl), 
Nieuws, nr. 46, juni 2010. Directeur Roelof Koops 
neemt afscheid van het Zeeuws Archief; Nieuwe 
website en twee weblogs voor het Zeeuws Archief. 

Idem, nr. 47, sept. 2010. Nieuwe directeur voor 
het Zeeuws Archief [Dr. J. L. Kool-Blokland]; Fo
to's van fotograaf en uitgever D.P. Cornelisse in 
Zeeland in Beeld [Dignus Pieter Cornelisse (Goes 
1901-1970)]; De verwoesting van Middelburg in 
3D. 

Zeeuws Erfgoed (Stichting Cultureel Erfgoed 
Zeeland; zeeuwserfgoed@scez.nl), jg. 9, nr. 2, 
juni 2010. Gemeentearchief Reimerswaal [Oude 
Plein 1, 4416 AK Kruiningen; www.reimerswaal. 
nl; open: di 13.00 tot 16.00 uur]. 

Idem, nr. 3, sept. 2010. Zeeuwse kist met een 
geheim [collectie Ned. Openluchtmuseum; J. Lu
teijn, Koudekerke, 1903, 1950]; Wibaut, sociaal
democraat én Zeeuw. 

Zicht op Haringcarspel (harenkarspel.geschie
denisbank-nh.nl), nr. 37, 19e jg., april 2010. De 
weg naar school zoals het toen nog kon; De his
torische betekenis van Sint Maarten; S. Snijders
Groenewoud: Evacuee in Kalverdijk; Indiëganger 
Simon P. Molenaar, Warmenhuizen [in 1948 als 
19-jarige in dienst]; Verv. Belevenissen van An
toon Spaansen (2) [geb. 1904]; Uitkomst van on
derzoekingen in het Rekermond project ( 6). 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amstelland, nr. 79, aug. 2010. In Memoriam J.C. 
van der Made; Verv. Regesten van Kwijtscheldin
gen (XXII) [transporten 1587; o.a. Buyck, Kerck, 

Gens Nostra 65 (2010) 



Baers, Van Alckemade, Rip, Ingelius, Baerdesen, 
Delft, Vinck, Holi es loot, Corver, Bas, Boelen]; Ge
nealogy abroad (1) [ervaringen van buitenlandse 
leden; staatsarchief Genève]; P. Miebies: Ruimtege
brek? Digitaliseren dan maar! 
Apeldoorn e.o., 2010, no. 3. Van de voorzitter 
[een portret van Hendrina Limpers te Alkmaar; 
ged. ald. 1772]; Vastlopers en vlottrekkers: Naam
genealogie [onderzoek naar naamgenoten Den 
Engelse(n)], Dirk Rengers [vader van Jacobus, 
geb./ged. De Steeg/Rheden 1801; een andere{?) 
Derk Rengers tr. Nijmegen 1787 Catharina Rob
bers], Op zoek naar de ouders van Gerrit Gijsberts 
en Aeltjen Reier [tr. Nijkerk 1738], Wie was Antje 
Landman? [zou geboren zijn Alkmaar 1813, kreeg 
ongehuwd in 1837 in Den Helder een zoon Jan 
Willem Limpers]; Zijn Egbert Beerns en Jenne
ken Beerns de ouders van Aaltje Eg berst? [j .d. van 
Apeldoorn, tr. Kampen 1743 Anthony Bijster
bosch]; J. Netelbeek: Tip voor het printen van uw 
stamboom. 
Aqua Vitae {Betuwe), 13e jg. (2010), nr. 2. P.C. van 
Maanen: Aanzet tot een genealogie Van Manen/ 
Van Maanen in de Betuwe en de Bommelerwaard 

AQUA VITAE 

Gens Nostra 65 (2010) 

[oudst bekende: Hendrick Jansen, uit Lakemond, 
over!. Echteld 1685, tr. ald. 1668 Jantgen Gerits, 
uit Lienden]; M. Schelling: De opmerkelijke familie 
Schouten, of is het nu Verlee? [te Wadenoijen, 
17e-18e eeuw; de oudste generatie wordt gevormd 
door RoelofHendriksz Schouten (tr. Tricht 1692), 
Jan Hendrikse Schouten (otr. 1695), Jacob Hen
driksen Verlee (otr. Wadenoijen 1696/tr. Varik 
1700), Aaltje Hendriks Verlee (otr. 1686), Geer
tj en Hendriks Verlee alias Schouten (otr. 1692) en 
MeijntjeHendriks Schouten (otr. 1695)]. 
Gene Ver {Zuid-Limburg), jg. 13, nr. 3, aug. 2010. 
C. Claessen: Anna Cnoops (1732-1810), De ze vrouw 
van Godefridus von der Vorst / van der Voorts 
[tr. (1) Vlodrop 1764 Margaretha Weerens, tr. (2) 
Roermond 1776]; J. Bennis: Van Lomm naar Den 
Haag [afstammingsreeks van Yvonne J.M. van 
der Heijden (echtgenote van de auteur; geb. Den 
Haag 1936) via Van Zonneveld, Verbeek / aen/ 
op gen Beek (te Velden) van Jacob Walraven, be
gr. Velden 1633]; Idem: Van Beesel naar Den Haag 
[idem via Hooijdonk (te Delft), Van Loenen en 
Lammers van Henricus Lamers tr. Sibilla Hen
drix, over!. Beesel 1747]; S. Vrancken: De 'Verga
dering van Erbarming', opgericht te Wyck-Maas
tricht in 1769 [namen bijstandstrekkers]; De Bok
kenrijders in de familie Winkens {IV en slot). 
Gens Propria {Kennemerland), nr. 61, sept. 2010-
3. In memoriam Jaap Zonjee; A. Meddens-van Bar
se/en: Voor de vrederechter! [bijvoorbeeld een bij
eengeroepen familieraad, akten van bekendheid, 
geschillen over wanbetaling, verklaringen van 
bemanningsleden; Wittebol (1817-26), Goosems 
wed. Deugd (1836), Swidde (1820), Zwanenburg 
(1813), Faber (1827), Allegonda Smit {1811), Stave
ring(1817)]. 
Hollands Noorderkwartier, afl. 83, jg. 24, nr. 3, 
sept. 2010. P. Schager: Fragmentgenealogie Kuij
cken [oudst bekende: Jan Dirksz Kuijcken, ver
meld 1678-79, over!. voor mei 1683]; Het Regio
naal Archief verhuist naar voormalige Ambachts
school [www.ambachtsschoolalkmaar.nl]; T. 

Sminia: Kwartierstaat van Leendert Th.M. van Et
ten [geb. Beverwijk 1949; -, Kok (te Uitgeest), De 
Wit (te Assendelft), Heijne]; M. Boers: De familie 
Buers in Alkmaar [(geknot) parenteel van Johan
nes Bernd Buhr, 1741 Neuenkirchen 1785 (exm. 
Hinterding), tr. ald. 1761 Anna Catharina Buhr; 
Boers, Buers, Collier, Hoogvorst, Van den Burg ( te 
Alkmaar), Pedroli] . 
Kempen- en Peelland, jg. 8, nr. 3, sept. 2010. 
Het fotobidprentje van Christina H.B. Prinzen
Schillemans (1858-1918); Kwartierstaat Johannes 
Arnoldus E.E. van Nunen [Venlo 1945 - Vancou
ver 2010; 6 gen.:-, Kappen (te 's-Hertogenbosch), 
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Peters (te Venlo), Coenen (te Empt, Venlo)]; E.R. 
Steinebach-van Reijn: Stamreeks van Arlyn, Taig 
en Eva van Reijn [geb. Auckland 1993, 1997 resp. 
20oz; ----+ Servaes Hermanusz van Reijn tr. Rot
terdam 1622 Maritgen Hermansdr.]; De gaande 
en de komende man en hun gemeenschappelijk 
voorgeslacht [ van A.W. J. M. van Gestel en A.C. M. 
Neggers, n.l. Anthony Jansen Voeten otr. Prin
cenhage 1672 Maria Petrus Michielsen en Abra
ham Cornelisse Schippers tr. Raamsdonk 1708 
Petronella Jochemse Berthoudts; afstammings
reeksen]. 
Koggenland, jg. 25, 2010/2. L. Kukler: Het wordt 
er voor ons genealogen niet eenvoudiger op [meer 
keuzevrijheid achternamen]; Verv. Personen uit 
West-Friesland in het ONA van Oosthuizen (III) 
[1814-1820; o.a. Purmer, Middelbeek, Komen, 
Sombeek, Houtkoper, Zeekant]; J. Lijzenga: Toe
valstreffer Scharwoude/Avenhorn [te Rouwen
horst alias ter Horst; 1771]. 
Kwartier van Nijmegen, jg. 19, nr. 3, sept. 2010. 
E.Jagtenborg!H. Fransen: Jan Willem Koten: 'Bij ons 
thuis golden maar vier dingen: bidden, hard wer
ken, zuinig zijn en vooral veel willen' [levensloop; 
geb. Grevenbicht 1930; kwst. (6 gen.):-, Vencken, 
Konings ( te Helmond, Roosendaal), Den Ronden 
(te Gastel, Wagenberg)]; E. Kam: Pokken [permis
sie tot inenten, 1785]; Een ziekenhuis buiten de 
stad; E. Kam: Brouwers of het dilemma van een 
redactielid [met namen van brouwers, die de eed 
hebben afgelegd 1694-1704; o.a. Van Wanraeij]. 
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 55, aug. 2010. 
Toestemming voor gebruik vuurwapen [verzoek 
van Martinus Verberl{ in 1900; Rijkevoort 1879 
- Vught 1941]; Triest Gildefeest Sambeek 1896 [Pe
ter Hendrikus Giepmans, 6 jaar, getroffen door 
terugkaatsende kogel (exm. Van Well); getuigen
verklaringen]. 
Stichtse Heraut, zze jg., nr. 3, aug. 2010. Wie is 
de groenteboer op de foto van de omslag? [D. van 
't Zelfde met zoon Piet; Lorentzkade te Leiden]; 
Cirkelkwartierstaat van Arend Oosterbroek [geb. 
's-Gravenhage 1930; 6 gen.: Oosterbroek (o.a. te 
Epe, Hattem), Middelraad, Van Diejen (te Deil), 
Horstmann (te Ruurlo)]; Verv. Diaconie Neder
lands Hervormde Gemeente Utrecht [1771-1776]. 
Threant (Drenthe), zie jg. (2010), nr. 3. G. Mulder: 
Kwartierstaat van Jannes Stel [Vries 1891- Dwin
gelo 1973; 6 gen.: - , Venema (te Appingedam), 
Hoenderken, Cluivingh]; Verv. Emigratie (z); 
Verv. Kwst. van Jan Stevens (z) [kwn. 18 t/m 31; o.a. 
Idema, Niks, Dost, Bosma, Doek]; Verv. I<wst. van 
Hilda Jacoba Koster [gen. XI-XV; o.a. ten Cley, 
Van der Lippe, Paddinge]. 
Zaanstreek-Waterland, nr. 82, 23e jg., sept. 
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2010. Verv. Kws t. van Aris Jan Kout (z); M. Groot: 
De zerkenvloer in Graft [overzicht van begraven 
personen, op voornaam gerangschikt, met enkele 
bijzonderheden]; Verv. Parenteel van Pieter Cor
nelisz (Bril/Kaijde) [Kaaij]; R. Bont: De personele 
quotisatie van Wormerveer in 1742 [bewerking 
naar een artikel in De Zaende, 4e jg. (1949), nr. 
5]; D. Ygel-Vet: Genealogie Klaas Vet [Purmerland 
1779 - Ilpendam 1848, tr. ald. 1803 Maartje Schil
der]; H. Rijswijk: De familie Koppenol in Edam 
[Elias Lucasz en zoon Lucas met hun gezinnen; 
18eeeuw]. 

Uit Familiebladen: 
Afmanuscript (www.afman-family.nl), nr.zo, 
maart 2010, ze verbeterde druk. In Memoriam 
Tony Tarantino [Hollywood 1981-2009; exm. 
Afman], Johanna Cornelia Beens [Chicago 1924-
2009], Bert Boeyinga [1922-2009], Jeltje Thea Af
man [1951-2009], Fred Afman [Hopkinsberg 1921-
2009; exm. Ritsema], Freda Afman [Freda Louise 
Rykse, Grand Rapids 1916-2009]; Cornelis Slager 
[Westeremden 1922-2010]. 
Berichten van de Hoege Woeninck (http:// 
www.xs4al1.nl/-bv25), nr. 32, maart 2010. Terug 
naar de Hoege Woeninck [Pieter Dirksz, bezem
maker (ca. 1625) en Adriaan Pieters, brandewijn
kuiper (1655) gingen de achternaam Hogewo
ning gebruiken; op zoek naar het waarom]; Aan
vullingen familieboek. 
Bij Uitstek (www.heijstekfamilie.nl), Her
vormd Uitwijk [met namen van ouderlingen 
(1709-1814) en diakenen (1699-1825) met de naam 
Heijstek/Heistek]; Het portret van Theodor 
Friedrich Wilhelm Heistek [1884 Rotterdam 1961 
(exm. Zilles), tr. ald. 1908 Anna van Eyk (exm. 
Van Vessem)]; Heijstek van Colijnsplaat naar 
Heystek I<alamazoo [drie zonen van Jan Heijstek 
en Elizabeth Hollestelle (tr. 1845) emigreerden]. 
De Wit nieuwsbrief (www.dewitnieuws.nl), 
ed. 27, sept. 2009. De Wormerveerse kruideniers 
tussen 1930-1940; Veelkleurig recent nieuws. 
Idem, ed. 28, nov. 2009. Cornelis Pieters de Wit, 
1882-1975 [schilderde de Zaagmolen bij Oosterho
gebrug]; M. de W it: Een kl e ine joodse geschi ed eni s 
[hoe het gezin van Louis de Wit de oorlog door
kwam]; Harold de Wit (65). Oorlogskind op zoek 
naar Duitse vader. Idem, ed. 30, maart 2010. 
De Dobbel-beker (www.dobbel-beker.be), 4oe 
jg., nr. 1, jan.-maa 2010. Verv. Stamboom nr. 27 
[Dobbelaere, o.a. te Gent, Bassevelde; 20e eeuw]; 
Hoe een vraag uit Frankrijk tot een nieuwe aan
vulling leidt bij tak 49 [huwelijk De Dobbeleer 
- Vanden Elschen te Brussel 1725]; Stamboom nr. 
49: tak Pepingen - St. Genesius-Rode [oudst be-
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kende: Egidius De Dobbelere tr. Pepingen 1670 
Joanna De Vuyst]. 
't Duikertje (www.stichting-duijkers.nl), nr. 
31, 12e jg., maart 2010. Stamreeks van Cornelius 
Joseph Duijkers [1878 Kerkrade 1944, tr. ald.1914 
Anna M.J. Kockelkorn; --, Petrus Ducarts tr. Val
kenburg 1695 Elisabeth van Abel]. 
De Engelenbrug (http://www.vanengelen
burg.nl), nr. 25, jg. 12, maart 2010. De versprei
ding van onze familienaam; Uit het archief: Een 
caféruzie met fatale afloop [voor Willem van En
gelenburg, 1878-1925]; Familieleden in de Ver
enigde Staten [het gezin van Evert van Engelen
burg tr. Ede 1881 Hendrikje Beijer]. 
Familiegemeenschap 'Ter Laeck' (http://ge
meenschapterlaak.spaces.live.com), 66e jaar
boekje (2010). Recent nieuws Te(r) Laak, Terlaak, 
De Laak, Van Laake; Molenpachters Ter Laak (tot 
1800) [Van den Alaeck, ter/a Laeck, Laeckhuyzen 
(te Millingen, Didam; 15e-18e eeuw]; Uit Oet Do1p 
en Marke (Historische Kring Losser 2008-2) [levens
verhaal van Frans Schmölzer (exm. Ter Laak); 
Stukken betr. Noordhollandsch landbouwcrediet; 
Aanstelling tot verzekeringsagent te Didam 1896. 
Familiekroniek De Poortse Leeuw (secr.: 
j.poort@chello.nl), 13e, 14e en 15e jg., febr. 2010. 
Uit de memoires van Henk Nijman (1923-2002), 
deel z; Het voorgeslacht van Hendrika Edelman, 
stammoeder van de Calandstraat-tak (IV) [te Hil
legersberg, 17e eeuw]; De reis van Philip van der 
Poort naar De Oost (1751-1754) [tr. Gouda 1746 
Abigail Nootbaar]. 
Familiestichting Huyser (secr.: nvannisius@ 
wxs.nl), Interview met Michael Huyser [geb. 
Menziken 1967 (exm. Frijda); en zijn stamreeks 
--, Adriaan Cornelisz Huyser, te Ridderkerk ca. 
1570]; Wilhelmus Ruisen (Huijser) uit Utrecht 
[rond 1800; zijn kinderen]. 
Familiestichting Van Dijke (www.genvan
dijke.nl), Contactblad nr. 17, 9e jg., april 2010. 
Familie fotoalbum; Trugkieke bie de familie Van 
Dieke. Deel 7 (1920-1923) [Tholen]; Van Dijke's 
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in het onderwijs (3); Vier gezinsleden Van Dijke 
- kansarme weeskinderen in Drenrse koloniën; 
Grote ontberingen door hevige brand berooid ge
zin Boonman-Van Dijke [te Ovezande 1841); Fa
milieleden in rechtszaken (z). 
Hettinga Stichting (www.hettingastichting. 
nl), nieuwsbrief nr. 18, voorjaar 2010. Greonrerp 
1855-1857: een geschiedenis over streven naar au
tonomie en macht. Het conflict russen Tjebbe Jo
sephs Witteveen (1813-1862) en Klaas Klazes Het
tinga (1805-1876) enerzijds en Pastoor Beersma 
van Blauwhuis en de Aartsbisschop Mgr. J. Zwij
sen anderzijds; Kwartierstaat (5 gen.) van Frouk
je Alles Hettinga [1886-1975, tr. Leeuwarderadeel 
1923 Jan Sipkes Keuning; -, Van der Sluis, Van 
der Heide (te Harich), Van der Sluis] . 

~ NIEUWSBRIEF~ 
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Hoorngeschal (http://www.hoorewech.nl), nr. 
46, ne jg., nov. 2009. Arie Hoorweg (1871-1950), 
civiel en militair machthebber in de koloniën 
[(exm. Langestraat), tr. Banda Neira 1896 Ange
lique L. Delmaar]. Idem, nr. 47, dec. 2009. Idem, 
nr. 48, 12e jg., maart 2010. 
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert 
(http://www.solcon.nl/nieman/kikkert.htm), 
58e jg., nr. 1, april 2010. Verbinding Hollandse 
en Drentse Kikkerttak VI [grafstenen Kalis, Kik
kert; op Texel]; Verv. Hollandse tak. 
LOO-kroniek (www.loo-archief.nl), no. 56, febr. 
2010. R. van de Loo: Het familiewapen Van de(r) 

C8J h~,2_:~l?~~~ .. .,,. __ ,,_..,_ 

Hei fam!llewapen Van de(r) Loo: 
traditie en ontwikkeling 
i:;::,.--:,:, .. 
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Loo: traditie en ontwikkeling [o.a. wapengebruik 
in de families De/Von Loë en Van de(r) Loo, ver
meende adeldom, rechtmatigheid, variaties]; 
Idem: Pastoorsportret naar Gaesdonck [pastor 
J.-P. van de Loe (1766-1840)]; Bidprentje Gercru
dis Coopmans uit 1846, tak Maasbree; Legaat en 
schenkingen in 2009 [o.a. de geschilderde portret
ten van Alphons Receveur en echtgenote Anna 
Groethuijsen; 1916]. 
De Mare (http://Genootschap.van-maaren.nl), 
13e jg., nr. 1, mei 2010. Familie Van der Ma(a)ren 
uit Leiden en Amsterdam, een Vlaamse familie; 
Vervolg Y-DNA-onderzoek [Van Maren te Tiel, 
Gellicum, Oss, 18e eeuw; Van de(r) Maer(en)]; 
Verder lopend Y-DNA-onderzoek; Archiefsnip
pers. 
Het Patertje (www.fam-org-pater.nl), 26e jg., 
maart 2010. W. Schackmann: Pater-mensen en de 
Maatschappij van Weldadigheid; Overzicht be
stuursleden 1985-heden; Het bedelaarsgesticht 
te Hoorn en het arme meisje Grietje Pater [Dirk
shorn 1814 - Ommerschans 1828]. 
Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38 tot 1611 
(jacobus.lautenbach@ziggo.nl), familieblad 
nr. 43, dec. 2009. Jacobus Cornelis Lautenbach 
(1896-na 1936) [kapitein bij de K.P.M.]; Dirk Cor
nelis Lautenbach (1739-1809) [schoenmaker in 
Harlingen]; John Arthur Lautenbach (1917) [in 
Grand Rapids]; Aanv. Familieboek. 
Studiegroep Geslachten Drost (secretariaat@ 
drost.ws; www.drost.ws), Med. jg. 19, nr.1, april 
2010. Van het (FT)DNA-front; Wetenschapsar
chieven in het Noord-Hollands Archief Haarlem; 
A. Drost-Born: Twee eeuwen Friese Drosten - Deel 
2 [nageslacht van Jan Keesen Drost te Wanneper
veen, tr. ca.1735 Adriaentje Hendrix]. 

Mededelingenblad 

Studiegroep 
Geslachten Drost 

Turfkroniek (http://www.veelenturf.eu), 16e 
jg., nr. 2, april 2010. Eerste boek over een Vee
lenturf verschenen [Cor Veelenturf, geb. Bode
graven 1923, schilder]; André Veelenturf, banket-
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bakker in De Korte Akkeren [Gouda, 1908-1990 
(exm. Gebbink), tr. Monster 1938 Wilhelmina J. 
de Kok]. 

Tijdschrift van de familievereniging Van den 
Bempt (familievereniging@vandenbempt. 
be), jg. 26, nr. 2, apr-juni 2010. Een echtelijke 
ruzie te Hoegaarden, geattesteerd door Meester 
Hendrik Vanden Bempt, chirurgijn te Hoegaar
den, anno 1677 [betreft Aert Schoolmeesters en 
Paschasia Vande Putte, tr. 1671; Aert dreigde naar 
Amsterdam te vertrekken!]. 
't Vandermeulenkrantje (leaandre@skynet. 
be), nr. 64, 32e jg., lente 2010. Onze gemeenschap
pelijke voorouders [kwst. (s gen.) van de kinderen 
van Edward Vandermeulen en Coleta Burm, tr. 
Sint-Niklaas 1867; - , Beeldens, - , De Meester]; 
Arnold Vandermeulen 1936-2009. 

België 
Limburg / Het Oude Land van Loon (www. 
limburgloon.be), jg. 88 (2009), nr. 1. Verv. Het 
rooms-katholiek burgerlijk weeshuis van Maas
eik (1729-1794) [o.a. testament van Elisabeth 
Kerris wed. Dirk Reynders, 1727; organisatie 
(bestuur, personeel), dagelijks leven (toelatings
voorwaarden, opvangcapaciteit, vertrek), materi
ele zorg. Bijlage s: Alfabetisch overzicht van de 
weeskinderen (1729-1772)]; L. Vande Sijpe: Varkens, 
klaverzaad en uurwerken. Een uitzonderlijke 
handel van Kempense textielteuten [de compag
nie Ceelen - Lendcrs uit Kle ine -Brogel; lcoop

mansregistertjes 1793-1805 in RA Hasselt]; Verv. 
De cijnsregisters van de heerlijkheid Pietersheim 
1499-1781. 

Idem, 2009, nr. 2. Verv. Weeshuis van Maaseik 
(slot) [financieel beheer. Bijlage 6: Chronologisch 
overzicht van de nalatenschappen aan het wees
huis (1727-1780). Bijlage 7: -idem- van schenkin
gen ( 1732-1786). Bijlage 8: Chronologisch over
zicht van de waardepapieren van het weeshuis 
(1727-1790). Bijlage 9: -idem- van onroerende 
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goederen (1732-1788)]; B. Indekeu: Zeventien Lim
burgse primi aan de Oude Universiteit Leuven 
(1425-17970 [primus te Leuven: wie, wat en hoe?; 
Bibliografische oriëntering; 17 biografieën, o.a. 
van Arnoldus Mennekens (ca. 1600-1672, primus 
1619), hoogleraar filosofie. Er zijn collegedictaten 
van hem bewaard gebleven o.a. genoteerd door 
Cornelius Wyckersloot uit Utrecht (1653)]; Verv. 
Cijnsregisters Pietersheim (slot); R. Nijssen: Een 
akkoord tussen de heer en de gemeente van Ge
noelselderen over hun heerwagen .. 13 november 
1431 [heer Johan van Elderen]. 

Le Parchemin, No. 386, 75e année, mars-avril 
2010. Inauguration des nouvaux locaux de l' 
OGHB; R. Harmignies: Les armoiries du nouveau 
Primat de Belgique [André-Joseph Léonard]; M. 
Belvaux: La familie de Cesve [eind 17e-19e eeuw]; 
D. de Kerckhove dit van der Varent: Généalogie de la 
familie D' Anvaing. Issue des seigneurs de Laha
maide en Hainaut (1ère partie) [de la Hamaide; 
13e-16e eeuw; te Oudenaarde]; Héraldique vivan
te: Grenier,Jaumain. 

Westvlaams Genootschap voor Familie- en 
Wapenkunde, afl. 1 [1983] . Aanvullende index 
op de parochieregisters van Oedelem 1792-1799; 
Damme - Xde penning 1545 - II; De Sint-Mar
tinuskerk te Loppem; Deserteurs uit het leger 
van Napoleon, Tweede reeks - III; Kwartierstaat 
Gustave E. Versluys, geb. Oostende 1883, hon
derdjarige [128 kwn.; Versluys (te Bredene), Ver
meire (o.a. te Merendre), Metsu, Haegebaert]; 
Huwelijkskontrakten Zuienkerke, Koolkerke en 
Vlissegem; Boedelbeschrijvingen der Stede ende 
Port van Nieuport [18e eeuw]; Boedelbeschrijvin
gen heerlijkheid Praet met Oedelem IV; Ieperse 
Boedelbeschrijvingen [17e eeuw]; Huwelijkskon
trakten te Langemark e.o.; De Burgerlijke Stand 
te Nieuwmunster [1797]. 

Idem, afl. 2. Verv. Index Oedelem - II; Verv. De
serteurs, Tweede reeks - IV. Derde reeks - I; Verv. 
Loppem; Verv. Ieperse boedelbeschrijvingen; 
Verv. Huwelijkskontrakten te Langemark e.o.; 
Verv. Boedelbeschrijvingen Praet; Verv. Huwe
lijkskontrakten te Zuienkerke; Kwartierstaat Pe
trus J. Laukens [Westkapelle 1840 - Nieuwmun
ster 1880; -, De Rieuw, Verschoore, Van Belle]; 
Boedelbeschrijvingen Nieuport. 

Idem, afl. 3. Huwelijkskontrakten te Stalhille, 
Zuienkerke, Vlissegem en Koolkerke; Boedelbe
schrijvingen Nieuport; Belastingbetalers in het 
arrondissement Veurne 1812-1813; Verv. Sint-Mar
tinuskerk te Loppem - X; Boedelbeschrijvingen 
Heerlijkheid Lichtervelde, Praet en Ieper; Deser-
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teurs - V; Onze familiewapens : Du Briarde, Van 
der Capelle, Van Rije, Van Bampoele. 

Idem, afl. 4-5. Verv. Index Oedelem - III; Verv. 
Loppem; Verv. Huwelijkskontrakten Zuienkerke, 
Vlissegem, Koolkerke en Langemark; Boedelbe
schrijvingen Praet. 

Duitsland 
Archivar, 63. Jg., Heft 01, Febr. 2010. Archivie
rung und dauerhafte Nutzung von Datenbank
inhalcen au s Fachverfahren - eine n e u e Herau s-

forderung für die digitale Archivierung; Digitale 
Archivierung beim Landesarchiv Baden-Würt
temberg; Das Archivwesen der Russischen Föde
ration; Das Archivwesen Weifsrusslands. 

Idem, 02, Mai 2010. R. Kretzschmar: Auf dem 
Weg in das 21. Jahrhundert: Archivische Bewer
tung, Records Management, Aktenkunde und Ar
chivwissenschaft; P. Flamme: Herstellung und Ver
marktung einer Auswandererdatenbank durch 
das Staatsarchiv Hamburg. Das Projekt 'Link to 

your roots'; 0. Sander: 'Der Bund mit Wil<i' - Er
fahrungen aus der Kooperation zwischen dem 
Bundesarchiv und Wikimedia; Kommunalar
chive ohne Ort: Wie recherchiert die regional ge
schichtliche Forschung im Online-Zeitalter?; Wi
kipedia und Co. statt Sisyphus? Konventionelle 
und digitale Hilfsmittel zur qualitativen Bewer
tung von Personalakten; www.kirchliche-ar
chive.de online; Restaurierung eines Stadtplans 
der Stadt Münster [rond 1600]. 

Beiträge zur Westfälischen Familienfor
schung (www.wggf.de; www.westfalengen. 
de), Band 66 (2008). W. Schindler: Der Verwandt
schaftskreis im Testament der Margarethe von 
Letelen (t 1527) [dochter van Johann Bekemann, 
burgemeester van Herford, tr. Risser von Letelen, 
over!. 1500, burgemeester van Minden; Borries, 
Kröger, von Grest, Hanebom; transcripties]; 
]. Wunschhofer: Die Familien Pellengahr und 
Westphalen in Minden (17. Jh.) [Ferdinand Pel
lengahr (exm. Holtmann) tr. Minden 1658 Ca
tharina Westphalen (exm. von Quernheim)]; C. 
Benzet: Zur Auswanderung aus Ostwestfalen im 
19. Jahrhundert in Minden und Eidinghausen 
- Beobachtungen innerhalb familiärer Struktu
ren der deutschen Quäker; M. Bonse/Chr. Loefke: 
Meier zu Rentrup [16e-19e eeuw; oudst bekende: 
Herman Meier zu Rentrup tr. ca. 1550 Elsche 
Hemsel; Ködinghausen, Rentrup, Bröntrup, 
Brünckenheger/-gen, Schürkemper/Scheur
kamp, Grofse Aschoff, Hutig, Grotte Rhode, 
Kortkemeier, Meintrup, Pöpsel, Poll, Ralenköt
ter, Schöningh, Schulte Eversloh, Winter]; M. 
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Bleisch: Wenn alce Häuser erzählen könnten ... 
Zum 340. Jahrestag der Privilegierung der Mor
se'schen Apotheke in Wiedenbrück am 28. März 
2009 [plaatsing van de geschiedenis van apothe
ken in het historische en genealogisch onder
zoek; Dethmari (1669), Arckenberg, Vierfuls, 
Röttscher, Morsey]; Idem: Die Hollerfeld'sche 
Apotheke in Versmald - eine Gründung der Fa
milie Delius urn 1748 [met schema verwantschap 
met oudere apothekersfamilies Schlichtebrede, 
Ziegler, Haege/Hege, Jantzen, Baumann]; H.J. 
Rade: Eheberedungen des Delbrücker Landes 
1587-1680 [met Namen der eigenbehörigen Hof
stätten; regesten van 496 huwelijkscontracten; 
vermeld worden bruidspaar, (stief)ouders, kinde
ren, verwanten, huwelijksinbreng (bijvoorbeeld 
de overname van de boerderij , die vaak gepaard 
ging met een wisseling van familienaam); pag. 
175-332; mooie bron!]. 

DUisburg INFORMation (afd. Westdeutsche 
Gesellschaft), 1998/1. Leichenpredigt für Johann 
Leonhard Lindstadt 1692; Die Familie Brocker
hoff; Wapen v. Zmuda. 

Idem, 2/1998. Aus der Chronik der Familie 
Stock [17e-begin 18e eeuw]; Alt-Baerler Famili
ennamen; Genealogie Diepenbrock [fragment]; 
Lebenserinnerungen Johann G. L. Klingelhöffer 
(Kirchberg 1844); Wapen Gürtzgen. 

Idem, 3/1998. Mündelheimer Familiennamen 
bis 1800; Lindekum - ein versunkener Ortsteil 
Baerls; Verv. Auszüge Meidericher Brüchtsch
lichcungen [1640-1653; veel familienamen ver
vangen door initiaal]; Archiv der katholischen 
St. Mariae Himmelfahrt Gemeinde 4230 Wesel; 
Zur Geschichte des Binsheimer Giesenhofes und 
seiner Aufsitzer [Gysen, Giesen, 15e-19e eeuw; 
Susmann, 19e-2oe eeuw]; Vor 200 Jahren. Ge
burtscagskinder aus den KB Mülheim a.d. Ruhr 
(3) [maart 1798; o.a. Ernst]; Wapen Steggerda. 

Idem, 4/1998. Auszug Geschichte Werden, 
heute Essen-Werden; Pest ... am Niederrhein 
[naamlijst overledenen 1666 Friemersheim; o.a. 
Halffmann]; Ahnenspitzen-Listen; Zur Ge
schichte des Baerler Paschmannhofes und seine 
Aufsitzer [in gen Pass, Paschmann; 17e-zoe 
eeuw]; Stadtarchiv Wesel [beknopte opgave]; Verv. 
Geburcscagskinder Mülheim [april 1798; o.a. Für
bach, Hasselhofj; Wapen v. den Worben. 

Idem, 5/1998. Viegenhof war einsc Sitz der 
Ritter von Repplere [Vigen, Vygen]; Verv. Ge
burcscagskinder Mülheim [mei 1798]; 700 Jahre 
Suscmanns-Hof in Scerkrade; Ahnenspitzen; Aus 
den Salm-Salmschen Archivalien; Patenschafcen 
[Heyfert, Meves]; Wapen Moll (aus Duisburg). 
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Emsländische und Bentheimer Familienfor
schung (http://www.emslaendische-land
schaft.de; http://afel.genealogy.net), Heft 103, 
Band 21,Jan. 2010. Auf den Spuren nordwestdeuc
scher USA-Auswanderer durch Amerikas Mitcle
ren Westen; H. Lensing: Die Grafschaft Bencheim 
in der landeskundlichen Forschung; Verv. Zur Ge
schichte der Familiennamen. 

Idem, Heft 104, Mai 2010. K.-J. Nick: Das Grund
eigentum und die Markenverfassung vom ausge
henden Mittelalcer bis zur Neuzeit und die Mar
kenceilung im 18. bis 20. Jahrhundert; Verv. Ge
schichce der Familiennamen; Familie Gerrit Derks 
- Auswanderer aus Achterhorn [geb. 1817, emi
greerde in 1846 met een groep o.i. v. Jan Rabbers ui c 
Groningen]; Ehevertrag zwischen Harmen Dyk
man und Lökke Wevering [Bakelde 1826]. 

Mitteilungen des Mindener Geschichts
vereins, 79 (2007). F. W. Fransmeyer: Die Zeitschrift 
'Porta-Westphalica' und ihr Redakteur David 
Julius Heilbronn (1799-1870); H.-H. Hirschberg!G. 
Hirschbe1g-Köhler: Als Offizier in Minden am Ende 
der Festungszeit [Justus Scheibert (geb. Stettin 
1831; exm. Grafsmann), er. Marie Roseno]; G.J. 
Pfeiffer: Der heilige Martin von Tours in Legende, 
Brächen und in Bildwerken an St. Martini zu Min
den; M. Stenzel: Vom zünftigen Handwerk zum 
industriellen Grolsbecrieb. Das Färbergewerbe in 
Minden seic der Mitce des 18. Jahrhunderts; M. 
Hiller: Apotheken und Obrigkeit. Die Löwenapo
theke am Markt in Minden. Anhang: Inhaber der 
Löwenapotheke zu Minden [Westenberg (1802-
1853), Becker (1853-61), Schaupensteiner (1864-81), 
Heimrod (1881-92), Hartmann (1892-1901), Fuld
ner (1901-12) enz.; U. Gräler: Die ehemalige Möbel
fabrik H. Ronicke Söhne, vor 150 Jahren gegrün
det [Heinrich Ronicke uit Niederlaucha/Saksen 
(1828-1887; oprichter); F. W. Franzmeyer: Das Fried
hofwesen der Kapellengemeinde Barkhausen. 

Roland (www.rolandgen.de), Band 17 (2008). 
Ahnenliste Beckmann gen. Schmidt [aanv./ 
corr.; o.a. Röttger, Grünendieck/Gronendich, 
Thymann/Tiemann. Osterman genannt Kl et
mann, Nottebaum]; Chr. Loejke: Zur Geschichce 
der Wiedenbrücker Familie Volmari (gen. Dege
ner) vom 15. bis zum 17. Jahrhundert. Anhang: 
Humpert gen. Degens [16e-17e eeuw]; Ahnen
liste Kühling [in reeksen; met o.a. Brinkmeyer, 
Drepper, Freitag, Hadeler, Heisterkamp, Jäckel, 
Jeibmann, Kaftan, Klipfel, Krüger (te Beesen), 
Kuche, Maedel, Meier (te Neersen), Oecker, Rin
ge, Saalmann, Struck, Sudbrack, Ulrich, Wart
mann]; D. Hofmacher: Nachfahrenlisce von Joan 
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Keyser aus Meggen im Sauerland [overl. 1765, 
kinderen geboren rond 1715-1730; Kaiser]; Chr. 
Loejke: Heiraten 1749-1809 (1815) in Mengede/St. 
Remigius (kath.); E. Holtlrnmp: Heinrich Trippe 
- der erste evangelische Pfarrer in Waltrop und 
Datteln [kwst. Trippe (6 gen.); met Hiddemann 
(te Wickede); kwst. (7 gen.) van zijn vrouw Martha 
E. Seister gen. Köhling (geb. 1875), met Dieck
mann, Hüsemann, Büddemann, Clostermann, 
Herling]; Chr. Loejke: Nachrichten über Freunde 
und F örde re r der Franzi skane r in Ri.e tbe rg; ]. 

Kaldenbach: Dortmunder Zufallsfunde in den Nie
derlanden; R. Bliese: Jüdische Begräbnisstätten in 
Schwerte-Ergste [19e eeuw]; E. Holtlrnmp: Die rote 
Alwine- ein Original aus unserer Familie [Alwine 
H.A. Kampmann (1883-1953), tr. Lünen 1903 Lud
wig E.H. Brüggeman]. 

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familienge
schichte (http://amf-verein.de), 51. Jg., Heft 1, 
Jan.-März 2010. M. Richau: Die praktische Umset
zung des Personenstandsrechtsreformgesetzes 
in Berlin und Brandenburg aus genealogischer 
Sicht; H.-P. Wessel: Die Prägung der Persönlichkeit 
durch die Umwelt - aus der Sicht eines Familien
forschers; P. Engel: Das Schicksal des Schlosserge
sellen Johann Philipp Oberender jun. (1691-1714) 
aus Neustadt bei Coburg [omgekomen bij een 
explosie]; Pfarrausstattung und Hofbesitzer in 
Weifsenborn im Erzgebirge. 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familien
kunde (www.familienkunde-niedersachsen. 
de ; http://www.gghhev.de; http://www.gene
alogy.net/vereine/maus), 85.Jg., Heft 1, 1. Quar
tal 2010. H.-C. Sarnighausen: Kurhannoversche 
Amtsjuristen von 1696 bis 1866 in Syke [o.a. von 
Staffhorst, Mölling, Tiling, Barnstorf, von Hugo, 
Hüpeden, Rumann, Stelling]; T. Rumann: Vier se
henswerte Familienwappen und Inschriften am 
Haus Hinterstrafse 73 in Duderstadt. Ihre Deu
tung und neue Forschungsergebnisse [Rumann, 
von Sotten, Stockeleff, von Medem; 16e eeuw]; 
]. Hoops: Kirchenjuraten im Kirchspiel Scheefsel 
[1646-1746; o.a. Wohlberg, Gerken, Götze, Lü

deman, Meyer, Mahnken, Rahmstorf, Dittmer, 
Hastede]. 

Oostenrijk 
Adler (www.adler-wien.at), 25. (XXXIX.) Band, 
Heft 5, Jänner/April 2010. S. Guzy: Das Urbar der 
Stadt Oderberg (Österreichisch Schlesien) aus 
dem Jahr 1629. Ein Auszug aus dem verschollenen 
Grundbuch der Herrschaft Beuthen-Oderberg; J. 
Zttpanié: Das Wappenrecht in der Tschechoslowa-
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kei und in der Tschechischen Republik; Verv. Fa
milie Schumpeter [en fragment Schubert]; Verv. 
Adelige im Verzeichnis der Verstorbenen in Wien 
[1890]; A.L. Staudacher: Die Trauungsbücher der 
Zivilmatriken in Wien. Das vierte Trauungsbuch 
1899-1904 (1. Teil) [A t/m K]. 

Geschichtsverein für Kärnten (www.ge
schichtsverein-ktn.at), Bulletin, Erstes Halb
jahr 2010. Die frühmittelalterlichen Grabfunde 
Kärnten.s; Ch,: Ulm er: Die Schlös s e r und Villen d e r 

Grafschaft Görz; G. Klingenstein: Die Aufenthalte 
des Karl Grafen Zinsendorf in Kärnten 1777 bis 
1780 [1739-1813, gouverneur van Triest]; Öster
reichische Hexenforschung; Hexenprozesse in 
Kärnten; Kärntens Hexen waren Männer. Hexen
prozesse im salzburgischen Landgericht Maria 
Saai; Kärntens letzter Hexenrichter: Der kaiserli
che Bannrichter Dr. Georg Wolfgang von Tscha
bueschnig (1675-1740); Architektur in Kärnten; 
Volksabstimmungen in den Pariser Friedensver
trägen nach dem ersten Weltkrieg. 

Verder ontvingen wij: 
Arbeitsgemeinschaft für Saarländische Fami
lienkunde e. V. (http://www.asf-saargenealo
gie.de), Informationsdienst 174, Febr. 2010. 
COOG-Blick (http://www.coog.nl), 15' jg., no. 1, 
maart 2010. M. Teunis: De 11 molens aan de Ooster
dijk in het Geestmerambacht [met vermeldingen 
van molenaars]; De spoorlijn die er niet kwam. 
Heemtijdinghen, aanv. pag. 363: jg. 46, nr. 1, 
maart 2010. 
Kroniek (www.historisch-amersfoort; www. 
archiefeemland.nl), jg. 12, nr. 2, juni 2010. 'De 
ziel van het kantoor' [Jan van der Neut, chef-de
bureau Kadasterkantoor, 1963]. 
Nijmeegs Katern (www.numaga.nl), jg. 24, nr. 
2, april 2010. Huis Hatert, woontoren of compact 
torenkasteel?; Een bouwpastoor in oorlogstijd 
1942-1946 [pater Stan Kolfschoten S.J.]. 
Oud Nijkerk (www.oudnijkerk.nl), jg. 29, nr. 1, 

maart 2010. H. Timmer: Leven en werken in oud Nij
kerk (1). De familie Van Koot 1860-1950 [Albert van 
Koot tr. 1886 Woutertje Visser; en hun gezin]; Speel
goed in Nijkerk; Rijwielhandel Schotsman (2). 
Oud Woudenberg (www.oudwoudenberg.nl), 
2010 -1. W. de Greef: Oude Woudenbergse Families 
(9): Meerveld [met fragment oudste generaties; 
18eeeuw]. 
Stichting Oud Sassenheim (www.stichting 
oudsassenheim.nl), nieuwsbrief, jg. 3, nr. 1, mei 
2010. 
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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 antwoord porto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en antwoorden 
dienen op één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 

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

Vragen 
634. VANDEHEUVEL 

Barend van de Heuvel tr. Rijnsaterwoude 20-10-1761 Weintje Oukesdr. van Termeulen. Barend 

is dan j.m. van Everswinkel in Munsterland en wonende onder Esselijkerwoude, Weintje is 
j.d. geboortig van Eppenhuijze in Groningen en wonende in Rijnsaterwoude. Onderzoek in 

de plaatsen van herkomst leverde geen resultaat op. 
Gevraagd: herkomst en ouders van Barend en Weintje. 

Gezocht: naamgenoten en/of ... 
P. Loogman, Boekel 

Militaire Academie 
Er zijn vast mensen met in hun stamboom officieren of hoger die aan de Militaire Academie 

gestudeerd hebben. Ik ben in het bezit van oude portretfoto's van circa 1880 tot heden, van 

groepsfoto's van militairen of burgerpersoneel met naam en rang en van een reünistenlijst 
van 1903 met zo'n duizend namen. Als u in uw stamboom zo'n persoon heeft zitten en u wilt 
meer gegevens, dan kan ik kijken of deze persoon terug te vinden is en krijgt u çl.e gegevens 
toegestuurd, eventueel met een digitale foto van deze persoon. Ook kan ik in boeken nakijken 
wat deze persoon voor het leger betekend heeft. U stuurt mij gegevens van naam, geboorte, 

overlijden en huwelijk. U krijgt altijd bericht, positief of negatief. 
A. van Meer, Egelantierstraat 52, 4814 PK Breda, advanmeer@live.nl 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
Michaël Boers, michael.boers@hccnet.nl, Westerhoutpark 32-11, 2012 JN Haarlem 
B. van Dooren, bvandooren@shg.nl, Anna Paulownastraat 30, 2518 BE 's-Gravenhage 
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mevr. M.J. Platt-de Kiewit (t) 
Ben van Spanje, Laan van Vollenhove z.:z.87, 3706 HC Zeist 

Arie Jan Stasse, St.Josephlaan 47, 3551 vB Utrecht 

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