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Oost-Brabant en Midden-Limburg 
De afgelopen jaren is geografisch gezien het aantal artikelen van en over de re
gio Oost-Brabant en Midden-Limburg in dit tijdschrift wat achtergebleven ten 
opzichte van andere regio's in Nederland. Om daar wat aan te doen, is dit num
mer samengesteld, waarin onder meer verschillende bijdragen die dit gebied 
betreffen, zijn gebundeld. 

De redactie van Gens Nostra dankt alle auteurs voor hun belangeloze medewer
king en wenst de leden veel kijk- en leesplezier. Gens Nostra is immers het blad 
van en door de leden. De heer A.J. Stasse te Utrecht danken wij in het bijzonder 
voor door hem verleende assistentie bij het tot stand brengen van dit nummer. 

Een nieuwtje in dit blad is de zogenaamde 'uitslaander' op pagina 121-122. 

L.F. van der Linden, hoofdredacteur 

Venlo 1649, uit: Joan Blaeu, Novum ac Magnum Theatrum Urbium Belgica 
(deel 1: Libera ac Foederata, met Nederlandse steden en gemeenten) 
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Grave( n) in het verleden ... kom naar het 
Brabants Historisch Informatie Centrum, het BHI c 

Aan het werk in het archief in Grave, in de jaren zestig en in 2011 

Het archief in Grave, gevangen op twee foto's. De ene uit de jaren zestig van de vorige eeuw 
geeft een duidelijk tijdsbeeld hoe studiezalen er toen uitzagen. De ander biedt een kijkje in de 
huidige studiezaal, vol licht en kleur. Waar koffie en thee voor bezoekers klaar staan om een 
aangenaam gesprek te hebben over onderzoek en de mogelijkheden en valkuilen daarvan. 

Maar wat er ook gebeurt met de buitenkant ... de basis blijft ongewijzigd: bezoekers kun
nen hier terecht voor onderzoek naar hun voorouders of om te spitten in oude charters zoals 
deze uit Cuijk. 

Het depot in Grave ligt vol imposante stukken, mede dankzij de turbulente geschiedenis van 
het stadje. De strategische ligging aan de Maas is bepalend geweest voor de ontwikkeling. 
Keer op keer is Grave belegerd. In de veertiende en vijftiende eeuw is het de speelbal geweest 
tussen Gelre en Brabant. 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is de stad tot twee keer toe belegerd (in 1586 en 1602). Na de 
verovering van Prins Maurits is Grave garnizoensstad. Dit heeft voor veel commotie gezorgd 
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maai :iok voor inkomen. 'Het verteer van garnizoen', zoals dat heet, is een belangrijke eco
nomische factor voor Grave. In 1672 en opnieuw in 1794 is Grave tijdelijk ingenomen door de 
Fransen. Het beleg van Grave in 1814 (om de Fransen te verdrijven) is de laatste grootschalige 
belegering. In oude charters, stukken van het stadsbestuur of de schepenbank komt deze ge
schiedenis opnieuw tot leven. Stukken die bezoekers aan het archief allemaal kunnen inzien. 

Behalve een bijzondere geschiedenis heeft Grave ook veel opmerkelijke inwoners gekend. 
Zoals Johannes Wier (1515-1588). Als een van de weinigen noemde deze Graafse arts heksen
vervolging 'ongefundeerd en goddeloos' . Naar zijn mening waren vrouwen die dergelijke 
bekentenissen - na marteli ngen - deden ontoerekeningsvatbaar. Niet opmerkelijk voor de 
21stc eeuw maar wel baandoorbrekend in die tijd. Wie meer wil weten over deze pioneer tegen 
heksenvervolging kan een duik nemen in onze archieven. 

Het BHI C heeft zo' n 30 kilometer aan archieven in huis; het merendeel daarvan staat in de Ci
tadel in Den Bosch. BHIC Grave neemt al gauw zo'n vijf kilometer hiervan voor haar rekening. 
Deze archieven komen uit Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Sint 
Anthonis en Uden. Van Mook & Middelaar liggen onder meer akten van de burgerlijke stand 
in het archief te Grave. Wie onderzoek hierin wil komen doen, kan altijd terecht zonder van te 
voren een afs praak te maken. 

Bovendien is een bezoek aan Grave de moeite waard. Tijdens een stadswandeling hoef 
je alleen maar door de sfeervolle straatjes te lopen om de historie van het stadje te kunnen 
proeven. Daarbij mag een bezoek aan het Graafs Museum - gevestigd in de karakteristieke 
Hampoort - nie t ontbreken. Hier verzorgt de stichting Graeft Voort diverse tentoonstellin
gen en zijn archeologische vondsten, gravures, tekeningen en maquettes te zien (meer info via 
www.graafsmuseum.nl). 

C BHIC Microsoft Interne! Explorer provided by BHIC ~: :.,: 

{il RecerittyBoolcmskod " L Brabonl:Bel4j!.en u ek!QQer: .>e eioer,o ... lJ lJ AtcNeldr,ot"n : ... u NetvbM U GescNedeni,voorlt . .. u Chafte andLdD'" L. "' 
---••••••-- •--•••• • H••---•••+•+•-• 

f,} .. bÏ) · ~ • .J, PaQN .. -!) Extro • ,. 

H111110 > Gei.chi01h1rus > lokalogesch1et10ms > Uden > Beroemd en berud11 > Plonl1us In T011avee n 

Hartelijk welkom in historisch Uden 

Vertlalen over het oude Uden. een album mEI oude foto's, , 1uur Je eigen vern aai In of geef commentaar op het verhaal van anderen, 
kom Jn contat1 met (andere) kenners van de lokale geschiedenis en on1dek het wr1eaen. veel plezler! 

Pioniers in Terraveen 
Een bljdrB(J8wm Alsrlin vsn Bommel 

■ 
Deze tamellk oncMdell)M foto wan een bolrder.,. tl genomen 
In 1926. Het hulllB ltond In hel toenmalil8 J..nr.Imm 
hutlnumrner H32. • het behoordt aan,.., vader, Jan van 
Bommel en mln moeder Llenwn der Lnden. 11111n 
ouders betrokken deze lanclwbeiderboedefiJ In het voorjaar van 
1923 en Zij waren dul een der eeraen die ZICh In het --------
Zl,lwarentoen 
respedlevelljk 
25 en 23 Jaar 
oud enze 
hebben er 
gewoond, totdat 
deDuttsersln 
1941 het 

~ In gebruik namen. Daarvoor moe,1 hel boerderl!lle. nel al t een aantal ande re 
In het gebied, werden afgebroken. 

...... ---,11111 -c- 1 •-100% "' 
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www.bhic.nl 
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Wie verder onderzoek wil doen, kan ook thuis al flink aan de gang. Op onze website (www. 
bhic.nl) vinden steeds meer mensen steeds meer materiaal. Onze website laat drie duidelijke 
knoppen zien: één bestemd voor lokale geschiedenis, één voor stamboomonderzoek en één 
voor historisch onderzoek. 

Onder 'lokale gesclU:edenis' vind je de historie van verschillende gemeenten beschreven, maar 
ook belangrijke gebeurtenissen komen aan bod. In deze boekjes kunnen onze bezoekers trou
wens ook zelf schrijven. Op die manier verzamelt het BHIC steeds meer verhalen en foto's. 
Herinneringen die anders verloren zouden gaan, krijgen nu een plek in de historie van die 
plaats. 

Wie klikt op de knop 'Stamboomonderzoek' komt uit in een overzichtelijk zoekprogramma. 
Door het digitaliseren van een groot aantal doop-, trouw- en begraafakten en akten van de 
burgerlijke stand kan een groot deel van het stamboomonderzoek vanuit de luie stoel plaats
vinden. Nog lang niet alles is hierin terug te vinden maar er komen geregeld nieuwe scans en 
indexen bij. En zo kun je- bij wijze van spreken - met je muis door de oude boeken bladeren! 

Via de knop van 'Historisch onderzoek' duik je dieper in de archieven. Via deze optie kun je 
zien wat het BHIC in haar depots heeft liggen en welke interessante informatie daarin staat. 
Benieuwd wat de gemeenteraad van jouw stad in 1900 besloot over de bouw van dat omstre
den café of welke brief de burgemeester schreef over de gemeentesecretaris die niet wilde 
deugen? Hier vind je het antwoord. Ook oude charters, akten van notarissen of boeken van de 
schepenbank zijn via deze knop te vinden. Wie hiervan de originele stukken wil zien, moet 
zelf naar het BHIC komen, want deze stukken zijn vooralsnog niet gedigitaliseerd. 

Maar behalve op onze website is het BHIC ook op andere plekken van het internet te vinden, 
zoals op Flickr. 

: \'foters nood 111 Grnvl' 011 1 hckr Photo Shnrrng' - M1crosott lnlcrnet lxplurer provided by UHIC 

-
G!I RecentlvBookmarked • L.J BrabantBeld,-. LJ Blooom'tlee!Qe,n ; . .. LJ 23~: .,, LJ Notvbos LJ GescNoclerlsvoork ... u Charlaandlo&II'" 1.... n - - - - -

• • Wotersnood n Grove on Fkkr . l'ttto ShMhOI 

Homo The Tour Slgn Up Ex11 lorc 

Watersnood In Grave 

Oversteek van de overstroomde Etttweo In Grave tijdens de watersnood in 1930.1 931, 
1930. 

~ ir,g oft!Hi f1oowd Elflwf,ginG1iNV,OW'/nJJ tM nood in 1Q30-1Q31, 1Q30. 

(.} • Q-: Olft1 ~ eao!M • ,J Extr;: » 

btm ~•d.rdon A.i.y., sl 20, 2009 
Il)' Pnh1ntnn1cfikcn 

Brabant Be1< 1JKen'1 
photostream 

Th1s phOto also belongs to 

1 persen 

Tags 

Scarch 

Hierop staat een groot deel van de foto 's uit onze collectie. Foto's waarvan wij soms maar 
weinig weten. Gelukkig worden we geholpen door mensen die daar toevallig wel verstand 
van hebben. Omdat ze bijvoorbeeld in dat dorp zijn geboren. Of in de klas hebben gezeten 
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bij die onderwijzer waarvan wij niet weten wie hij is. Steeds meer foto's krijgen hierdoor een 
nauwkeurige datum en onbekende mensen krijgen een naam. Geschiedenis komt hierdoor 
steeds meer tot leven. 

Vragen over vroeger 
Het BRIC helpt niet alleen particulieren met hun vragen, ook organisaties, instellingen, ge
meenten, waterschappen en provinciale organen trekken bij ons aan de bel met kwesties op 
het gebied van archieven en cultuurhistorie. We willen op die manier een zo groot en zo breed 
mogelijk publiek in contact te brengen met dit historisch erfgoed. Dus ... vragen over vroeger? 
www.bhic.nl (met van maandag tot en met vrijdag van 19.00-22.00 uur een internetspreek
uur, via de knop 'hulp nodig? Klik hier'). 

Informatie 
Openingstijden locatie Grave (Arnoud van Gelderweg 73): 

dinsdag tot en met donderdag: 9 .00-17.00 uur, vrijdag: 9.00-13.00 uur. 

Openingstijden locatie Den Bosch (Zuid-Willemsvaart 2): 
dinsdag tot en met vrijdag: 9.00-17.00 uur. 
De locatie Den Bosch is iedere eerste zaterdag van de maand geopend van 9.00 tot 17.00 uur, 
tenzij dat een feestdag is. Raadpleeg van te voren even onze website ('open/dicht'). 

Correspondentieadres BRIC: 

Postbus 81, 5201 AB 's-Hertogenbosch, telefoon 073-6818500, 

e-mail: info@bhic.nl, internet: www.bhic.nl 

C" ... A RTY. l>A ' • ' • , 1 • 

.i. . . -.... 

Oostelijk Brabant en Noord-Limburg, achttiende eeuw 
(met verderplaatsen als Nijmegen, Emmerich, Kleef, Grave en Helmond) 
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Bij de kwartierstaat van Jan Hondong (1893-1968), gezagvoerder 
DooRARIEJAN STASSE 

Jan Hondong is bekend geworden als de 
gezagvoerder op de beroemde KLM 'kerst
v.1 ucht' van de 'Snip' naar Nederlands West
ind ië (het tegenwoordige Suriname en de Ne
derlandse Antillen). Deze vlucht vond plaats 
van 14 tot en met 22 december 1934. Dit was 
het begin van het West-Indisch Bedrijf(wrn). 

De burgemeester van Grave had voor ver
trek van de Snip nog een telegram naar Schip
hol gestuurd met het volgende bericht: 'J. 
Hondong, gezagvoerder SNIP. Wens U, me
de namens inwoners van Grave, succesvolle 
tocht naar de Wes t toe. Burgemeester van 
Grave, Frcq_,' 

Daarvoor maakte hij op 9 oktober de eerste postvlucht op Indië over de Middellandse Zee. 
Op de hoek van de Bagijnenstraat en de Hoofschestraa t in Grave hangt aan zijn ouderlijk 

huis sinds 18 mei 2002 een reliëf als eerbetoon aan Jan Hondong, van de hand van beeldhou
wer Jan Ketterings. 

Literatuur 
• Jean A. Ph. Laquette (samensteller),JanHondong, Graafse luchtvaartpionier, Grave 2002. 

• H. Brugmans (e.a.), Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld, Amsterdam 1938, 
pag. 684-685. 
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Gezagvoerder].]. (Jan) Hongdong, co-piloot/navigator].]. van Ba/kom, boordwerktuigkundige 
L. D. Stolk, en radiotelegrafist S. van de Molen 
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' PETRUS 
H ONDONG 

(HUNNINGS) 

ANNAMARIA N.N. JOHANNA 
PETERS (wrs. Pachasius HENRICA 

zn. vanTilme 
Hunning/ 
Tilmann 

Hondongen 
Tri nneke Wilms 

arbeider 

geb./ged. Repelen 
(ge m. Moers D) 

17/21-2-1789 
overl.Grave 

30-6-1836 

dr. van Arnoldus 
Peters en Johanna 

Jans 

ged. Mill (r.-k.) 
8-9-179S 

ovcrl. Grave 
21-10·1S76 

tr. G rave 30-10-1814 

PAULUS 
HONDONG 

arbeider 

tr. (1) Grave 17-5-1842 
Catharina Vensclau 
tr. (3) Grave 15-4-1874 

Johanna Hendrina de Vet 

Folbers) H ULSHOF/ 

korporaal 

WOELDRIKS 
dr. van Henrica 

Woelderik/ 
Hulshof 

rr.Grave 
6-12-1827 
Johannes 
Hermanus 

vandeVenne 

ged.Grave 
16-4-1803 

over!. Grave 
13-3-1883 

GERTRUDA THEODORA 
WOELD{E)RIK 

geb. Grave 11-5-1817 geb. Grave 4-9-1823 

over!. Grave 3-12-1902 over!. Grave 30-8-1868 

,, 
PETER/PETRUS ANTJE 

RUTTEN REINBERGEN 

zn. van Jan dr. van Phili ppus 
Rutten en Reinbergen 

Johanna Sanders en Catharina 
Dirksen/Derksen 

mandenmaker 

geb. Grave geb. Leeuwarden 
20-9-1818 15-4-1820 

over). Grave over!. Grave 
11-4-1904 28-11-1893 

tr. Vledder 18-6-1843 

JOHANNES 
RUTTEN 

man denmaker 

geb. Noord wol de (gem. 
Weststell ingwerf) 8-5-1846 

over!. Grave 16-1-1924 

KORNELIS 
BOSMAN 

zn . van 
Hendrikus 
Bosmanen 

Grietje Visscher 

schoenmaker 

geb. Vollenhoven 
9-9-1809 

overl. Grave 
5-6-1874 

CATHARINA 
MARJON 

(MARJON) 

dr. van Jean 
Baptist Marjon 
en Hendrika 

Kreuken 
(Brui ken, 
Breuker) 

geb.Arnhcm 
23-8-1 812 

over!. Grave 
9-9-1893 

,, 

tr. Grave 10-11-1833 

MARGARETHA MARIA 
PETRONELLA BOS MAN 

geb. Grave 20-2-185 2 

over!. Grave 29-12-1933 

tr. (z) Grave 19-5-1844 tr. Grave 1-2-1872 

KAREL PAULUS 
HONDONG 

ANNA CATHARINA 
FREDERIKA RUTTEN 

winkelier 

geb. Grave 12-1-1864 geb. Grave 14-7-1872 
overl. Grave 8-10-1941 overl. Grave 22-3-1952 

tr. Grave 29-7-1897 

JACOBUS JOHANNES (JAN) HONDONG 

geb. Grave 10-7-1893, R.O.N, officier in de Orde 
El Liber tador Simon Bolivar, g ezagvoerder KLM, 

over 1. Bennekom (gem. Ede) 14-6-1968, tr. Utrecht 
21-9-1922 Florentina Sophia Carolina van Altena, 
geb. Utrecht 18-3-1894, overl. Rhenen 31-5-1974, 

dr. van Christiaan Hendrik van Altena en 
Petronella Schrievers 
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Maires en burgemeesters van Grave 

HermanusJoseph Giebe, ged. Grave (r.-k.) 12-3-1760, burgemeester 1809-1810, over 1. Grave 
25-6-1820. 

Antonie Wijnand van Ham, ged. Grave (r.-k.) 20-8-1774, burgemeester 1811, overl. Grave 
2-5-1812. 

Johan Willem van Thielen, ged. Grave (ge ref.) 22-7-1767, maire 1811-1813, burgemeester 
1814-1815, overl. Maastricht 17-3-1840. 

Johan Daniel van Gote, geb. Middelburg ca. 1782, burgemeester 1816, 1818, 1821-1822, 

1824-1848, overl. Grave 4-5-1848. 

Petrus Josephus Walter, ged. St. Truiden (B) (r.-k.) 7-7-1766, burgemeester 1817, 1820, 

1823-1824, over 1. Grave 23-2-1855. 

Jacobus Gerardus de Bruijn, geb. Overlangel 9-2-1783, burgemeester 1848-1861, over!. Grave 
26-10-1861. 

Rudolphus Johannes Nepomucenus Walter, ged. Grave (r.-k.) 7-11-1796, burgemees ter 
1861-1875, overl. Grave 17-4-1877. 

Franciscus Martinus Gescher, geb. Leeuwarden 16-4-1841, burgemeester 1876-1877, overl. 
Ginneken 16-10-1919. 

Antonius Hubertus Mommers, geb. Maastricht 23-7-1815, burgemeester 1877-1885, over 1. 
Grave 27-8-1890. 

Wilhelmus Jacobus Mattheus Christianus Friesen, geb. Grave 28-11-1846, burgemeester 
1885-1918, overl. Grave 12-2-1923. 

Mr. Louis Jean Jacques Marie Ficq, geb. Rotterdam 19-7-1885, burgemeester 1919-1944, overl. 
Dachau half februari 1945. 

Godefridus Ignatius Maria van Kemenade, geb. Nuenen 12-9-1899, burgemeester 1944-1946, 

overl. Uden 23-5-1991. 

Leonardus Antonius Aldegonda Maria Raijmakers, geb. Nijmegen 24-5-1904, burgemeester 
1947-1969, overl. Grave 14-7-1980. 

Mr. Reinier Wichten Maria Gerrits, geb. 's-Hertogenbosch 6-10-1936, burgemeester 1969-

1977, over!. Amsterdam 27-2-2005. 

Johannes Antonius Grotenhuis, geb. Barneveld 18-4-1922, burgemeester 1978-1987, over 1. 
Velp (bij Grave) 27-1-1999. 

Dr. Petrus GuillaumeJoachim Zelissen, geb. Lage Zwaluwe 29-1-1941, burgemeester 
1987-2006. 

Wilhelmina Johanna Gerarda Delissen-van Tongerlo, geb. Helmond 16-10-1961, 

burgemeester 2006-2010. 

Sjoukje Haasjes-Van den Berg, wnd. burgemeester sinds 1-10-2010. 
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Op zoek naar de voorouders van Henricus Camps (1686-1735) 

DOOR L.J.P. CAMPS 

Bij mijn voorouders kom ik bij Henricus Camps (1686-1735), nummer 128 in mijn kwartier
staat. De vraag of hij aflrnmstig is van Horst of van Sevenum is in eerste instantie lastig te 
beantwoorden. Als genealoog begin je met de eerste generatie en zoekt terug tot .. . je niet 
meer verder kunt. Veel is nog terug te vinden, maar bij Henricus Camps (in de kwartierstaat 
bij generatie VII} beginnen de vragen te rijzen. Welke Henricus is gehuwd met Theodora Cox? 
Zie onderstaand overzicht. 

Sevenum 

Wolterus Camps 
X 

--
Joanna Henrice Poelen 

t 
Henricus Camps 

ged. Sevenum 18 november 1686 

of 

of 

of 

X 

8 mei 1715 

Theodora Cox 

Horst 

Arnoldus Camps 
X 

Elisabeth op den Munnickhoff 

t 
Henricus Camps 

ged. Horst 29 februari 1688 

geb. Meerlo 9 januari 1697 

overl. Venray 30 oktober 1735 

Joanna Christianus Maria Anna Gertrudis Wilhelmus Petronella Joannes 

Henricus Camps (1686-1735) 
In het doopregister van zowel de parochie Horst als Sevenum is een Henricus Camps gevon
den. 

In Horst is Henricus Camps gedoopt op 29 februari 1688 als zoon van Arnoldus Camps en 
Elisabeth van den Munnickhoff. Van de negen kinderen is Henricus het vierde kind. 

In Sevenum is Henricus Camps gedoopt op 18 november 1686 als zoon van Woltherus 
Camps en Joanna Poelen. Van de zeven kinderen is Henricus het tweede kind. 

Welke Henricus is nu gehuwd met Theodora Cox? Henricus Camps trouwt 8 mei 1715 te 
Venraij met Theodora Cox. Als we kijken naar hun acht kinderen en hun doopgetuigen dan is 
er geen aanwijzing dat Henricus een kind is van Arnoldus Camps en Elisabeth van den Mun

nickhoff. Wel zijn er getuigen die verwijzen naar de broers en zussen van Henricus met als ou
ders Woltherus Camps en Joanna Poelen uit Sevenum. Ook komen we als getuigen Woltherus 
en Joanna Poelen tegen zodat we kunnen aannemen dat onze Henricus niet uit Horst maar uit 
Sevenum komt. 

De overlijdensaantekening van beide genoemde Henricus-sen zijn niet te vinden in de kerk
registers van de gemeenten Horst, Sevenum, Venray, Venlo en Blerick: niet onder de overlede
nen met de naam Camps ofKamps (in de periode tussen 1730 en 1790 ). Nu kwam het in die tijd 
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wel vaker voor dat het overlijden van parochianen niet werd genoteerd. Soms moest er voor 
betaald worden en liet men het achterwege. Het aantal aantekeningen van dopen en huwelij
ken in de kerkregisters is dan ook vele malen groter dan die van overledenen. 

Zoon Christianus Camps (1717-1786) 
Christianus Camps is als oudste zoon van Henricus Camps en Theodora Cox gedoopt als 
Christianus Lam ers (met doopgetuigen Renerus Go oren en Joanna Lam ers). De naam Lam ers 
komt ook voor als getu igen bij de geboorte van zijn oudere zus Joanna (1685-1770), waarvan 
de andere doopgetuige Wolter Kampers is; dit is de vader van Henricus. Gezien de namen van 
de getuigen bij de doop van de andere broers en zussen moet Chris tianus Lamers wel degene 
zij n die in 1715 in Venray met Hendrina Martens is gehuwd als de zoon van Henricus Camps 
en Theodora Cox. 

Met dank aan mevrouw Thijssen-Hendriks en Jo Claessens-Roelofs te Venray. 

Het gezin van Louis Camps en Neelke Maessen, met hun tien kinderen,geboren te Horst tussen 1893 en 1911, 

foto Horst 1911 
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Stamreeks van Christianus (Christiaan) Camps (Lamers) 

128 . Wolterus Camps, ged. Sevenum 19-6-1648, begr. Sevenum 9-12-1721, zn. van Joannes 
Carnps en Mathia N.N., tr. Sevenum (kerk) 27-4-1684 

129. Joanna Poelen (Polen of Poolen). 

Uit dit huwelijk, ged. te Sevenum: 

1. Joanna, ged. 10-2-1685 (get. Nicolaas Poolen en Catharina Maeghs), over!. Sevenum 24-4-

1770. 

z. Henricus, ged. 18-11-1686 (get. Joannes Carnps en Agnetis Verstegen), over!. wrs. Venray 
30-10-1735, zie 64. 

3. Andreas, ged. 13-4-1688 (get. Arnoldus Schoenmaeckers en Joanna Henssen). 
4. Margaretha, ged. 19-3-1690 (get. Petrus van Ertbruggen en Catharina Poelen). 
5. Mathia, ged. 21-5-1693 (get. Wilhelmina Poelen en Christina Camps). 
6. Joannes, ged. 1-4-1696 (get. Henricus Poelen en Christiana Camps). 
7. Petrus, ged. 7-9-1700 (get. Larnbertus Poelen en Kerstien Carnps), begr. Sevenum 13-6-

1723. 

64. Henricus Camps, ged. Sevenum 18-11-1686 (get. Joannes Camps en Agnetis Verstegen), 
over!. wrs. Venray 30-10-1735, tr. Venray (kerk) 8-5-1715 

65. Theodora Cocks, ged. Meerlo 9-1-1697, over!. Venray 30-10-1735, dr. van Andreas Cocks en 
Sibilla Lutiens. 

Uit dit huwelijk, ged. te Venray: 

1. Joanna Karn ps, ged. 24-4-1716 (get. Wol ter Kampers, J enneke Larnmers ). 
2. Christianus (Christiaan) Camps (Lamers), ged. 7-5-1717 (get. Renerus Gooren en Joanna 

Larners), over!. Venray 3-11-1786, zie 32. 

3. Maria, ged. 26-3-1719 (get. Andreas Camps en Gertruda Cox). 
4. Anna Kamps, ged. 2-6-1721 (get. Wijnand Thijssen, Johanna Kams ). 
5. Gertrudis, ged. 24-2-1724 (get. Petrus Carnps en Anna Cox). 
6. Wilhelmus Karnps, ged. 30-4-1726 (get. Antonius Kox en Joanna Poelen). 
7. Petronella, ged. 29-12-1727 (get. Godefrida Vermeulen en Gertruda Carnps). 
8. Joannes Kam ps, ged. 15-9-1730 (get. Aldegonde Claessen en Godefrid us Jacobs). 

32. Christianus (Christiaan) Carnps (Lamers), ged. Venray 7-5-1717 (get. Renerus Gooren en 
Joanna Larners), landbouwer, rentenier, over!. Venray 3-11-1786, tr. Venray 7-1-1749 

33. Henrina Martens, ged. Sevenum 20-4-1716, over!. Venray 11-4-1790, dr. van Godefridus 
Martens en Joanna Vullings. 

Uit dit huwelijk: 

1. Henricus (Hendrik) Carnps, ged. Venray 9-7-1750, rentenier, over!. Venray 30-1-1820. 

2. Gertrud (Geertrudis) Carnps, ged. Castenray 16-4-1752, rentenierster, over!. Venray 
21-6-1823. 

3. Theodorus (Derk) Camps, ged. Castenray 16-9-1755, over!. Castenray 23-8-1828 (de vader 
van nummer 8 in de kwartierstaat op de volgende pagina). 

4 . Joanna Camps, ged. Castenray 7-9-1758, over!. Venray 7-9-1788. 
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" JOANNES(JAN) PETRONELLA LEONARD PETRONELLA HENDRIKUS MARIE MICHIEL MARIA CORNE-
CAMPS 

zn. van Theodo-
rus (Derk) Camps, 

landbouwerop 
Hof'den Dens', 

en Petronella 
Janssen 

landbouwer, 
cabaret ier, kas te
lein, herbergier/ 
logementhouder 

ged . Castenray 
26-11-1778 

over!. Hors t 
24-10-1841 

HERRAETS 

dr. vanJakobus 
Herraets en 
Maria in de 

Risselt 

ged.Hors r 
14-1-1780 

overl. Horst 
12- 10- 1831 

tr. Horst 19-8-1807 

GERARD 

CAMPS 

bakker, koekbakker 

geb. Horst 4-7-1814 

over!. Horst 21-5-1898 

JANSSEN 

zn. van Anton 
Janssen en Maria 

Steffen 

hoefsmid 

geb. Dremmen 
(Duitsland) 

in1770 
over!. Kessel 

2-2- 1828 

SMEETS 

dr. van Caspar 
Smeers en Maria 
Josepha van der 

Hoeven 

geb. Kessel 
in1774 

over!. Kessel 
20-11-1821 

t r. Kessel 2-6-1814 

MARIA ELISABETH 

JANSSEN 

geb. Kessel 20-6-1818 

over!. Horst 24-6-1857 

tr. Horst 10-11-1842 

LODEWIJK {LOUIS) CAMPS 

bakker, winkelier 

(HENDRIK) 
MAASSEN 

zn. vanJaen (Jan) 
Maassen en. Mar-

garethaHillen 

akkerman, 
landbouwer 

VERHAEGEN 

dr. van Leonard 
Verhaegen en 

Maria Cathari na 
Leitens (Leetens) 

ged. Blerick ged. Heythuysen 
27-2-1808 19-1-1804 

over!. Heythuy- over!. Heythuy-
sen 22-8-1892 sen 26-11-1866 

tr. Heythuysen 27-5-1834 

PETRUS JOHANNES 

MAESSEN 

landbouwer 

CARIS LIA HENDRIKA 
HENDRIKX 

zn. van Hendrik dr. van Hend rik 
Caris en Ger- Henderickx of 

trud is Winkel- Hendrikxen 
meulen Helena Bos mans 

landbouwer 

ged. Heythuysen ged . Wessem 
18 -10- 18 15 13-12-18 18 

over!. Heythuy- over!. Heythuy-
sen 24-10-1870 sen 19-8-1888 

tr. Heythuysen 3-2-1841 

MARIA GERTRUDIS 

CARIS 

geb. Heythuysen 21-3-1843 geb. Heythuysen 11-8-1843 

over!. Haelen 15-3-1919 over!. Haelen 8-11-1918 

tr. Heythuysen 20-10-1865 

MARIA CORNELIA {NEELKE) 
MAESSEN 

geb. Horst 11-2-1853 geb. Heythuysen 10-9-1866 

overl. Horst 13-2-1935 overl. Horst 5-1-1918 
tr. Horst 9-5-1892 

JOZEF GERARD LEONARD (SEF} CAMPS 

geb. Horst 7-3-1911, overl. Venray 25-10-1993, 
tr. Horst 20-1-1939 Catharina Gerardina (Trina) Linders, 

geb. Sevenum 6-7-1917, overl. Horst 11-5-2003, 
dr. van Pieter Jan (Tren) Linders, arbeider, landbouwer, 

in loondienst bij de Fa van Daal te Sevenum, en 
Maria Regina Nellen, huisvrouw, naaister 
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Het portret van ... 1 

[Lodewijk (Louis) Cam ps en 
Maria Cornelia (Neelke) Maessen] 

DOOR WIET CAMPS 

Lodewijk (Louis) Camps, geb. Horst 
11-2-1853, bakker en suikerbakker 
te Horst, overl. Horst 13-2-1935 zn. 
van Gerard Camps bakker, koek
bakker, en Maria Elisabeth Janssen, 
tr. Horst 9-5-1892 Maria Cornelia 
(Neelke) Maessen, geb. Heythuysen 
10-9-1866, overl. Horst 5-1-1918, dr. 
van Petrus Johannes Maessen en 
Maria Gertrudis Caris. 

De vader van Louis Camps, Gerard, 
is rond 1870 begonnen met het 
verkopen van snoep en koek op de 
Horster kermis. Louis heeft dit later 
overgenomen. Naast snoep, 'ulle
vellen' werd hij vooral bekend met 
het maken van zijn rode gesuikerde 
koek met een rond gat in het mid
den. Deze werd later de 'Camps
mop' genoemd. Zijn snoepkraam 
met de Camps-mop, was bekend 
op markten en kermissen in heel 
Noord Limburg. 

Het echtpaar Camps-Maessen kreeg te Horst tussen 1893 en 1911 tien kinderen, waarvan er 
later acht ouder dan zeventig jaar zijn geworden. 

De foto is gemaakt door Jos Strijbosch te Venlo. 

Noot 
1. Voor bij zonderheden/voorwaarden 

t.a.v. deze rubri ek~ z ie: w ww.ng v.nl. 
onder Gens Nostra. 

De bakkerij van Louis Camps in Horst waar 
de 'Camps-moppen' werden gemaakt 

(foto rond 1928) 
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Inleiding 

Inkomsten van de parochiekerk van Beers anno 1650 

DOOR DRS. J. W. M. LANGE 

In het Archief van de Nassause Domeinraad (ND) in het Nationaal Archief te Den Haag vindt 
men via Toegangsnummer 1.08.11 onder inventarisnummer 9952 onder meer lijsten uit res
pectievelijk 1613 (Lij'st van alle lwisplaatsen en erven in Land van Cuijk, die aan de Heer dienstplichtig 
zijn) en uit 1650 (Lijsten van pastoriegoederen, inkomsten en renten in Land van Cuijk, aangeslagen met 
de vrede van het jaar 1648 en overgeleverd op de rekening van 1650). 

Van de lijst van 1650 volgt hier een letterlijke weergave van de kerkelijke inkomsten in het 
jaar 1650 van de pastorie van Beers, zoals die onder de druk van confiscatie door de Prins van 
Oranje opgeschreven is door oud-pastoor Dirck Vuchts. Daarnaast zijn er onder inventaris
nummer ND 10599 en 10600 opgaven van inkomsten der kerken uit respectievelijk het jaar 
1648 en 1651, opgesteld vanwege de Prins van Oranje zelf; deze sporen (gezien de onderschei
den belangen?) niet altijd met de lijst van de pastoor. 

Beers is een dorp in het Land van Cuijk: het grenst in het noorden aan Gassel en Linden, in 
het oosten aan Cuijk, in het westen aan Mill en St. Hubert en in het zuiden aan Haps. 

Vanaf circa 1100 vindt men de eerste vermelding van Berse in de archieven. Rond 1840 telde 
het van landbouw en veeteelt levende dorp 600 inwoners. In 1665 telt men er 34 boerengezin
nen, waarvan er 23 twee of meer paarden hebben. 

Landelijk genoot Beers in vroeger tijden bekendheid door de zogenaamde Beerse Overlaat: 
bij te hoge waterstanden in de Maas liet men het Maaswater via deze overlaat wegstromen in 
de onder de Maas gelegen Cuijklandse gebieden, die dan onderliepen. 

' - · .. 

Rooms-katholieke kerk te Beers, getekend in 17 46 door Jan de Bey·er 

70 Gens Nostra 66 (2011) 



Beers den parochiekercke 
In den iersten de renten en lncompsten der Parochie tot Beers zij n als volcgt: 

In den iersten heeft die Pastoijrschap huijs, schuijr, hoff, met den Aben-kempken daer bij 
geleegen, ist die halff thiende al daer, soa wel die groote, als smaelthiende en die novalen, ut
genoomen zijn Hoogh(eij)ts. Nieuwenhooff, met sommijge geprevilegierde ackeren. 

Item gilt die heer vande lande voor het jaeretijt van St.Jan van Ewijck- 3 mal(der) rogge. 
Het Convent van S. Agatha - 3 malder rogge. 
Ut Jan Peters hoffstadt- modo de küschster aen de kercke geleegen-1 malder rogge. 
Die selvijge - 3 st(uij°vers). 
Die selvijge van jaergetijt - 2 st. 
Ut eenen Camp geheeten de drie graenen betaelt die Cüeschster -1 scheepel rogge. 
Die weduwe Baex ut eenen hoff tot Mill modo Thunis Raijmakers - s vat rogge. 
Seger op Huer ut een hoffstadt geleegen aende plaetss, modo Aert Pruet- s vat rogge. 
AertJacops ut erffnisse Geritien Lamberts weduwe- modo AertLamberts kinderen-1 malder 

rogge. 
Jan van Steenhuijs ut erffnisse Thijs van Beers met een halffhoen-3 vat rogge. 
Gerit Jans ut hoffstat Henrick Monts, 3 vat garsten - sst. - met een hoen modo Peter Ariens. 

[pag. 2]. 
Ut hoffstadt Matthijs van Beer modo Thunis Aleff - een vat garst. 
Vuij t hoffstat wijlen Jans van Haeps modo Simon Jas pers -1 vat rogge. 
Vuijt hofs tar Cornelis Vogels modo Simon Jas pars -1 schepel rogge. 
Vuij t hofstat Joost van Erp - 4 vat rogge met een halffhoen. 
Vuij c hofstat Henrick G ieliss - 1 schepel rogge. 
Vuijt hofstat Diemer Vesten modo weduwe Lijss Vesten -1 vat rogge. 
Vuijt Spieringhs hoff genaemt de Geest -1 schepel rogge. 
Vuij t hofstat Peeter Cornelis modo GerartLamberts kinderen - 7 vat rogge. 
Vuij t hofstat Thunis de Kreemer tot Cuijck- s schillinxken. 
Hermen Wilberts ut Hillekens hofstat to Ewijck aent broeck- 7 boetiens. 
Ut hofstat Hermans Beverkens tot Cuijk- 7 boetiens. (in marge: videtur nil/blijkt niets/nihil). 
B ... (verder niet ingevuld)- 2 vat garst. 
Ut hofstat Peter Belten modo Jacob Deckers - z - p. 
Ut hofstat Balde(n) modo Jacob Deckers -1 vat rogge. [pag. 3]. 
Thunis Peters en AeleffEmerts, modoThunis Aeleffs-1 schepel. 
Jan de Wilt. Videtur modo Henrick Aerts kinderen-1 vat rogge. 
Wol ter Thiessen - s schill inxken. 
Aeb Willims - 7 boetiens 
tot Heeswijck facit st. - 5. 1 oort 
m et o oi, een vat boeckwijts. 

daeraff die küeschster die helfft. 
Claes van Litt-10 groot. 
JanJanss sr. op te Wiel modo Aert Pruit-1 vat rogge. 

**************************** 

Hier meede eijndende bekenne op mijn manne waerh(eij)t dit alles ut den olden schriften ge
trocken te hebben en niet meer te weeten te vinden: 

Dirrick Vuchts, alt P.(astoor) Beers. 
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Tien kinderen en toch geen nageslacht 
DooRJ.M. BROUWER 

In het mededelingenblad nummer 46 van de NG v Afdeling Land van Cuijk en Ravenstein van 
september 2007 schrijft Arie Wijnen over een gezin dat met negen kinderen toch geen nage
slacht kreeg. Het ging over Arnoldus Huijbers en Johanna Nielen. Wat mij zo trof, was dat 
Johanna Nielen een dochter was van Bartholomeus Nielen en Wilhelmina Verbeten. Naar aan
leiding van enkele vragen vanuit Australia was ik toen bezig met onderzoek naar een familie 
Verbe(e)ten en kwam ik terecht bij Gert (Gerardus) Derks en Wilhelmina Verbeeten uit Haps 
die iets insgelijks overkwam: tien kinderen en geen nageslacht. Beide Wilhelmina's hadden 
dezelfde overgrootvader: Petrus Verbeeten. 

Bij het uitzoeken van de overlijdensdata van het gezin viel me op dat, nadat in 1853 Johan
nes jong was overleden en de tweeling Augustinus en Albertus in 1857 slechts ongeveer een 
maand oud werden, er in 1869 tussen 16 augustus en 16 november, dus in slechts drie maan
den, maar liefst zes kinderen overleden. Wat was daar aan de hand geweest? 

Allerlei gedachten kwamen in mij op onder andere cholera, maar iets vinden daarover lukte 
niet. Enige tijd later was ik weer eens bij het BHIC in Den Bosch en vroeg een van de medewer
kers : Is er bekend of er in Haps in 1869 misschien cholera geheerst heeft? Van cholera was niets 
bekend, maar doordat het in het jaar 1869 had plaatsgevonden, zou er iets kunnen staan in het 
Jaarverslag van de Gemeente Haps. Vanaf 1851 moesten de gemeenten jaarlijks voor de Provin
cie een jaarverslag maken dat begon met de groei van de gemeente: geboorte en sterfte, vesti
ging en vertrek van mannen en vrouwen apart. Ook was er een hoofdstuk over de Medische 
Politie, waarin bijvoorbeeld stond wie er benoemd was of vertrokken als arts, verloskundige 
etc. Ook ziekten die veel slachtoffers eisten stonden vermeld. 

In het Jaarverslag van de gemeente Haps stond onder hoofdstuk VI ('Medische Policie') het 
volgende vermeld: 'De gezondheidstoestand der ingezetenen was gunstig, met uitzondering 
dat in den afgeloopen nazomer een dochter van Ger Derks, te Nijmegen als dienstmeid wo
nende in ziekelijken toestand bij hare ouders ter verpleging terugkeerde. Weldra bleek dat 
zij door een zeer hevige thijphus koorts was aangetast, waaraan zij bezweek, na met de ziekte 
haar beide ouders en eene zuster en broeder te hebben besmet, zoodat nog andere uitwonen
de zusters en broeder van haar in het ouderlijk huis moesten terugkeren ter verpleging die 
insgelijk werden aangetast. Alle mogelijke middelen en voorzorgen tot keering en afwending 
der ziekte werden genomen. Evenwel zijn zes kinderen van genoemde Ger Derks daaraan 
overleden en alleen hij en zijne vrouw en eene dochter herstelden zoo dat de ziekte zich bij 
één huisgezin heeft bepaald.' 

Hoe triest het ook was, het gaf wel een kick dit te hebben gevonden in deze secundaire bron. 
Je moet het maar weten te vinden. Ook in het Jaarverslag van de Gemeente Nijmegen stond 
dat in augustus 1869 er tyfus had geheerst. 

Gerardus Derks, geb. Cuijk 16-6-1813, landbouwer (1845-1849, 1869), bouw man (1850), arbeider 

(1852-1857), overl. Haps 20-2-1897, zn. van Cornelis Derks en Catharina Zegers, tr. Cuijk 14-

5-1844 Wilhelmina Verbeeten, geb. Mill, 29-6-1813, overl. Mill 6-9-1899, dr. van Hendrikus Ver
beeten en Regina Vogels. 

Uit dit huwelijk: 

1. Cornelia Agatha, geb St. Agatha 4-2-1845, over 1. Haps 16-8-1869 (tyfus). 
2. Hendrika, geb. te Cuijk 7-3-1846, over 1. Vught 10-3-1898 ( ongehuwd). 
3. Catharina, geb. St.Agatha 24-7-1847, overl. Haps 25-10-1869 (tyfus). 
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4. Regina, geb. St.Agatha 6-2-1849, overl. Haps 5-9-1869 (tyfus). 
5. Hendrikus, geb. Haps 17-7-1850, overl. Haps 16-11-1869 (tyfus). 

6. Johannes, geb. Haps 8-1-1852, overl. Haps 30-11-1853. 
7. Maria, geb. Haps 20-10-1853, overl. Haps 14-9-1869 (tyfus). 

8. Johannes, geb. Haps 29-12-1855, overl. Haps 7-9-1869 (tyfus). 
9. Augustinus, geb. Haps 28-8-1857, overl. Haps 30-9-1857. 

10. Albertus, geb. Haps 28-8-1857, over 1. Haps 30-9-1857. 

Een adellijke zerk in een afgeschoten kerk 

Wij Willem Arent de Quaij scholtus,Jacob Adriaan Croeser en Hendrik van Diependaal sche
penen der stadt Grave doen cond ende tuygen bij deese, dat wij ter requisitie van den Hoogh 
Welgeb[oren] Heere Arnoldus van Wamel hebben vervoegt in de groote soo affgeschoote en 
geruïneerde als nogh ten delen overgeblevene kerk binnen deese stadt, en 

Aldaar tegens een affschot bevonden op een adelyke serck voor een quartier op een van de 
vier hoekken van dien gestelt te sijn een wapen van drie meerels off merletten sonder klaau
wen met een star daar onder van vyff poincten ende dus in allen delen egaal aan het wapen 
waar mede de Heeren Wol ter en Willem van Wamel in derselver leven schepenen binnen deese 
stadt in de jaare vyfftienhondertsestien, en vyfftienhondertvyffendartigh de gereghtelyke 
actens voor hun gepasseert hebben besegelt. Gelyk ons sulx klaar em opentlyk bij het confe
reren derselver wapenen tegens het voorsz. Op den hoek van den adelyken serck staande, is 

gebleeken. 
In oirconde der waarhyt hebben wij gerigtspersoonen voorn[oem]t deese eygenhandigh 

betekent, gedaan tot Grave den seventienden Novemb[er] seventienhondertvyffentwintigh. 
[BRIC Grave, RGrave 281, fol. 97-97vs (pag. 201-202)]. 

N.B. De kerk waarvan sprake is, is de St. Elisabethskerk waarvan tijdens het zware beleg in 1674 de to
renspits met klokkenspel en een deel van het middenschip werden weggeschoten. 

Al op 10 januari 1475 zegelde een Jan van Wamel als schepen van Grave met een vijf puntige ster met 
drie merletten. (Bron: BHIC, Charters Provinciaal Genootschap van K & W, inv.nr. 287). 

In het gemeentewapen van Grave staan acht merletten, gebaseerd op een stadszegel uit de zeven
tiende eeuw. Voordien was het stadswapen hetzelfde als dat van Cuijk. Hoewel de afbeelding van acht 
merletten gelijkenis vertoont met het wapen van het geslacht Van Cuijk van waaruit de stad Grave ge
sticht is, is de kleurstelling afwijkend van dat van Van Cuijk. 

Voor een andere zerk afkomstig uit deze kerk zie: J. Belonje, 'De Van Varick-zerk te Grave', in: De 
Brabantse Leeuw 37 (1988), pag. 54-59. De Wamel-zerk komt niet voor in L. v. M., 'Grafsteenen in de St. Eli
sabethskerk te Grave', in: Taxandria 16 (1909), pag. 210-219 en 17 (1910), pag. 39-43 en 20 (1913), pag. 58-62 
en 26 (1919 ), pag. 152-160. 

Arie Jan Stasse 

Verlost 

Den 10 oct. [1695] in de kerck gedoopt 't kint van Jan Tiele en Cornelia Blankerts, waarvan de 
opgenoemde Cornelia Blankerts voor Venlo op haar schip komende van Namen verlost is. 
't is genaamd Christijntje. 

[Bron: Geref. doopboek Cuijk] 
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Het portret van ... 1 

[Martinus Veekens en Allegonda Raafs] 
DOOR JAN VEEKENS 

Martinus Veekens, geb. Haps 3-8-1882, overwegwachter, later landbouwer met buurtcafé, overl. 
Boxmeer 25-10-1972, zn. van Martinus Veekens en Petronella Jansen, tr. Beugen 22-8-1910 Al
legonda Raafs, geb. Beugen 20-11-1881, over 1. Oeffelt 8-3-1943, dr. van Johannes Raafs en Petro
nella Arts, met hun eerste kind Martinus, geb. Oeffelt 2-7-1911. 

De foto is in 1912 gemaakt door Andries Nielen (1850-1940 ). 

Na een hernieuwd contact met familie in Amerika ontving Piet van de Weijenberg te Nijme
gen scans van foto's uit albums die bij hen bewaard waren gebleven. Omdat er vele foto's uit 
het Land van Cuijk in voorkwamen nam hij contact met mij op, met het verzoek eens langs te 
komen om de foto 's te bekijken en zo mogelijk te plaatsen. Zeer interessant en ook herken
baar wat voor moois er over het scherm rolde, tot er een foto passeerde waarbij ik dacht dat 
kan toch niet waar zijn. Toch wel, een foto gemaakt in 1912 van mijn grootouders met hun 
eers te zoontje. Totaal onbekend in d e familie. 

De albums zijn gevuld met een groot aantal foto's, die tussen 1905 en 1920 werden gemaakt 
door Andries Nielen. Hij was een Hapse jongen die, 17 jaar oud, in 1867 met zijn moeder 
emigreerde naar Amerika. Hij ontpopte zich daar als een goed zakenman en even na 1900 

had hij zoveel rijkdom vergaard dat hij stopte met werken en vanaf dat moment tot 1940 zijn 
leven grotendeels invulde met reizen over de gehele wereld. Hij was een verwoed fotograaf 
en heeft tijdens die reizen tienduizenden foto's gemaakt. Regelmatig kwam hij terug naar 
zijn geboortedorp Haps en andere plaatsen in Nederland. Telkens maakte hij daar vele foto's, 
waaronder dus ook één van mijn grootouders. Mijn grootvader Martinus (Marinus) had in 
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dit huis een café. Op het tafeltje zien we, als we op de scan van de foto inzoomen, een bierkelk 
en bierpul staan en op het etiket van de bierfles de naam Van Calker. Dat was een brouwer uit 
Oeffelt die fuseerde met de brouwerij van Mooren in Haps. Het afgebeelde huis stond langs 
de spoorlijn Boxtel-Wezel, dicht bij station Kruispunt-Beugen. Meteen nu gemaakte foto van 
dezelfde situatie kon ik aan de hand van de vorm van de stenen, de plaatsing daarvan en de 
dichtgemetselde steigergaten, onomstotelijk vaststellen dat het om hetzelfde huis ging. Het 
paaltje met een latje erop links op de foto, was het looprek voor het zoontje om zo zijn eerste 
stapjes te zetten. 

Voor mij een grote verrassing deze foto van mijn grootouders in de collectie van Andries 
Nielen aan te treffen. Mijn grootouders waren geen leeftijdgenoten van Andries Nielen en 
woonden in zijn jeugd ook niet bij hem in de buurt. Toen hij emigreerde, moesten zij nog 
geboren worden. Ik vroeg me daarom af waarom Andries een foto van hen had gemaakt, tot 
uit genealogisch onderzoek bleek dat oma Allegonda Raafs en Andries Nielen, in de derde en 
vierde graad aan elkaar verwant waren. De gezamenlijke voorouders zijn Jan Hendriks en Eli
sabeth de Wilt, die op 28 april 1765 in Beugen met elkaar trouwen. Zij hadden verschillende 
kinderen, waaronder twee dochters Maria en Anna Maria Hendriks. 

Wanneer we de lijn van Maria volgen, blijkt dat Maria Hendriks in Oeffelt op 26 april 1795 

trouwt met Lambertus Raafs. Zij krijgen onder andere een zoon Willem Raafs die in Beugen 
op 29 november 1828 trouwt met Maria Jansen. Zij krijgen vervolgens onder meer een zoon 
Johannes Raafs die in St. Anthonis op 11 mei 1867 trouwt met Petronella Arts. Uit dit huwelijk 
wordt te Beugen op 20 november 1881 mijn oma Allegonda geboren. 

Volgen we de lijn van Anna Maria Hendriks dan blijkt dat zij in Beugen op 27 april 1800 

trouwt met Hendrikus Nielen. Zij krijgen onder andere een zoon Antoon Nielen die in Beu
gen op 9 februari 1839 trouwt met Joanna Gertruda Verasdonck. Uit dit huwelijk wordt in 
Haps op 20 maart 1850 Andries Nielen geboren. 

Piet van de Weijenberg en ik gaven in 2005 voor de Nederlandse Genealogische Vereniging en 
de Historische Kring van het Land van Cuijk een lezing over Andries Nielen en zijn foto's uit 
Oost-Brabant, Noord Limburg en Zuid Gelderland. De lezing werd door meer dan 150 belang
stellenden bezocht. Reden waarom Piet en ik het plan opvatte om over het leven van Andries 
Nielen en zijn fotocollectie een boek samen te stellen! Bijzonder voor mij is dat het vinden 
van één foto escaleerde in een lezing en vervolgens in het uitgeven van een boek. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, 

zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Piet van de Weijenberg, Jan Veekens, Andries Nielen, Bra

bantse emigrant, zakenman, wereldreiziger, fotograaf, (Cuijk) 
2010, een uitgave van 336 pagina's met zijn levensbe
schrijving, een genealogie van zijn familie, de aan hem 
gerelateerde familie Derks en een selectie van 500 door 

hem gemaakte foto's van de streek, maar ook van vele 
plaatsen in Nederland, Europa en de wereld. Een paar ka
ternen zijn gevuld met foto's die hij in Japan liet inkleu
ren. Op de site www.historischekringlandvancuijk.nl 
staat van dit boek een inhoudsopgave met een overzicht 
van welke plaatsen foto's zijn opgenomen. 
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Het portret van ... 1 

[ de Leidse halfwezen Abraham Isaac 
Bonte en Maria Catharina Boezaart] 

DOOR COR DE GRAAF 

Abraham Isaac Bonte, geb. Leiden 3-3-1850, smid, overl. Leiden 13-4-1920, zn. van Mattheus 
Bonte ( 1813-1854) en J annetj e van Koperen (1815-na 1869 ). 

Uit zijn huwelijk met Wilhelmina van der Maas is nageslacht tot op heden (Bonte/De 
Graaf).' 

Maria Catharina Boezaart, geb. Leiden 15-8-1850, over 1. Leiden 30-12-1937 ( ongehuwd), dr. van 
Cornelis Boezaar(t) (1808-na 1861) en Dina Margaretha Kerssen (1808-1854). 
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Abraham Bonte en Maria Boezaart zijn in 1858 als achtjarigen geportretteerd op een daguer
reotype.3 Zij verbleven toen beiden als halfwezen in het Leidse Weeshuis aan de Hooglandse 
Kerkgracht. In 1858 was mr P. G. Hubrecht 25 jaar regent van het weeshuis en ter gelegenheid 
van dit jubileum moesten de beide kinderen een versje opzeggen. 

Noten 

Ook ,•oor het wees- en kinderhuis der Ned. her1•ormde gemeente is hel 
heden een feestdag, daar een der regenten van dat gesticht, de heer mr. 
P. G. llubrecht, met blijdschap mag terugzien O(l een tijdvak van 25 jaren, 
gedurende hetwelk hij , somtijds te midden van moeijelijke omstandigheden, 
zijne beste pogingen heeft aangewend tot het welzijn der weezen en den 
bloei van deze zoo hoogst nuttige instelling. Wij zijn verzekerd dat het 
ook hem niet aan de bewijzen van dankbaarheid der wcezen en ,·an de 
belangstelling zijner mede-regenten zal ontbreken. 

1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. http://www.pont-stamboom.nl/parenteel/parenceel%2oklein.htm. Abraham Isaac krijgt hier ten 

onrechte de geboortedatum 4-3-1859, wat uiteraard al niet kan vanwege het feit, dat zijn vader 
Mattheus Bonte (1813-1854) dan al vijf jaar dood is. Ook andere websites geven 4-3-1859 als geboor
tedatum. 

3. Regionaal Archief te Leiden, foto 2009001. De fotograaf is waarschijnlijk J. E. H. Buckmann, rond
reizend daguerreotypeur, die in deze tijd volgens een advertentie in de krant in Leiden aanwezig 
was ten huize vanJ.M. Boezaart(!). 

hantwijzer (30) 
Dregge 

Amsterdam, ondertrouw 25 september 1592 (DTB 406, f. 240); Hans Honckelboer van 
Antwerpen, cuyper, oud xxiij [23] jaren, woonende op de Turfmerct, geast. met Melchior 
Honkelboer syn oom, die ooclc last seyde [te hebben] voor des moeders consent, hem opleg
gende niet te min voor de laetste proclamatie der moeders consent in te brengen, en Maeycken 
Dregghe van Antwerpen, oud xxvj [26] jaren, woonende in de Calverstrate, geast. met mr. 
Huybrecht Dregge, chirurgijn ende Angniete Dregge haer vader en moeder. En syn geboden 
tot Middelburg mede laten doen; der moeders consent is ingebracht. 

Antwerpen, poorterboek: 
26-8-1541, Hans Dregge Romboutss, van Mechelen, barbier. 
30-8-1539, Daniel Dregge Bartholomeuss, van Mechelen, meersenier. 

Antwerpen, 2.9-4-1551; de meesters Huybrech t , J an , Berthelmeeus en Rombout Dregge, ge
broeders, alle chirurgijns, Anna Dregge hun zuster, met Jan Verbeke haar man, verkochten 
Lijsbeth van Beusecom Peetersdr (daar moeder af was Lysbeth van den Kerckhove) de 6 

karoligulden erflijke rente, die heer Jasper Liekens, priester, in naam van jufvrouw Barbele 
van Tichelt weduwe van Marten van J etterbeke op 2-9-1529 verkocht heeft aan J ehanne van 
den Briele weduwe van meester Rom bout Dregge en aan haar wettige kinderen bij voorn. mr. 
Rom bout, op de helft en het recht van een hoeve omtrent 20 bunder, gelegen binnen Eedegem 
in diverse percelen. 
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Maires en burgemeesters van Venlo 

Joannes Conrardus van den Vaero, ged. Venlo 4-1-1754, maire 1802-1806, overl. Venlo 
21-12-1824. 

Arnold Jacob Hubert Joseph Bloemarts, geb. Weert 26-7-1780, maire 1806-1816, burgemeester 
1816-1820 en 1822-1824, overl. Roermond 26-3-1845. 

Franciscus Josephus Ferdinandus Richardt, ged. Venlo 6-8-1764, burgemeester 1820- 1822, 
overl. Venlo 2-2-1834. 

Hermanus Paulus Heutz, ged. Venlo 27-7-1760, burgemeester 1822, over 1. Venlo 10-1-1842. 

Carolus Hubertus Leonardus (Karel) Bontamps, geb. Geldern 1-8-1793, burgemeester 

1830-1837, overl. Venlo 29-4-1854. 

Mr. Pieter Lodewijk de Lom de Berg, geb. Venlo 3-5-1804, burgemeester 1837-1847, overl. 

Venlo 31-12-1873. 

An toon Willem van Liebergen, geb. Venlo 12-7-1803, burgemeester 1847-1871, over 1. Venlo 

17-5-1871. 

Michiel Joseph Antoon Mulder, geb. Venlo 8-4-1809, burgemeester 1871-1883, over 1. Venlo 
31-1-1883. 

Christianus Antonius Houben, geb. Kessenich (B) 6-6-1824, (genaturaliseerd 18-12-1855), 
burgemeester 1883-1900, overl. Venlo 29-5-1900. 

Hermanus BernardusJacobus van Rijn, geb. 's-Gravenhage 26-7-1841, burgemeester 
1900-1921, over 1. Venlo 26-1-1928. 

Mr. Bernard Marie Berger, geb. Venlo 24-2-1887, burgemeester 1921-1941 en 1944-1952, over 1. 
Venlo 5-2-1967. 

Mr. Jo (J. H.) Zanders, geb. Venlo 10-3-1908, burgemeester 1941-1944, over 1. Venlo 12-2-1999. 

Mr. dr. Charles J aan Marie Adriaan van Rooy, geb. Rotterdam 23-1-1912, burgemeester 
1952-1957, overl. Hilversum 1-8-1996. 

Dr. mr. Leonard de Gou, ambachtsheer van Hillegersberg, geb. 's-Gravenhage 22-12-1916, 

burgemeester 1957-1969, over 1. Aken (D) 22-1-2000. 

Drs Theodor Jan Marie Gijsen, geb. Sittard 13-7-1914, burgemeester 1969-1979, over 1. Tegelen 

6-4-1997. 

Drs Franciscus Maria Feij, geb. Echt 6-4-1926, burgemeester 1979-1984 

John Adriaan van Graafeiland RA, geb. Amsterdam 29-9-1937, burgemeester 1984-1998 

Dr. Jan Jozef Schrijen, geb. Sittard 21-12-1952, burgemeester 1998-2005 

Drs Johannes Henricus Hubertus Mans, geb. Heerlen 9-4-1940, wnd. burgemeester 2005 

Drs Hubertus Maria Franciscus Bruls, geb. Nuth 6-2-1966, burgemeester 2005-heden 
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De familie Van Woelderen in Grave en het Land van Cuijk 
DOOR MEVROUW A.A. VAN HEUR 

Vanaf circa 1660 tot circa 1820 leefden in de streek van Grave en het Land van Cuijk leden van 
de familie Van Woelderen. Na die periode verspreidden de leden van de familie zich naar an
dere streken van Nederland en ook naar Nederlands Oost-Indië. 

'De stad Grave en het Land van Cuijk' was een van de Domeinen van de prinsen van Oranje 
en behoorde tot de Republiek der Nederlanden. In de Republiek der Nederlanden (1572-1795) 

was de heersende godsdienst én de publieke orde gereformeerd. Publieke functionarissen 
(benoemd door of namens het Huis van Oranje) moesten daarom gereformeerd zijn. In het 
door de Republiek bezette noordelijke deel van het hertogdom Brabant (Staats Brabant), 
waartoe ook Grave en het Land van Cuijk behoorde, was de bevolking echter massaal rooms 
katholiek. 

De familie behoorde tot de circa tien procent van de bevolking in de regio die lid was van 
de 'Nederduyts Gereformeerde Kerk'; mede daarom behoorde de familie tot de notabelen en 
het wat rijkere deel van de bevolking. Dat heeft tot gevolg gehad dat er een flinke hoeveelheid 
documentatie over deze familie voorhanden is in de verschillende archieven, met name in 
het Brabants Historisch Informatiecentrum in Grave. De toegankelijkheid van deze bron
nen is sterk verbeterd dankzij het werk van vele vrijwilligers, waaronder leden van de NGV, 

waardoor publicaties beschikbaar zijn over bijvoorbeeld archieven van notarissen, van de 

'Markt en Hoofdwagt te Graave 1732', tekening]an de Bey·er. Te zien is de Elisabethkerk en tegen deze kerk 
aan het huis 'De Waag'. Het huis 'De Waag' was tussen 1787 en 1807 eigendom van Hendrik van Woelderen 

(1759-1806) (IVc-3) en Johanna Maria van Hall ( tekening in: Leny van Lieshout, 'Geschiedenis van de 
Graafse straten, deel 2, Hofplein/Kerkstraat, Markt, Achter het stadhuis', Grave 2010, pag. 3) 
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'Maaspoort te Graave van binnen, 1732 ', ets van 
Cornelis Pronk 

ambtman en van schepenbanken. De stamboom van de familie, die door C.A. van Woelderen1 

in 1950 gepubliceerd werd in het Nederland's Patriciaat: kan daarmee aangevuld worden met 
achtergrondinformatie over deze familie. De naam Van Woelderen is volgens hem afkomstig 
van Terwolde op de Veluwe (ter/van/van der/in/in der Walde / Woelde). 3 

In het onderzoek naar de leden van deze familie gaat mijn belangstelling uit naar twee vra
gen: hoe kwamen ze aan hun inkomsten en hoe kwamen de verschillende huwelijkspartners 
aan elkaar. De onderstaande bijdrage (in zeven generaties) geeft een tussenstand. Van de zesde 
generatie zijn twee zonen Van Woelderen (de broers Carel Louis (1797-1860) en Hendrik Wil
lem (1804-1884)) als enige van deze generatie in het Land van Cuijk verder uitgewerkt. Alle 
gegevens zijn uit het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te Grave, tenzij anders 
aangegeven. Met dank aan Arie Jan Stasse te Utrecht voor de vele aanvullingen. 

80 

Fragmentgenealogie Van Woelderen 

'Stadhuis en Hoofdwacht te Graave 1732', tekening]an deBeijer. Het vierde huis van links 
af was tussen 1723 en 1748 eerst het eigendom van Maria van Woelderen (1671-1742) (II-3) 

en Jacobus Smits en vervolgens van hun dochter Hendrina Smits en schoonzoon Peter Dietz 
(Tekening in: Leny van Lieshout, 'Geschiedenis van de Graafse straten, deel 2, Hofplein/ 

Kerkstraat, Markt, Achter het stadhuis', Grave 2010, pag. 3) 
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I. Lambert Israels van der Wout/ van Woude/ van der Walde, geb.Terwolde, wrs. bakker, overl. 
Nijmegen ná 4-3-1685, otr./ tr. (1) Nijmegen4 10-2/6-3-1639 Margarieta (Grietjen) Adriaens van 
Heusden, j.d. van Emmerik, over 1. Nijmegen (kort na) 12-9-1647, dr. van Adriaen van Heusden 
en Margaretha Storms en weduwe van Cornelis Diricksz Na(a)b;5 tr. (2) Nijmegen6 23-1-1648 

Anneken Olijslager, j.d. van Westerholt, overl. Nijmegen vóór 1662; otr./tr. (3) Nijmegen7 19-

1/2-2-1662 Christijn Vrij (Christina de Vrije), geb. ald., over 1. na 1682. 
Lambert was burger van Nijmegen sinds 27 maart 1639, was waarschijnlijk bakker en bezat daar tus

sen 1655 en 1670 een huis dat(later?) 'De Hopende Zaaijer' heette. Het huis werd in 1821 omschreven als: 
'Een wel ter nering liggend huis en erf, in de Lange Burchtstraat, wijk A nr. 37, voorzien van boven- en 
benedenkamers, ruime koren- en droogzolder, open plaats met regenbak, kelder, broodbakkerij, provi
siekelder, enz., waarin sedert geruime tijd de broodbakkerij met succes is uitgeoefend'.• 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Nijmegen: 

1. IsraëlPelgrumLambertsvan Woelde(n), volgt II. 
2. Cornelis Lamberts, ged. 15-12-1644 (get. Gerrit Smid, Trijneken Adriaens, Aelertjen Ste

vens). 
3. Johannes Lamberts van der Voelden/ van der Wolden, ged. 12-9-1647 (get. N.N.), poorter van 's

Hertogenbosch 21-5-1671, otr./ tr. (1) 's-Hertogenbosch/ Nijmegen 26-2/12-3-1671 Lysbeth 
HermensevanAndel, ged. 's-Hertogenbosch (r.-k.) 24-4-1647, dr. van Herman Janssen van 
Andel en Maria (Mayken) Lambers van Velp; tr. (2) 's-Hertogenbosch 2-3-1682 Willemke 
Geurts van Rhijn, j .d. van Maasbommel. 

Uit het eerste huwelijk zijn drie kinderen geboren.' 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Nijmegen: 

4. Anneken, ged. 4-3-1649 (get. Marie Roelens, Mechteltjen ten Have). 
5. Hermen Lamberts van Walde, ged. 24-9-1650 (get. Jacob Corten, Steven Israels, Ida Ernestus), 

otr. 's-Gravenhage 8-9-1675 Geertruyt]acobs de Clauw, afkomstig uit 's-Gravenhage. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.'0 

6. Margriet, ged. 14-5-1652. 

7. Anneken, ged. 15-10-1654 (get. Vrouw van Santvoort, Mechteld Tennickhoven en Adriaen 
Corneliss). 

8. Megteld, ged. 24-5-1657 (get. Jan Israels, Tryeneke Olyslager, Tryneke Stevens). 

II. Israël Pelgrum Lamberts van Woelde(n), ged. Nijmegen 20-2-1642 (get. huisvr. Van Lennep, 
Geertjen van der Velde (Volde?), vrouw Van Dael), kerkmeester en diaken, over 1. Cuijk ná 6-12-

1721, otr. /tr. Cuijk" 2/29-6-1664 Henderske Wijnen (Hendrikslien Hendriks van Hoffen), overl. 
Cuijk vóór 12-1712, dr. van Hendrick Wijnen, schepen van 'Kuik' (1646-1675), en Maria (Mer
riken) Peters. 

Israël was kerkmeester en diaken in Cuijk (vermeld in 1695) en eigenaar van een deel van het Cuijkse 
veer en van verschillende andere onroerende zaken. Het veer over de Maas kwam uit de familie van 
H e nderslce Wijne n. Haar o ude rs b ezate n een k wa1·t van h e t veer over d e Maas .. Hendrick W ijnen/ 

Wijnants en Merriken Peeters kochten op 29 mei 1648 de helft van het Cuijkse veer van Jan Franssen, 
soldaat in de compagnie van wijlen de Heer van Oploo en van Thonisken Hermans van Vijer, terwijl ze 
op 7 augustus 1648 een kwart van dit veer doorverkochten aan Peter Meewessen en Heyke Wijnen, res
pectievelijk de zwager en zus van Hendrick." Verder verkregen zij veel ander onroerend goed in april 
1651 uit de erfenis van de ouders Wijnen, onder andere het bouwland 'Swaensencamp' en de helft van de 
Veerhoff.'3 Deze erfenis moest Hendrick Wijnen delen met Heylken Wijnen en Peeter Meuwszen. Ten 
behoeve van het delen van de Veerhoffbouwden zij samen een scheidsmuur. 

In het extract van de schatcedulen der Hoofdbank van Cuijk op 3 maart 1657 komen zowel Hendrick 
Wijnen als Peter Meeuwsen (Peter Neussen) voor. Beiden hadden toen ieder twee morgen en anderhalve 
hond ( dat is omgerekend 1,91 hectare) land in bezit. '4 
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"t Dorp Kuik van de Maas te zien', tekening]an de Beijer,1737- Het veer over de Maas was tussen circa 1675 
en circa 1840 eigendom van de familie Van Woelde ren, vanaJisrael Pelgrum Lamberts van Woelden (II) 

via Hendrik van Woelderen (IIIb) en Peter van Woelderen (IVb) tot en met predikant Hendrik Willem van 
Woelderen (Vb). (tekening in: LoukHombergen (red.), HenkBuijks, Ge,jan Hulsegge en Agnes Lewe, 'Cuijk 

door de eeuwen heen', Cuijk 2001, pag.14) 

Uit dit huwelijk: 

1. Lambert van Woelden, ged. Nijmegen 7-5-1665 (get. Lambert Israels, Gerrit Wijnen en Mar ij 

Wijnen). 
2. Pieter van Woelden, ged. Nijmegen 10-8-1666 (get. Lambert Israels en Christina sijn huys-

frouw). 
3. Lambertvan Woelde(re)n, volgtIIIa. 
4. Margariet van Woelden, ged. Cuijk 19-12-1669, overl. ald. 9-3-1670. 

5. Maria van Woelde(re)n, ged. Cuijk 8-3-1671, begr. Grave 28-12-1742, otr./ tr. Grave'' 30-12-

1703/13-1-1704Jacobus Smits, ged. Grave 29-3-1679, schepen te Grave (1726-1741), begr. ald. 
1-8-1741, zn. van Jasper Smits uit Maastricht en Helena de Huer (Haar) uit Grave. 

Jacobus verzoekt op 9 juni 1704 om het burgerschap van de stad Grave, zoals wijlen zijn vader 
Jasper Smits dat ook had en zijn moeder dat nog heeft. Dit wordt akkoord bevonden. Na het 
overlijden van Jacobus wordt aan weduwe Maria van Woelderen op 28 september 1741 haar eerste 
burgerbrief verleend, ze heeft toen de eed afgelegd.•• 

Jacobus was waarschijnlijk koopman, hij was in 1704 lid van het kramersgilde17 en hij was niet 
onbemiddeld. Veel huizen in Grave moeten rond 1700 na de belegering in 1674 door de Staatse 
legers toch al weer redelijk zijn opgebouwd. In juli 1703 kocht Jacobus een huis en erf in de Maas
straat in Grave voor f 500,-. In 1707 kocht het echtpaar het ernaast gelegen huis en erf in het Vis
serstraatje, voor f 200,-.18 Later waren ze in zo'n goeden doen dat ze nog meer konden kopen. In 
1723 kochten ze op de markt een huis en erf, grenzend aan het erf van het St. Catharina Gasthuis en 
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aan de andere kant aan het stadser[, aan de achterzijde aan de straat, voor de somma van f 600,-, 
120 hogen'• àf 3,- en een halve ton bier.'° In 1729 kochten ze in de Maasstraat een naastgelegen huis 
plus erf met stal en 'het ruiterskwartier en appendentien' voor f 1.000,-van de erven Weiters. 

In 1732 erfden ze van Jacobus' moeder een huisje en erf in de Korte Rogstraat, waarvoor ze de 
andere erfgenamenf 180,- betaalden. In 1735 kochten ze opnieuw een huis van de buren in het Vis
serstraatje, een huis en erf voor f 150,-." In 1737 kochten ze van de erven Coeberge 'het vierde part 
in de Leeuwse poort achter het gasthuis, bestaande uit een huis en kamer daarachter', voor f 400,-, 
terwijl ze in 1738 van de burgemeesters van Grave met toestemming van de raad, het ledige erf ach
ter de Marstal 'om niet' verkregen. Tot slot kochten ze in december 1738 'de gerechte helft van de 
hooi- of weikamp in de Hoge With, jurisdictie van Grave, genaamd Bolken Camp of 'het Bolkers
kampke' ', voor f 2.200,-." Maria van Woel deren en Jacobus Smits kregen zeven kinderen. '3 

6. Margaritvan Woelden, ged. Cuijk 1673 (geen datum vermeld), overl. ald. 1676. 

7. Wynantvan Woelden, ged. Cuijk 26-5-1675. 

8. Petrus van Woelden, ged. Cuijk 28-3-1677. 

9. Hendrick van Woelde(re)n, volgt IIIb. 
Op grond van een akte van 9 januari 1717 kan geconcludeerd worden dat Israël van Woelden en 

zijn meerderjarige kinderen Lambert, Maria en Hendrik toen in leven waren. Zij verkochten een 
huis en moeshof binnen Cuijk op de hoek van de Moolenstraete aan Jan Leenderts en Hendrina 
Deckers voor de som vanf 500,- .,. 

Illa. Lambert van Woelde(re)n, ged. Nijmegen 11-2-1668 (get. Lambert Israels en Christijna), 

over 1. Cuijk kort vóór 17-8-1723, otr./ tr. (1) Cuijk' 5 28-3/12-4-1699 Ale(i)daHacksteen, ged. Cuijk 
29-10-1662, overl. vóór 31-3-1707, dr. van Johannes Hacksteen en Aleda Diependael, wed. van 

Hendrikus Huyberts, schoolmeester en koster te Cuijk; 26 tr. (2) omstreeks 171227 Maria (Catha
rina) Israels, een schoonzus van Rutger de Haen. 

Alida had uit haar eerste huwelijk al vier kinderen.'' De moeder van Alida Hacksteen, Aleda Die
pendael, was na het overlijden van Johannes Hacksteen hertrouwd met Reynier de Haen, notaris en 
procureur en schepen te Cuijk. In dat huwelijk kreeg ze ook kinderen. Reynier de Haen overleed in 
1692, Aleda Diependael in 1694 of 1695. Kort voor haar overlijden was ze nog in juli 1694 bij Jan van 
Aldenburg, burger van Nijmegen en diens huisvrouw Aaltjen van den Reynaert een lening aangegaan 
van f 1.000,- tegen een rente en aflossing van f 50 per jaar, samen met haar zoon Rutger de Haen als 
momboir en als vertegenwoordiger van zijn broers en zussen. Deze lening was in oktober 1706 door 
haar erven afgelost.'9 Rutger de Haen was dus een halfbroer van Alida Hacksteen, hij was procureur en 
notaris en gehuwd met Anna Catharina Israels, afkomstig van Maastricht. 

In augustus 1698 kocht Alida Hacksteen een gedeelte van het erf van haar buren in Cuijk voor f 250,-, 
waarbij ze onderling afspraken dat het recht tot toegang tot de put bleef gehandhaafd. In 1707 werd 
het hele huis van de buren verkocht en bleef de schuld van inmiddelsf 200,- ten laste van de erven van 
Alida gehandhaafd.' 0 

Vlak voor haar huwelijk met Lambert, in januari 1699, was Alida Hacksteen een grote lening aange
gaan van f 800,-, om in haar bouw hof te steken, bestaande uit een huis, schuren, aanhorende lande
rijen en plantages, genoemd den Hoff in de Hei onder Heeswijk. Zij had dit geleend van commissaris 
Cornelis Boon en zijn vrouw Christina van Eijbergen tegen een jaarlijkse rente vanf 40,-. Gegeven haar 
bezittingen was ze dus aanvankelijk niet onbemiddeld. 

La tnbcrt tro uwde echte r een vrouw n"1. C t intn.iddc l s grote schulde n . Toch lcoch.t hij niet zo l a ng d aar

na, in april 1700, samen met Israel Lamberts van Woelden (zijn vader) een huis en moeshof in het dorp 
van Cuijk voor de somma vanf 600,-. In juli 1700 verkochten Peter Hacksteen en Lambert van Woelden 
namens Alida Hacksteen een 'huijs alhier tot Cuijk over de Maas geleegen en een moeshoff, onder an
dere grenzend aan het erf van Israel Lamberts, aan Hendrik van Oijen, voor de somma vanf 1.000,-.'' 

In 1706 stierf Alida Hacksteen. Op 6 juli 1707 verklaarden Cornelis Boon en zijn vrouw het bestaan 
van de schuld bij de ambtman. Ze bezwaarden de nalatenschap met dit bedrag. Op 26 februari 1708 
wilden ze dit op Lambert van Woelderen verhalen. Rutger de Haen, (groot)vader Israël van Woelden en 
Gijsbertus Kaa ( dominee) traden op als momboir in deze kwestie. Israël was daarbij bloedmomboir over 
de minderjarige kinderen van Alida en Lambert.'' Het is aannemelijk dat Lambert een andere lening 
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is aangegaan om deze schulden af te lossen. Op 28 juni 1708 hebben de bovengenoemde momboirs en 
Lambert namelijk een lening afgesloten van f 900,- bij Gerardus Verhorst, controleur van Zijne Ma
jesteits tollen tot Grave en diens huisvrouw, tegen een jaarlijkse rente vanf 45,- met het bouw hof van 
Alida Hacksteen als onderpand.33 

Waarschijnlijk omdat hij de schulden niet meer kon aflossen, stond Lambert het bouw hof van zijn 
eerste vrouw plus alle andere onroerende bezittingen in september 1714 af aan zijn zwager.34 

Door deze verkoop konden Lambert en Maria blijkbaar een nieuwe start maken. In april 1716 werd 
Lambert als bewoner van een huis van d'Heer van Heumen aangeslagen voor de jaarlijkse contributie 
voor het onderhoud van de brandspuit en -gereedschap te Cuijk. Zijn aanslag was ten opzichte van de 
andere bewoners/huiseigenaren redelijk hoog, tien stuivers.35 In juli 1716 kocht het echtpaar een voor
en achterhuis en twee moeshoven in het dorp Cuijk voor de somma vanf 900,-, waarvan zef 600 moes
ten lenen tegen een rente van 5%. Deze lening is in 1745 volledig afgelost. Een van de twee moeshoven 
grensde aan het erf van Rutger de Haen, het andere aan een erf van Israël van Woelden.36 

Na het overlijden van Lambert in 1723 bleef Maria achter met jonge kinderen. 
In het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) bevinden zich brieven van predikant Beeck

man te Cuijk uit 1723-1726 over armenzorg aan de weduwe van Woel deren, dat wil zeggen Maria Israels, 
én aan Anna van Woel deren, waarschijnlijk haar jongste dochter. De eerste brief dateert van 17 augustus 
1723. 

Uit deze correspondentie valt op te maken dat Maria Israels oorspronkelijk vanuit Maastricht naar 
Cuijk was gekomen samen met haar moeder, die in Cuijk gestorven en begraven was. Bij de aanvang 
van haar weduwschap waren de schulden van Lambert van Woelderen blijkbaar oorzaak van haar ar
moede. Tussen de diaconie van Cuijk en van Maastricht werd geredetwist over wie nu een deel van de 
armenzorg op zich moest nemen. De kerkgemeente waar iemand vandaan komt was volgens dominee 
Beeckman verantwoordelijk voor de alimentatie aan deze persoon, ingeval van het ontstaan van ar
moede door bijvoorbeeld het weduwschap. Maria Israels zelf werkte niet bepaald mee. Zij werd door 
dominee Beeckman beschuldigd van het vertellen van openbare leugens. Na haar weduwschap was 
zij aanvankelijk het meest 'gealimenteert en onderhouden' door haar zwager Rutger de Haen, die zij 
zoals de dominee stelde: 'door haar trouwen bijna geruïneerd heeft'. Op kosten van haar vrienden en 
aangetrouwde familie werd ze in 1723 naar Maastricht teruggestuurd, maar later was ze weer in Cuijk, 
waarvandaan ze in 1724 vrijwillig vertrok. Ze had vijf kinderen en het dispuut ging eerst over de vraag 
welk deel de diaconie van Maastricht zou betalen. De correspondentie eindigt met twee betalingen van 
f 15,- per jaar in 1725 en 1726 van Cuijk aan Maastricht voor jongste dochter Anna van Woelderen." De 
andere kinderen zijn dan blijkbaar óf gestorven óf elders bij familie of vrienden ondergebracht. Intus
sen verkochten Rutger de Haen en Hendrick van Woelderen als gemachtigden uit naam van Maria van 
Woelderen, weduwe van Lambert, in mei 1724 het in 1716 aangekochte voor- en achterhuis en de twee 
moeshoven aan Johan van Walsum, gerichts bode, en diens vrouw, voor een bedrag vanf 950,-.38 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Aleida van Woelde(ren), ged. Cuijk 7-2-1700, over!. ná 1719, lidmaat te Brielle met attestatie 

van Cuijk (27-7-1719), mogelijk 1731 lidmaat te Den Haag met attestatie van Leerdam, mo

gelijk begr. Middelburg 6-11-1749 ( als Alida van Woelden, echtgenote van Jan Brands ).39 

2. Hendrina, ged. Grave 19-6-1702, overl. vóór 1714. 

Uit het tweede huwelijk (bekend), ged. te Cuijk: 

3. Hendrik Israël, ged. 2-4-1713. 

4. Hendrina, ged. 5-8-1714 (get. Rurger de Haan en Catharina Croon). 

5. Yda, ged.12-1-1716 (get. Anna Catharina Israel). 

6. Anna Gertruij, ged. 10-3-1720 (get. Alyda de Haan). 

Illb. Hendrik van Woelderen, ged. Gennep [vlg. doopboek Cuijk] 23-7-1679, schepen van Cuijk 

(1718-1749), diaken (1729), overl. Cuijk vóór 22-3-1749,40 otr./ tr. Cuijk41/Gennep 18-8/16-9-1708 
Catharina Croon(en), j.d. van de Milsbeek, ged. Gennep 16-9-1684, overl. Cuijk tussen 23-2-
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17 46 ( doop get. te Grave) en 22-3-1749, dr. van Peter Croon en Aleida Haeck. 
Hendrik was, in navolging van zijn vader, eigenaar van een gedeelte van het veer over de Maas, hij 

bezat de Swaenencamp en had ook een bakkerij /winkel. Deze Hendrik is de oudst bekende voerder van 
het wapen van de familie, een blauwe zandloper op een rode achtergrond.•• 

Hendrik kocht nog vóór zijn huwelijk, in juli 1706, een kwart van 
het veer over de Maas bij het deel wat zijn ouders al in bezit had-
den en de andere helft van de Veerhoff. 43 Hij werd in 1716 als 
inwoner van Cuijk aangeslagen voor de jaarlijkse contri
butie voor het onderhoud van de brandspuit en -gereed
schap. Zijn aanslag was één van de vijf hoogste van het dorp, 
J1,-; alleen de twee brouwerijen kregen een hogere aanslag. Hij 
bezat een 'huijs, schuer en backerije' .35 

In juni 1717 stelde het echtpaar hun testament op de langst
levende op. 44 

Hij werd op 12 mei 1718 aangesteld tot schepen van Cuijk en 
is dat gebleven tot aan zijn overlijden in 1749.45 

In 1721 kocht het echtpaar van Hendrick's neef Wynant 
Droevendael een huis met moeshof in Cuijk•• en een stuk 
bouwland naast dat van zijn vader Israël, genaamd den Swae
nscamp en nog een klein stukje land daarnaast.47 Verder koch
ten de echtelieden, bijna 25 jaar na de eerste aankoop, de rest 
van het veer. Op 28 juli 1729 heeft de landschrijver en griffier te 
Cuijk gevest en overgedragen aan Hendrik van Woelderen en 
Catharina Croonen '/, van het Cuijkse Maasveer met de '/, der 
schepen tuigage enz. voor f 500,-. •• Vanaf dat moment was het 
veer geheel in eigendom van Hendrik en Catharina en hadden 
ze de volledige bron van inkomsten uit de overtochten. 

Zegel van Hendrik van Woelderen 
(1679-<1749) (IIIb) (W.J.F.Juten, 

'Noordbrabantsche zegels', 
in: Taxandria, Tijdschrift voor 

N oordbrabantsche geschiedenis en 
volkskunde 17 (1910), pag. 295) 

Het is onverwacht dat het veer over de Maas particulier eigendom was en daarom door verkoop kon 
overgaan op andere eigenaren of door erfenissen kon overgaan op de volgende generatie. Het zou voor 
de hand liggen dat het veer tot het domein van de Oranje Nassaus zou behoren. Doch in een boek uit 
1752 werd hierover al iets geschreven. De veren 
over de Maas waren in het Land van Cuijk eigen
dom van particulieren die daarmee de kost ver
dienden.•• 

Hendrik en Catharina moeten een uitgebrei
dere winkel aan huis gehad hebben dan alleen een 
bakkerij. Op 4 maart 1741 doet de ambtman van 
Cuijk verslag dat Catrien, vrouw van Gerit Tho
massen ervan verdacht wordt dat ze verschillende 
keren in de winkel van schepen Van Woelderen 
gestolen heeft. Peter, de zoon van Van Woelderen, 
die zich op een bed achter het gordijn verborgen 
had, heeft haar op heterdaad betrapt bij het stelen 
van 'ongel en keersen', welke ze al in haar voor
schoot had verborgen. Ze heeft toen bekend aldaar 
reeds meerdere keren gestolen te hebben. 50 

Uit dit huwelijk, ged. te Cuijk: 

.,, J :/ J//-;;:;,J,./~'/l 
C ,kinrn~ 

Handtekening van Hendrik van Woelderen 
(1679-<1749) (IIIb) en Catharina Croon 

25februari 1713, op een verklaringvoornotaris 
Rutger de Haen inzake een ruzie tussen derden 
(Notarissen in Cuijk, tg.nr.7127, Notaris Rutger 

de Haen, inv.nr. 2, pag. 214, BHIC Grave) 

1. Hendrina van Woelderen, ged. 9-1-1709 (get. haar moeder), over 1. vóór 1749, otr. /tr. Cuijk 26-

10/13-11-1726 Hendrickvan Vastrick, uit Randwijck. 5' 

Dit echtpaar kreeg zeker drie kinderen. '' 
Op 2 september 1764 laten Hendrik van Vastrick en Elisabeth de Wi(e)lde in Amsterdam een 

zoon dopen (Hendrick), (get. Israël van Woelderen en Anna Geertruij Plenckers). Deze Hendrik is 
waarschijnlijk een zoon (of kleinzoon) van het echtpaarHendrina van Woelderen en Hendrick van 
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Vastrick. Hendrik van Vastrick en Elisabeth de Wilde kregen nog tien kinderen. Bij vijf van deze 
kinderen (tussen 1763 en 1781) waren de doopgetuigen Jan den Appel en Alijda van Koppenael. 53 

2. Al(e)ida van Woelderen, ged. 24-7-1712 (get. vrouwsmoeder), over 1. Yperen 20-10-1754,54 otr./ 

tr. (1) Grave/Cuijk55 21-5/5-6-1735 Hendrik Bernts (Be(e)rents), ged. Grave 29-8-1695, nota

ris, begr. ald. (in de kerk) 22-5-1743, zn. van Marcellus Bernts en Helena Reijniers; otr./ 

tr. (2) Grave/Cuijk 28-10/13-11-1746 Hendrick]ohannes Reepmaker,56 ged. Maastricht 30-7-

1721, luitenant, overl. Besoyen (Waalwijk) 24-7-1816, zn. van Johannes Jacobus Reepma

ker en Maria Cathryna Reems. 
Hendrik Bernts was notaris, geadmitteerd in Grave op 9 februari 1733 door de Raad van Brabant 

te 's-Gravenhage. In 1739 werd hij procureur genoemd en was hij vaandrig in de burgerwacht van 
het Hamkwartier.57 

Op 10 mei 1742 vesten Hendrik 
Berents en Alida van Woelderen 
aan Alida van Diependaal, weduwe 
van Johan Hacque, een rente van 
f 18,- losbaar met f 400,-. De eer
ste pacht te vervallen over een jaar 
na dato heden, uit het huis, hof, 
erf, brouwerij, stalling en ruiter
kwartier achter de Marstal aan de 
binnen Ham poort te Grave, aan de 
ene zijde het erf van Evert Huys
mans, aan de andere zijde de bin
nen Hampoort, voor en achter de 
gemene straat.'' 

Hendrick Reepmaker was tij
dens de ondertrouw 'luytenant' in 
het regiment van generaal majoor 
Baron Mathans 'ter Compagnie 

Handtekening van Alida van Woelderen (1712-1754), (IIIb-2) en haar 
man Hendrik Bernts, d.d. 10 mei 1742, op een pachtovereenkomst 

(Schepenbank Grave 1529-1811, tg.nr. 7041, Protocol van akten van 
overdracht, inv.nr. 265, pag.116, BHIC Grave) 

van Baron Frijenes', in 1749 'lieutenant' in het regiment dragonders van Generaal Trips en in 
1755 luitenant bij de dragonders van Matha. Hij tr. (2) Zutphen 16 oktober 1755 Judith Jacoba Mar
chand. 

Op 10 juni 1749 vest Israël van Woelderen, schepen, in opdracht van Henricus Joannes Reep
maaker, luitenant, gehuwd met Alida van Woelderen, aan Mattijs Abels en Maria Teunisse, het 
huis, de brouwerij, hof, stallingen, ruiterkwartier en erf in de Vollerstraat (andere naam voor 
'achter de Mars tal') te Grave, aan de ene zijde de binnen Ham poort, aan de andere zijde het erf van 
Huysmans, voor en achter de gemene straat. Verkocht voor f 920,-, 103 hogen en een ton bier, waar
vanf 150,- voor de kinderen van notaris Berents.59 

Alida kreeg zes kinderen, in beide huwelijken twee dochters en een zoon.60 

3. Israël van Woelderen, volgt IVa. 

4. Peter van Woelderen, volgt IVb. 

5. Anna Geertruy van Woelderen, ged. 28-9-1721 (get. Johannes Bekker en Rixke Croon), over 1. 
ald. 12-4-1744. 

De a .rn.btn1.an van het Land van Cu ijk n oteert op 12 april 1744 dat d e dochter van schepe n Va n 

Woelderen te Cuijk, zonder zijn medeweten heeft gekraamd van een onecht kind en daaraan is 
overleden. De begrafenis mag plaatsvinden zonder visitatie. De zoon van Middegaal te Cuijk, die 
afwezig is, is de vader van gemeld kind. •• Zij kreeg een dochter, Anna Geertruydt, gedoopt Cuijk 25 
april 1756. 

6. Gerardus van Woelderen, ged. 4-6-1724(get.Peter Diets enSybillaMooren ), over 1. ald. 19-12-1785. 
In 1760 vragen Israël van Woelderen, schepen van de stad Grave en Peter van Woelderen, sche

pen van de hoofdbank Cuijk, als curators van hun doof en stom geboren broer Gerardus aan de 
ambtman van het land van Cuijk toestemming omf 800,- van genoemde broer vast te zetten op 
een lijfrente. Dit omdat het kapitaal, erfenis van de ouders, steeds minder wordt. Het loon dat hij 
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krijgt van de tweede suppletie en de renten zijn niet voldoende voor vertering, kleedgeld en voor 
wat verder nodig is. De lijfrente is bedoeld om hun broer een ruimer bestaan te verschaffen en om 
te voorkomen dat het kapitaal geheel verdwijnt. Dit op advies van curator C. van der Lee en hun 
broer Hendrik van Woelde ren. 6' 

7. Hendrik Willem van Woelderen, ged. 30-3-1727 (get. Willem Jan Heynsius, Ida de Haan en 
Hendrik van Vastrick tot Randwijck), jong overleden (vóór 1730 ). 

8. Hendrik van Woelderen, volgt IVc. 

!Va. Israël van Woelderen, ged. Cuijk 7-4-1715 (get. Geertruyt Croon uit Goch, 'suster van Ca
tharina Croon'), president-schepen te Grave en provisor van het Sint Catharina Gasthuis, bak
ker en 'cramer', 63 overl./begr. Grave 21/25-6-1766, otr. Cuijk64 18-2-1741 Petronella (Pieternella) 
Kleijn, geb. Klundert 22-1-1717 en wonende te Wijchen, begr. Grave (in de kerk) 10-8-1780, dr. 
van Jacobus Kleijn en Kuneira van Giesendam. 

Hij werd begraven in de St. Elisabeth kerk te Grave, met twee uur durend klokgelui. Zijn grafsteen is 
gedocumenteerd.65 Op 18 november 1749 werd aan Israël zijn eerste burgerbrief verleend, hij heeft toen 
de eed afgelegd.66 In 1766 werd hij als kapitein-luitenant van de Burgerwacht voor het Marktkwartier 
vermeld.67 Hij kreeg de Swaenscamp toegewezen uit de erfenis van zijn overleden ouders. 

In december 1741 meldt de ambtman dat de decanen van het bakkersgilde te Grave hebben gemeld 
dat Israël van Woelderen het bakkersgilde heeft gewonnen.68 In augustus 1742 meldt hij dat in het 
kramersgilde te Grave als nieuwe 'cramers' zijn aangenomen: Bernard Doeden, weduwe Coenraet 
Giese, Israël van Woelderen,Johanna Schiefels, weduwe Abel Jansen en weduwe Senderen.69 In januari 
1743 heeft hij de jaarlijkse recognitie vanf 30,- inclusief f 6,- ontvangen voor de beëdiging van Berent 
Berents en Israël van Woelderen als nieuwe decanen van het bakkersgilde en heeft hij de oude decanen 
Marheus van Esch en Johannes Nieuwenburg van hun eed ontslagen. Een jaar later worden Berent Be
rents en Israël van Woelderen vervangen door Lambert Verbeel{ en Michiel Kuenen, waarvoor de ambt
man opnieuw f 30,- ontvangt voor de jaarlijkse erkentenis van het gilde, waarinf 6,- begrepen voor het 
afleggen van de eed. In januari 1747 worden Israël van Woelderen en Alexander Verbeet weer voor een 
jaar decaan .7° 

Israël en Petronella kopen en verkopen verschillende panden. Begin 1744 kopen ze 'een sekere huy
sing en erve staande en gelegen op de hoek van de Markt en de Rogstraat,'' de eene zijde de erve Fran
cois Andiger, d'andere zijde de Markt, achter schietende op de erve Krieger, voor gemeene straat', voor 
f 1.000,-. In november 1755 kopen ze van Derk van der Plaat, schepen, het huis, pakhuis en erf achter de 
Marstal, aan de ene zijde het erf van Jan Siebers, aan de andere zijde Peter Smits en voor aan de gemene 
straat, met geen andere lasten dan 's heren poortchijns voor f 350,-. In juni 1756 kopen ze van Pieter van 
der Drenk, koopman te Rotterdam en Jacobus Verlaar het huis en erf in de Scheere of Kerkestraat, aan 
de ene zijde A.H. Krieger, aan de andere zijde Jan Cornelisse en voor aan de gemene straat, met geen 
andere lasten dan 's heren poortchijns, voor f 505,- en 26 hogen en een ton bier. Dit huis verkopen ze 
in september 1759 aan Aalbert Raaijmaekers en zijn vrouw Maria Bosch voor f 700,-. In december 1756 
kopen ze van Joh. van der Plaat en Jacob van der Meulen als curators van de boedel van Derk van der 
Plaat een huis en erf aan de Hamstraat, aan de ene zijde stadhuis, aan de andere zijde R.J. Malingres 
en voor aan de gemene straat voor f 345,- 10 hogen en een ton bier. In november 1757 verkopen ze dit 
huis (genaamd Moriaan) aan de buurman, bierbrouwer Rudolph Josephus Malingrez, voor f 525,-.7' 
In november 1778 koopt Petronella Kleijn, dan weduwe, van Willem Gerard van Oijen, ontvanger van 
's Lands middelen ove r Gra ve e n h e t Land va n Cuijk, het huis, e r f, achterhuis en stal met,.] z ijn toebe

horen in de Maasstraat, achter uitkomend aan het straatje achter de kerk, voor aan de gemene straat en 
het kolenmagazijn of erf aan her bovengenoemde straatje tegen de kerk aan, 'met geen andere lasten 
dan 's heren poortchijns, f 12,- aan de Domeinen,J 1,- en tien stuivers aan de St. Anna broederschap', 
verkocht voor f 4.105,-. Hiervanf 1.105,- te betalen bij de koop, de resterendeJ 3.000,- tegen een vaste 
rente van 3'/,% tot de algehele aflossing over 30 jaar.73 

Ook verstrekken ze verschillende leningen: Op 1 december 1755 geven ze een lening aan de prins 
van Oranje Nassau: 'Gerard Torsinck rentmeester gemachtigd door H. Kon. Hoogheid Princ. v. Oranje 
Nassau verklaart in die qualiteit schuldig te zijn aan den heer Israël van Woel deren en Petronella Kleyn 
f 2.000,- ter zake van voorgeschoten penningen, met de belofte heden over een jaar 3% dus f 60,- rente 
re betalen en zo verder tot de aflossing toe'.74 In maart 1765 geven ze aan de weduwe van koster Heij-
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mans en diens broer, richterbode Rudolph Heijmans en schoonzus, een lening van f 450,- tegen een 
rente vanf 18,- per jaar op het huis en erf op de Grote Markt. Deze lening is op 15 februari 1780 terugbe
taald, zoon Jacobus geeft hiertoe aan P. Ragaij een kwitantie namens zijn moeder.75 In juli 1765 lenen ze 
ook geld aan Israël's jongste broer Hendrik (zie bij IVc). 

Uit dit huwelijk, ged. te Grave: 

1. Cun(i)(e)raAdriana van Woelderen, ged. 21-4-1743 (get. Maria Adriana Kleijn), begr. ald. 2-9-
1743 ('een kind van Israël van Woelderen op het kerkhof). 

z. Jacobus van Woelderen, volgt Va. 

IVb. Peter van Woelderen, ged. Cuijk 6-11-1718 (get. Jacobus Smits), diaken (1744), schepen 
van Cuijk (1749-1795), regent, overl. ald. 9-9-1809, otr./tr. Cuijk zo-3/6-4-1751 Anna Theodora 
Mechteld Plencker, geb. ca. 1730 in Uedem, Essen (Duitsland), overl. Bergh 27-2-1817, dr. van 
Henrich Wilhelm Plencker en Daniella Theodora Brandt. 

Peter verkreeg uit de erfenis van zijn overleden ouders in 1749 een huis aan de Maasstraat te Cuijk, de 
Maashof en het veer over de Maas, de verdere onroerende goederen in Cuijk en de koopmansgoederen 
(de winkelvoorraad en gereedschappen), waarvoor hij 
de bestaande schulden moest aflossen en zijn broers en 
zussen hun erfdeel in geld moest geven.' 6 

Ter gelegenheid van hun trouwen zijn huwelijksgla
zen gemaakt, die het wapen met de zandloper tonen.77 

De vraag hoe deze twee huwelijkspartners elkaar ont
moet hebben staat nog open. De familie Plencker kwam 
van oorsprong uit Duitsland en kwam onder andere ook 
in Amsterdam en in Helmond terecht. Omdat zowel Pe
ter als zijn vrouw een hoge leeftijd hebben bereikt, heb
ben ze hun 50-jarige bruiloft kunnen vieren. In het pri
vé archief van de familie Van Riemsdijk bevinden zich 
de feestzangen ter gelegenheid van dit bruiloftsfeest, 
vervaardigd door Adrianus van Riemsdijk, gehuwd met 
Daniela Wesselman, een nicht van Anna Theodora.78 

Peter werd in 1744 als diaken van Cuijk vermeld. Blij
kens een akte van 22 april 1749 was vader Hendrik kort 
tevoren overleden en werd Peter van Woelderen in zijn 

Handtekeningen van Peter van Woelderen (1718-
1809) (IVb) en Anna Theodora Mechteld Plencker 

d.d. 20 mei 1775, op de 'Coopsconditie voor den 
Landschrijver Van Hoijtema en Burgemeester Van 
Woelderen cum sua' van een weitje onder Heeswij'k 
gelegen (Schepenbank Land van Cuij'k 1525-1810, 

tg.nr-7040,Akten van verkoop van onroerend goed, 
inv. nr. 442, pag. 611, BH Ic Grave) 

plaats tot schepen van Cuijk aangesteld.79 Dit bleef hij tot 1795, waarbij hij tevens als burgemeester 
wordt genoemd. Daarna werd hij verkozen tot regent van Cuijk, Haps, St. Agatha en Linden, waar
schijnlijk tot aan zijn dood in 1809. Dat was opmerkelijk. In de tijd van de Bataafse republiek werden 
niet altijd oude regenten verkozen, maar kwamen vaak geheel nieuwe mensen aan de macht. 

Van Peter is tevens bekend dat hij op 26 juli 1755 als schepen opdracht gaf aan een zekere Jean Petit 
tot het gieten van de grote klok ( de brandklok) voor de Martinus toren van Cuijk. In deze klok stond een 
inscriptie met onder andere de namen van de opdrachtgevers. De klok is in de Tweede Wereldoorlog 
geroofd.•0 

In het museum Ceuclum in Cuijk, gevestigd in de oude Martinus toren, hangt een oorkonde van 10 
a pril 1760 d ie m e d e ondertekend is door P e t e r van Woelderen. D e Schout en Schepenen van h et dorp 

Cuijk verordonneren in dit document dat vanwege het brandgevaar en ter voorkoming van droevige 
ongevallen, huizen voortaan geen strooien of rieten daken meer mogen hebben. De huizen waren sinds 
de grote brand in 1712 voor het merendeel al bedekt met pannen, maar nog 21 huisjes hadden in 1758 
een strooien dak. 8' 

Op 27 oktober 1759 hebben Peter van Woelderen, schepen te Cuijk en zijn vrouw Anna Theodora 
Mechteld Plencker een testament opgemaakt op de langstlevende.'' 

In juli 1762 kopen ze een bouw hof, op den Bulk of onder den Cauwenbergh onder Heeswijk gelegen, 
bestaande uit een huis, schuur, moeshof, boomgaard, put en aangelegen bouwland; idem een loop 
bouwland bij het Gasthuis te Grave, plus nog een stuk bouwland bij Cuijk, tezamen ongeveer vijf en 
een halve Hollandse morgen groot, belast met een malder rogge jaarlijks aan het comptoir, verder nog 
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vier lopen bouwland, circa een Hollandse morgen groot, gelegen onder Heeswijk, belast met drie sche
pels rogge aan het klooster van St. Agatha, en alle percelen belast met onderhoud van wegen en dijken, 
voor de somma vanf 834,-. 14 Maanden later kopen ze een aangrenzend perceel bouwland, den Hogen 
Bulk genaamd, van ongeveer een Hollandse morgen, belast met f 3,- en tien stuivers, voor de somma 
vanf 82,-. In juli 1770 breiden ze hun bouwhof nog verder uit, ze kopen een stuk bouwland ongeveer 
een Hollandse morgen groot bij den Cauwenbergh onder Heeswijk voor f 230,- terwijl ze drie maanden 
later in de buurt nog meer percelen grond kopen, samen met David Hoytema die de ander helft koopt: 
bouwland met een bosje en een 'eijkelboschje' ongeveer 11

/, morgen groot op de Leuvert onder Heeswijk 
gelegen, tevens een bosje 'hiep hout', de Beempt genaamd, ongeveer 11

/, hond groot, voor f 510,-. 
Einde 1772 kopen ze een bosje 'hiep hout', groot ongeveer 1 ¼ Hollandse morgen, 'Jacob Boersbosch

je' genaamd, tussen Cuijk en St. Agatha gelegen, voor de somma vanf 910,- en 30 hogen, in totaal voor 
f 1.000,-. Halverwege 1773 kopen ze nog een bosje 'hiephout', met de bomen erin, ongeveer vier hond 
groot, op den Bulk onder Cuijk gelegen, voor een bedrag vanf 520,- en 33 hogen, in totaal voor f 619,-. 

In 1775 schaffen ze opnieuw onroerend goed aan. In februari kopen ze van Wijnand Wijnands, 
meerderjarige jongeman, een huis bestaande uit twee woningen en een open plaats daarachter met een 
waterput aan de Maasstraat in Cuijk, alsmede een moeshofje in de buurt. De panden zijn belast met di
verse belastingen, voor de somma vanf 590,-. In juni kopen ze samen met David Hoytema 3/4 part van 
een weitje ongeveer twee hond groot, onder Heeswijk gelegen, voor f 20,- . 

In maart 1781 kopen ze van Daniel van Walsem en Alberdina Blijvoet, echtelieden, een moeshof aan 
de Maasstraat in Cuijk gelegen, voor de somma van f 330,- en in mei 1782 kopen ze van Roel off van 
Duijnhooven en Hermijna Loeffen een huis en moeshof aan de noordkant van de Maasstraat te Cuijk 
gelegen, voor f 950,- en 30 hogen, in totaal voor f 1.040,-. Het huis is belast met diverse belastingen. 83 

Naast de opbrengsten uit het veer over de Maas en de winkel en de opbrengsten van hun bouw hoven, 
kwamen Peter en Anna Theodora nog op een andere manier aan inkomsten. Zij leenden geld aan ande
ren tegen een rente van tussen 31/,% en 5% jaarlijks. Er zijn negen akten gevonden tussen 1763 en 1803 
waarin een dergelijke lening is vastgelegd. Het geld werd geleend aan echtparen die er een onderpand 
van huis en moeshof en soms bouw- of weiland tegenover stelden. Een paar keer waren het huizen in de 
Maasstraat of elders in Cuijk, maar ook onroerend goed in Groot Linden, in Heeswijk of in Haps.'• 

Verder verkregen ze inkomsten uit erfenissen, schenkingen en uit de verkoop van onroerend goed. 
In februari 1776 maakt Johanna Albertina Margareta Plencker haar testament. Zij legateert aan haar 

zus Anna TheodoraMechteld haar beste zwarte jak en rok, alsmede haar juwelen bestaande uit een paar 
orlietten en een ring, aan haar drie zusters, voornoemde Anna Theodora Mechteld, Anna Gertruijd, 
wed. Schumachers en Anna Sibilla Wilhelmina, gehuwd met Care! Frederick Wesselman, al de overige 
klederen. Erfgenaam wordt Anna Theodora Mechteld, met de verplichting aan nichtJ ohanna Elbertina 
Plencker, dochter van broer Jan Hendrick Plencker f 150,- uit te keren. Testatrices moeder Daniela The
odora Brant, wed. van Hendrick Willem Plencker, krijgt het vruchtgebruik. 85 

In oktober 1777 maakt Freule Jacoba Cornelia van Zuhm haar testament. Zij legateert onder meer 
aan Anna Theodora Mechteld Plencker een witte satijnen rok en nog allerlei andere zaken aan ande
ren. Executeurs worden schepen Peter van Woelderen en Peter van Lee. Erfgenaam is Anna Theodora 
Mechteld.86 In juni 1781 vesten Peter van Woelderen en Anna Theodora Mechteld Plencker, aan Willem 
Arnold Motman, rentmeester der Domeinen en Friderica Tabia Catharina Sanderus, echtelieden, het 
huis en erf in de Oliestraat te Grave, uit de erfenis van de freule Zuhm. Aan de ene zijde grenzend aan 
de heer Verheyen, aan de andere Habernich en voor aan de gemene straat, met geen andere lasten dan 
' s heren poortchijns. Verkocht voor f 1.800,-. 87 Dit bedrag wordt door de kopers deels betaald met een 
v.reib.nd: in augus tus 1781 d raagtFrederica Fabia Ca th arin a Sande rus, gehuw d m e tWille n1 Arn o ld M o t

man, rentmeester van de stad Grave, voor het gericht van Middelaar over aan Peter van Woelderen en 
Anna TheodoraMechteld Plencker, een 'wij- ofhooicamp', genaamd de Puttecampkens, gelegen bij het 
Cuijkse Veerhuis. 88 

Ook in die tijd lijkt er al sprake te zijn geweest van wat nu een dubieuze vastgoed transactie zou 
heten. Eind december 1788 hebben Peter van Woelderen en Anna Theodora Mechteld Plencker gevest 
aan Adriaan Jan Jacob Prinsen, landschrijver en griffier van het Land van Cuijk, een pakhuis je gelegen 
noord aan de Maasstraat te Cuijk, west en zuiden naast een azijnmakerij, voor f 208,-. Dit pakhuis je 
werd dezelfde dag door AdriaanJanJacob Prinsen doorverkocht aan Derk Jan Castanien, azijnbrouwer, 
die ernaast zijn bedrijf had, voor de somma vanf 208,-en een aam wijn ten bedrage vanf 40,-. Hier
door krijgt het Land van Cuijk twee keer een 4oste penning belasting. Peter van Woelderen tekende 
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Gegevens van de eerste kadastrale kaart van Cuijk en omgeving, met daarop bezittingen van Peter van Woel
deren (1718-1809) (IVb) en zijn vrouw Anna TheodoraMechteldPlencker, alsmede het (verkochte) huis uit een 
akte van 1717, Deze gegevens zijn gekopieerd op de 'Tranchotkaart' 1803-1820, blad 7, 'Cuijk'. 

De nummers verwijzen naar de kadastrale nummers. 

- (niet genummerd) Het veer over de Maas: al van vader Hendrik van Woelderen (IIIb) en 
deels in eigendom van Israel Pelgrum Lamberts verkocht in 1812. 
van Woelde(n) (II) en via tussenliggende gene- 96 Moeshof of tuin bij de Maas, in 1749 geë,fd van 
raties eigendom van predikant Hendrik Willem zijn vader (IIIb) en verkocht in 1812. 
van Woelderen (Vb ). 428 Bouwland. 

43 Huis en e,f en bijbehorend moeshof (nq2) aan 429 Dennebos. 
de Maasstraat, aangekocht in 1782 en overge- 430 Hakhout. 
nomen door predikant Hendrik Willem van 443 Bouwland. 
Woelderen in 1813. 444 en445 Huis, e,f en moestuin. 

55 Huis bestaande uit twee woningen en open 451 Bouwland. 
plaats met waterput aan de Maasstraat en een 463 Bouwland. 
moeshof (nr. 57) daarachter aan het straatje, 497 Hakhout. 
aangekocht in 1775 en verkocht in 1812. 505 Bouwland. 

70 Huis en e,f aan de Maasstraat, in 17 49 geë,f d 

Nummers 428 t/m 505 betreffen het bouwhof'Op den Bulk' of'onder den Cauwenbergh' geheten, plus aan
gelegen bouwland en hakhout, allemaal tussen 1762 en 1772 gekocht en in 1813 overgenomen door predikant 
Hendrik Willem van Woelderen. 

Eveneens staat aangegeven: 188: Het huis en e,f 'op de hoek van de Moolenstraat' in 1717 verkocht door 
Israël Pelgrum Lamberts van Woelde(n) (II) en zijn drie meerderjarige kinderen, te weten: Lambert (IIIa) 
Maria (II-5) en (IIIc) Hendrik (IIIb). 

(Gegevens op http://watwaswaar.nl.Gemeente Cuijk. C.A. Sectie C, genaamd Het Dorp, Eerste blad 
en Tweede blad, alsmede de bijbehorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel, waarop de grondeigenaren 
staan geregistreerd) 

deze tweede akte als schepen.•• 
In juni 1799 verkopen Peter van Woel deren, oud-schepen te Cuijk en Anna Theodora Mechteld Plenc

ker aan Andries de Groen, schepen tot Cuijk en Theodora Augustina van de Middegael een stuk 'uytge
royd boscagie land, het Heere nieuw genaamd', ongeveer twee hollandsche morgen groot, op de Leuvert 
kennelijk onder Beers gelegen 'met de Plantagieën daarlangs', onder andere grenzend aan het eigen erf, 
voor de somma vanf 1.000,-.90 

Enige jaren na het overlijden van Peter van Woelderen in 1809, proberen Anna Theodora Mechteld 
Plencker en haar twee zonen zoveel mogelijk van de onroerende goederen in Cuijk te verkopen. In 
augustus 1812 starten ze in de herberg van de weduwe Daniël van Walssem een openbare verkoop van 
veertien percelen, waaronder het huis aan de Maasstraat geërfd van Hendrik van Woelderen, twee an
dere huizen aan de Maasstraat die ze in 1775 respectievelijk 1782 gekocht hadden (het eerste verhuurd 
aan kapitein A. Pfeiffer, het tweede aan Michiel van Brij), een moeshof aan de Maas, het bouw hof op den 
Bulk of onder de Cauwenbergh onder Heeswijk gelegen, aangekocht in 1762, het perceel bouwland, de 
Hogen Bulk genaamd, aangekocht in 1763, het bouwland bij de Cauwenbergh onder Heeswijk, aange
kocht in 1770, alle drie voor de helft in gebruik bij Gradus Verkuijlen, de bosjes 'hiephout', inclusief 
het 'Jacob Boersbosje' en diverse weilanden, inclusief de Puttenkamp. De verkoop verloopt volgens het 
proces van 'hogen' en 'afslag'. Bij de definitieve afmijning in september 1812 werd niet alles verkocht. 
Het eerste huis aan de Maasstraat werd verkocht aan Matthias van der Voordt voor f 2.470,-, een ander 
huis aan Jan Joseph Anthonij Heutz uit Nijmegen, voor f 680,-. De moeshof werd verkocht aan Adria
nus Cornelis Sieverts voor f 240,-. De Puttenkamp werd verkocht aan Leendert van den Boogaard voor 
f 5.000,-. Een weiland onder Escharen buiten de Maasdijk werd verkocht aan Martinus Peters voor 
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f 1.219,-, een weiland onder Gassel aan Peter Poos en Theodorus Poels voor f 1.702,-. Het derde huis 
aan de Maasstraat, het bouw hof op den Bulk en aanpalend land en de bosjes 'hiep hout' werden door de 
verkopers teruggenomen.•• 

Uit dit huwelijk ged. te Cuijk: 

1. Hendrik Willem van Woelderen, volgt Vb. 
2. Israël Daniël van Woelderen, volgtVc. 

IVc. Hendrik van Woelderen, ged. Cuijk 4-10-1730 (get. in plaats van Maria van Woelderen 

huysvrouw van Jacobus Smits, Ina de Haan), bakker en schepen te Grave (1776-1792), begr. 

Cuijk 23-12-1792, otr./ tr. Grave/Beers 24-4/9-5-1756 Catharina van O(o)ijen, ged. Grave 9-11-

1729, begr. ald. 5-10-1791, dr. van Gerhardus van Oijen en Agnes van Diependaal.93 

Hendrik was als jonge man mogelijk lidmaat te Den Haag (Hendrik Woelderen, j. m. wonend Ve
nestraat WZ met attestatie van Cuijk 1751). Hij werd in 1758 en 1778 als diaken vermeld en in 1757, 1767 
en 1778-1779 als ouderling,•' in 1766 als vaandrig der burgerwacht voor het Hamkwartier vermeld en 
in 1784 als kapitein.•• In 1788 was hij (of zijn gelijknamige zoon) l!J1; " 
deken van het kramersgilde.9' Catharina deed haar belijdenis ,~-V(. t1/7J 
te Grave op 29 juni 1750. Zij woonden in Grave en hadden twee ,--e :a.::> 
huizen in de Hamstraat, waaronder 'Den Bonte Osch' . In juli ,,, ,.,.. ••~• /9 ~ -: 
1765 lenen ze een bedrag van f 600,- van Hendrik's broer Israël ,, __ - (,.,,,t:; 
tegen een rente vanf 18,- met 'Den Bonte Osch' als onderpand. ~ n '/? / 
Op 5 mei 1794 laat Peter van Woelderen vastleggen dat dit be- Handtekeningen van Hendrik van Woel-
drag door de erven van Hendrik en Catharina is terugbetaald deren (1130_1792) (IVc) en Catharina van 
aan zijn broer Israël. 95 Verder verkopen ze een paar keer wat Oijen d.d. 2 juli 1165, op deleningsover-
kleinere stukjes onroerend goed in Grave: in april 1765 een sol-
datenkwartier aan de Doelewal voor f 71,-, in mei 1770 het erf eenkomstvanf 600,-met zijn broer Israël 
genaamd de Binnen Ham poort voor f 35,- en in september 1773 van Woelde ren (IVa) en Petronella Kleij·n 
een moeshof, op de Stoof gelegen, voor f 125,-. In augustus 1785 (Schepenbank Grave 1529-1811, tg.nr.7041, 
gaan ze opnieuw een wat grotere lening aan, ze lenen f 1.000,- Protocol van akten van overdracht, inv.nr. 
van David Hoytema, tegen een rente van f 35,- met als onder- 267, pag.143, BHIC Grave) 
pand het huis, erf en achter- of bakhuis in de Hamstraat, aan de 
ene zijde het erf van de weduwe Meuse, aan de andere zijde de weduwe Vinck en voor aan de gemene 
straat. In december 1790 hebben ze dit huis voorf 900,- verkocht aan Johan Coebergh. Na de dood van 
hun ouders verkopen de kinderen het huis 'Den Bonte Osch' voor f 700,- .96 

Uit dit huwelijk, ged. te Grave: 

1. Catharina van Woelderen, ged. 30-1-1757 (get. Petronella Kleyn, huisvrouw van schepen J. 

van Woelderen), benoemd als beurt- en marktschipperse van Grave (12-6-1804), vertrok 

met attestatie naar Haarlem (14-7-1810), werd lidmaat ald. (oktober 1810),•2 overl. Haar

lem 27-7-1827, otr. Grave 24-6- (met attestatie om te tr. Escharen 11-7-)1779Johannes (Jan) 
Stasse, ged. Grave 28-4-1751, beurtschipper van Grave op Rotterdam, begr. ald. 6-6-1804 

(in de kerk), zn. van Poulus Stas(se)(Staats) en Geertruid Teunisse. 
Z ij kregen acht kinderen.•7 

2. Agniet]ohanna van Woelderen, ged. 10-9-1758 (get. Johanna Amelia van Ooyen), over 1. Schie
dam 25-12-1819, otr./ tr. ald. 19-4/9-5-1787 Leenderd Borstiken, wednr. 

3. Hendrik van Woelderen, ged. 14-11-1759, koster, begr. Grave 24-4-1806, otr./tr. Grave 8/30-6-

1784 Johanna Maria van Hall, geb. Kampen 9-5-1753, over 1. Dieren 28-10-1814, wed. van 
Theodorus Rutten, dr. van David van Hall en Lammertina Brouwers. 

Hendrik was 5 december 1781 te Grave als koster aangesteld.•• Zij maakten in de laatste twee 
maanden van 1794 het beleg van Grave door de Franse troepen mee, waarbij de stad, evenals hun 
huis 'vanouds genaamd de Waag' met het pakhuis op de Markt en aan de kerk vastgelegen, zwaar 
werd beschadigd.•' Het garnizoen onder leiding van Generaal-Majoor De Bons moest zich op 28 
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december overgeven aan de Fransen.•• 

4 . Gerardus (Gerrit) van Woelderen, volgt Vd. 

5. Amalia van Woelderen, ged. 12-10-1763 (get. Anna van Oyen, wed. Huys), begr. Grave 7-2-

1782. 

6. Johan van Woelderen, ged. 24-4-1765 (get. Johan Ragay), begr Grave 28-7-1768 . 

7. Pieteronella van Woelderen, ged. 18-11-1767 (get. Pieteronella Kleyn), begr. Grave 26-4-1771. 

8. Johanisrael van Woelderen, ged. 24-9-1769, begr. Grave 13-6-1774. 

9. Petronella Jacoba van Woelderen, ged. 17-1-1773 (get. Petronella Klijn), begr. Schiedam 7-8-

1800, otr./ tr. ald. 25-2/11-3-1792Johannes Voorbach, kleermaker, overl. Schiedam, zn. van 

Johannes Voorbach en Cornelia de Gruyter. 
Zij deed belijdenis te Grave 4 april 1788 en vertrok met attestatie naar Schiedam 14 januari 1789. 

Zij kregen vier kinderen.10 0 

10. Johanna Amalia van Woelderen, ged. 12-5-1774 (get. Johanna Amalia van Ojen), begr. Grave 

3-8-1774. 

Va. Jacobus van Woelderen, ged. Grave 11-11-1744, onder meer koopman, overl. ald. 7-9-1794, 

otr./ tr. Rotterdam 16/30-3-1766 Elisabeth Knollenburg, ged. Rotterdam 6-12-1744, begr. Grave 
21-12-1792, dr. van Cornelis Knollenburg enJ ohanna van Loon. 

Elisabeth woonde ten tijde van de huwelijkssluiting op 'Steijger' te Rotterdam,Jacobus woonde toen 
op de Hoogstraat en van 1776-1777 in den Houttuijn. Jacobus was in Rotterdam koopman. Zij kregen 
acht kinderen.'0

' Jacobus kwam met zijn gezin waarschijnlijk einde 1777 terug in Grave en was daar on
der andere beziender van de tollen, houder van een koffie- en wijnhuis en koster. Op 30 november 1777 
werd hij lid van het kramers gilde te Grave•' en in 1784 werd hij vermeld als vaandrig van het burgerven
del Maaskwartier.'0 ' 

In 1784 kocht het echtpaar te Grave twee huizen in de Oliestraat: eerst het huis 'vanouds genaamd de 
Wynberg'103 voor f 900,- en drie maanden later uit een publieke verkoop een ander huis, stalling en erf 
voor f 62,-, 30 hogen en een ton bier. Het laatste huis verkochten ze drie jaar later alweer, in april 1787, 
voor f 700,-. Enige jaren later bouwden ze grote schulden op. In april 1790 gingen ze met' de Wynberg' 
als onderpand drie enorme leningen aan, van in totaal f 3.226,-.104 Misschien dienden ze om het on
derhoud te kunnen betalen aan de panden die aan Jacobus waren toevertrouwd uit de erfenis van zijn 
moeder, misschien om in zijn wijnhuis te steken. 

Jacobus' moeder Petronella Kleijn, wilde dat haar erfenis (zij had haar vermogen belegd in huizen 
en land) ten goede zou komen aan haar kleinkinderen en bestemd zou worden voor hun opvoeding. 
Jacobus heeft de Raad van Brabant in 1790 gevraagd om opheffing van dit beding, omdat hij grote on
derhoudskosten aan de huizen had en zijn (nog drie in leven zijnde) zonen inmiddels in het leger waren 
of zouden gaan. Zijn verzoek werd in februari 1791 toegestaan. Daarop konden Jacobus en Elisabeth 
alvast één pand afkomstig uit de erfenis verkopen: een huis en erf achter de Marsstal, voor f 125,- en 35 
hogen. Maar van een ander huis, erf, achterhuis en stal met alle toebehoren aan de Maasstraat plus een 
kolenmagazijn tegen de kerk aan, werd eerst nog de daarop rustende hypotheek vanf 2.400,- naar hen 
overgeschreven. In 1792 konden ze het uit de erfenis afkomstige huis en erf in de Rogstraat op de hoek 
van de Markt verkopen, voor f 2.100,- en 60 hogen. Niet voldoende om de schulden af te lossen. Toen 
het echtpaar was overleden wilden hun zonen de erfenis niet ontvangen en zijn de onroerende goede
re n door executeurs ve rl<ocht. 10s 

Vb. Hendrik Willem van Woelderen, ged. Cuijk 10-3-1754 (get. juffr. Petronella Klein), predikant 
(1780-1835), over 1. 's-Heerenberg 4-6-1840, tr. 's-Heerenberg 26-9-1784 Sara Louisa Maria van 
Marle, ged. Oost-Vlieland 25-12-1758, overl. 's-Heerenberg 7-12-1840, dr. van Peter Christiaan 

van Marle en Helena Catharina Voss. 
Hij studeerde in 1771 te Nijmegen aan de Latijnse school en ontving ter gelegenheid van de overgang 

naar de hoogste klas een boek omdat hij een zeer goede student was. Op de eerste pagina staat in het 
Latijn geschreven: "Aan de oprechte jongeling, op wie wij onze beste hoop gevestigd hebben, H.W. 
van Woelderen, die van de tweede klas naar de eerste bevorderd zal worden, hebben wij - voor zijn 
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bijzondere ijver en inzet - deze beloning toegekend. De zeer edele en edelachtbare curatoren van de 
Nijmeegse School, 9 februari 1771. Getuige H.G. Bornmannus." Op het titelblad staat: 'Van C.Crispus 
Sallustius, Wat Bestaat' .'06 

Hendrik Willem werd vanaf 1780 predikant in achtereenvolgens Horssen, 's-Heerenberg en Elten, 
tot 1835, toen hij met emiraat ging. Hij was ook schoolopziener in het district en bestuurslid van ver
schillende instellingen, zoals de Maatschappij van Weldadigheid. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen 
geboren. •01 

Predikant Hendrik Willem bezat veel onroerend goed, dit kan geconcludeerd worden uit de gege
vens van de eerste Nederlandse kadastrale kaarten en registers uit circa 1811 tot 1832.'08 Hij had bezit
tingen in Cuijk (een huis, het veer, een bouwhof en bouwland, hooiland en hakhout) en ook flink war 
landerijen en huizen afkomstig van zijn schoonfamilie Van Marle. Dit betrof onder meer het pand 'De 
Lantscroon' en de 'Molenpoort' plus tuin in 's-Heerenberg en het landgoed 'Diepstegen' in Etten. 

Hij woonde van 1776 tot 1840 in De Lantscroon, welk huis hij van zijn (toekomstige) schoonmoeder 
de wed. Helena Catharina Voss, had gekocht. Het pand is nu een hotel, gelegen aan de Molenstraat 
en aan de achterzijde grenzend aan de wal rondom de oude kern. Het familiegraf van predikant van 
Woelderen en zijn gezin is nog altijd aanwezig op de begraafplaats van de protestantse gemeente te 's
Heerenberg, gelegen vlakbij het kasteel van de heren van Bergh. 

Een groot deel van zijn bezittingen in Cuijk nam hij in mei 1813 over van zijn moeder en broer, na
melijk het huis in de Maasstraat, de bouwhof aan den Cauwenbergh plus bijbehorend land, de bosjes 
'hiep hout' en de weilanden, waarvoor hij henf 3.168,- vergoedde.'09 Deze bezittingen in Cuijk vergden 
regelmatig aandacht. In december 1816 verklaarde Bernardus van Dijk, koopman te Cuijk, zaakgelas
tigde van Hendrik Willem, in te stemmen met de doorhaling van de hypothecaire inschrijving van 16 
augustus 1773 te Cuijk, ten laste van wijlen Gerrit Hessels en zijn vrouw Johanna van de Wollen berg en 
ten voordelen van Peter van Woelderen, oud-schepen, en diens vrouw Anna Mechteld Plencker."0 

In april 1817 verzochten Derk Huijsmans, landbouwer te Helmond en Linden Neuijen, landbouwer 
te Cuijk, tot openbaar verkopen van onroerende goederen. Het betrof een huis met schuurtje of werk
huisje en erf, gelegen aan de Maasstraat te Cuijk, nr. 13, waarop nog een hypotheek rust vanf 700,- ten 
voordele van Willem van Woelderen, volgens een obligatie van 6 juni 1764 voor schepenen van Cuijk. 
Koper voor een bedrag vanf 550,- was Hendricus Caassen, verver te Cuijk."' 

De connecties met Cuijk blijken ook uit een ander document. Op 14 januari 1819 overleed te Cuijk 
Isabella Baudlot, weduwe van Peter Struis. Erfgenamen waren: Hendrik Willem van Woelderen te 
's-Heerenberg, zoon van Anna Theodora Mechteld Plencker; Care! Frederik Wesselman te Eindhoven, 
zoon van Anna Sibilla Wilhelmina Plencker; Adrianus van Riemsdijk, gehuwd metDaniella Wesselman 
te Tiel; Jacobus Spee Schreuder te Kockengen, gehuwd met Johanna Henrica Roeck; Aletta Elisabeth 
Roeck te Utrecht, (beide dochters van Eminentia Gerarda Drohtman) en Jan Willem Jansen te Pfalsdorp 
in Pruisen."' 

Vc. Israël Daniël van Woelderen, ged. Cuijk 25-4-1756 (get. Israël van Woelderen en Daniela 

Theodora Brandt), ontvanger van belastingen, overl. Roozendaal (ten huize van zijn zoon 

Carel Louis) 17-7-1835, otr./ tr. (1) Cuijk 6/29-11-1781 Caroline Frederique Theodore Schumachers, 
geb./ged. Amsterdam 19/25-7-1765, overl./begr. Tiel 7/11-4-1801, dr. van Johann Heinrich Frie

drich Schumachers en Anna Gertrud Plencker; otr./ tr. (2) Amsterdam 25-11/11-12-1803Johanna 

Cornelia den Appel, ged. Weesp 1-8-1773, overl. Gorinchem 11-6-1812, dr. van Henricus Wilhel
mus Aalstius den Appel en FredericaJacoba Cleijn. 

Israël en Caroline waren neef en nicht van elkaar, 'haar' moeder was de zus van 'zijn' moeder. 
Caroline's vader had ongeveer een jaar voor zijn dood, in november 1768, nog een huis gekocht in 

Amsterdam: 'huis en erf a.d. Keizersgracht noordoostzijde: het 5de huis bezuidoosten de Nieuwe Spie
gelstraat' voor de somma vanf 20.000,-."' 

Haar moeder werd een rijke weduwe. In 1777 kocht Peter van Woelderen namens haar een bouwhof 
'Den klijnen Gheest' bestaande uit: 'Huys, schuur, bakhuys, verkenskooij en verdere getimmers, Item 
moeshoff, boomgaard en aangeleegen bouw-, wey-, en drieslanden mitsgaders houtgewaschen, ruim 
25 Hollandse mergen groot, geleegen onder den dorpe Groot Linden, aan den gemeinen of Graafschen 
weg. Jaarlijks belast met de helfte van 54 stuyvers pagt aan het comptoir van sijn hoogheid te Grave en 
het onderhoud aan wegen, hekken, dijken, waterloopen etc dat van ouds bij het bouwhoff behoort. 
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Voor de somma vanf 9.000,- en 470 hoogen adf 1.410,-, 
dus in totaal voor f 10.410,-'. In 1778 kocht ze boven
dien 'een huys en hoff aan de Keystraat in den dorpe 
Cuyk, belast met f 2,- thijns aan het comptoir van sijn 
hoogheid te Grave en 1 stuyver en drie deniers page aan 
de pastory van Cuyk, voor de somma van f 2.650,-'. In 
1784 tenslotte kocht ze een 'hooy- of weycamp, den Sluy
scamp genaamt, groot ongeveer anderhalve mergen, on
der den dorpe van Escharen geleegen, voor den somma 
vanf 4.325,-'. 

Op 24 november 1786 (na het overlijden van Anna Ger
trud Plencker) hebben Israël Daniël en zijn vrouw en 
haar broer Nicolaas Coenraad Schumachers het huis aan 
de Keystraat verkocht aan Peter Struijs en Anna Isabella 
Baudlot, echtelieden, voor de somma van f 4.000,-."4 

In maart 1787 machtigen Israël Daniël en zijn vrouw, 
haar broer Nicolaas Coenraad, om van Octave Bijrde, 
gehuwd met Johanna Hendrica Frederica Schuma
chers, de kooppenningen van een huis in Amsterdam 
in ontvangst te nemen. Dit betrof het 
bovengenoemde huis van wij len ou
ders Schumachers, op 25 september 
1786 verkocht aan Octave Bijrde voor 
f 15.000,-. "5 

Israël Daniël was ontvanger van be
lastingen (verpondingen en dorpslas
ten), eerst in Cuijk, later ook in andere 
dorpen. Van de jaren 1786 en 1787 zijn 
documenten bewaard gebleven waarin 
hij als ontvanger verantwoording af
legt van de ontvangsten en de uitgaven 
aan de schout en schepenen van Cuijk 
in tegenwoordigheid van de land
schrijver. Op een van die documenten 
staat naast zijn eigen handtekening 
onder andere ook die van zijn vader 
Peter van Woelderen, die als schepen 
tekende."6 

Handtekeningen van Israel Daniel van Woelderen 
(1756-1835) (Vc) en Caroline Frederique Theodore 
Schumachers d.d. 18 oktober 1786, onder een van 
de hypotheekakten t.b. v. de aankoop van kasteel 

Makken (Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, 
tg.nr. 7040, Protocol van akten van overdracht 

Vierlingsbeek, inv.nr. 291, custingsbrief, pag.145, 
BHICGrave) 

Israël Daniël en zijn vrouw wa
ren tussen oktober 1786 en juni 1799 
eigenaar van het kasteel Makken bij 
Vierlingsbeek, met landerijen, bossen, 
recht op visvangst en jacht, een veer 
over de Maas en diverse pachtboerde
rijen. Zij hadden dit kasteel gekocht 
van Jan Francois van Eck en diens 
vrouw, freule Anna Henriëtta Philip
pina van Wassenaar, voor de somma 
van f 132.000,-, deels contant betaald, 
waarschijnlijk uit de erfenis van Ca
roline's moeder, deels met twee hypo
theken van f 90.000,- met als borg de 
opbrengst uit de Makkense tienden. 
In september 1821 verklaarde Jan Fran
co is van Eck de hypotheken afgelost. 

Ondertekening van de afrekening door Israël Daniël van 
Woelderen (1756-1835) (Vc) als ontvanger van de ve1pon
dingen en dorps lasten van het dorp Cuijk voor het jaar 
1785 (Dorpsbestuur Cuijk 1611-1806, tg.nr. 7004, inv.nr. 
117, Rekeningen van den Rendant I . D. van Woelderen, 

1785, pag.35, BHIC Grave) 
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Vierlingsbeek, Kasteel Makken van achteren, zJ. niet gesigneerd. Het kasteel Makken was tussen 1786 en 
1799 in het bezit van Israël Daniël van Woelderen (1756-1835) (Vc) en zijn vrouw Carolina Theodora 

Frederica Schumachers ( tekening in: Guido de Werd, 1an de Beijer (1703-1780 ), tekeningen van Emmerik 
tot Roermond', Venlo 1980, pag. 240) 

• 

Titelblad van en handtekeningen onder het 'Coopscontract' tussen Jan François van Eck en Vrouw Seij'na 
AnnaHenriëttaPhilippina van Wassenaar en Israël Daniël van Woelderen (1756-1835) (Vc) en Carolina 
TheodoraFredericaSchumachers inzake de aankoop van kasteel Makken, d.d.14 oktober 1786 (Schepen
bank Land van Cuij'k, 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van Verkoop van onroerend goed, inv.nr. 443, pag. 880 

en 884, BHIC Grave) 
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In 1799 (in de tijd van de Bataafse Republiek) verkochten zij het kasteel met alle goederen, landerijen 
en rechten aan Christiaan Augustus van Hugenpoth voor een bedrag vanf 47.000,-. Volgens C.A. van 
Woelderen werden ze tot verkoop gedwongen door grote financiële verliezen. Het enorme verschil in 
aankoop- en verkoopbedrag kan deels ook verklaard worden doordat zij de "Makkense tienden" be
hielden, dat wil zeggen dat de opbrengst uit de bij het kasteel behorende landerijen niet werd verkocht. 
De Makkense tienden bleven in het bezit van de familie Van Woelderen tot de onteigeningswet van juli 
1907. Uit de tienden registers van 1885 tot 1899 blijkt dat de opbrengst toen varieerde tussenf 700,-enf 
1.100,- per jaar."' 

Begin 1793 probeerden Franse troepen op verzoek van Bataafse revolutionairen de burgers van de 
Republiek der Nederlanden te bevrijden van de 'tirannie der Oranjes'. De Franse troepen rukten onder 
andere op in Oost Brabant richting Grave. De aanval mislukte, begin maart moesten de Fransen zich 
alweer terugtrekken. De Pruisische troepen waren stadhouder Willem V te hulp gekomen. Naar aan
leiding van deze gebeurtenissen verdacht de ambtman van het Land van Cuijk, Jacob van der Dussen 
zowel Israël Daniël als zijn vader Peter van revolutionaire sympathieën. Israël Daniël werd eind maart 
1793 op zijn kasteel in Makken door Pruisische troepen gevangen genomen en naar de gevangenis in 
de citadel van Wesel gebracht. Onder andere werd hij ervan beschuldigd dat hij onder het voorwend
sel dat hij vee wilde verkopen, naar het Franse leger was vertrokken; dat hij Franse geldbiljetten in het 
Land van Cuijk had verspreid; dat zowel hij als ook zijn vader Peter geweigerd hadden het veer over de 
Maas dat behoorde bij het goed Makken, evenals het veer te Cuijk tijdig uit voorzorg naar Grave te ver
plaatsen ook al had de ambtman daartoe herhaaldelijk verzocht; tenslotte dat hij in Venray rondom de 
Franse vrijheidsboom had gedanst."8 

Zijn vrouw schreef samen met haar oom, de heer Wesselman van Helmond en haar broer, Nicolaas 
Coenraad, op 3 april 1793 een rekest inzake zijn vrijlating aan Frederik August, Hertog van Brunswijk
Oels, een van de adviseurs van stadhouder Willem V."9 Zij schreven dat hij het vee had willen verkopen 
in Maastricht maar gearresteerd was door de Fransen en juist de grootste moeite had moeten doen om 
een vrijgeleide te krijgen en om het vee te Smeermaas te verkopen. Dat men in het dorp Cuijk, waar 
zijn oude vader van 75 jaar burgemeester was, gedwongen de Franse troepen had moeten fourageren 
en dat de Fransen daarvoor geldbiljetten hadden afgegeven. Dat hij nooit een bevel had ontvangen 
uit Grave om het veer over de Maas naar Grave te verplaatsen en dat hij zeker nooit in Venray rondom 
de Franse vrijheidsboom had gedanst. De adviseur heeft de brief doorgeleid naar de stadhouder. De 
beschuldigingen van de ambtman tegen Peter van Woelderen konden niet echt bewezen worden en ook 
Israël Daniël werd na korte tijd weer vrij gelaten."0 Twee jaar later (in 1795) was het met de macht van 
stadhouder Willem V gedaan door de volgende inval van de Fransen. 

Per 28 oktober 1800 is Israël Daniël vanuit Vierlingsbeek naar Tiel vertrokken waar hij in januari 1801 
werd ingeschreven in het lidmaat register van de Nederduits Gereformeerde kerk. Het is nog niet be
kend of hij in Tiel een huis bezat, hij komt niet voor in het register van huizen uit 1805. Wel was hij tus
sen 1800 en 1811 lid van de Heerensociëteit binnen Tiel.'" Vanuit de kerk werd op 30 november 1812 een 
attest meegegeven naar Gorinchem. Hij woonde vervolgens in verschillende plaatsen. Waarschijnlijk 
verhuisde hij zo vaak omdat zijn functie van ontvanger der belastingen dat vereiste. Niet al zijn woon
plaatsen zijn bekend. Hij was beziender van de 'Groote Gelderse Tol' te Grave, tussen ca 1800 en 1812 
'ontvanger der gemeene of onbeschreven middelen' in Tiel en in Buren en tussen 1812 en 1816 'ontvan
ger van de verenigde regten' in Gorinchem. In juli 1807 gaven Peter van Woelderen en Anna Theodora 
Plencker een borgstelling voor de somma vanf 15.000,-af voor hun zoon, als ontvanger der beschreven 
middelen in het district Buren, 'ter securiteijt van het Koninkrijk Holland'."' In 1816 woonde hij in het 
dorp Katwijk ten noorden van Cuijk en was opzichter van de Maas tol en van andere tollen. 

Hij had nog meer beroepen, onder meer in 1786 koopman in wijnen. In het ' register van patenten, 

welke te Tiel zijn afgegeven' staat hij vermeld als neringdoende in Haarpoeder. Dat patent had hij een 
aantal jaren, namelijk van 1806 tot 1810, telkens met een verlenging."' 

Johanna haar beide ouders waren in 1802 overleden, haar vader was van 1757 tot zijn dood gerefor
meerd predikant in Weesp. Er verscheen over hem een soort necrologie: "Weesp den 14Juny 1802: Men 
heeft verzuimd eerder kennis te geven, dat onze geachte Leeraar, de Wel Eerw. Ds. H.W. Aalstius den 
Appel, na eene langduurige zwakheid, die hem eenen geruimen tyd belet heeft zynen Predikdienst 
waar te neemen, den 31sten Maart, in den ouderdom van vyfenzeventig jaaren en vyf maanden, het ty
delyke met het eeuwige verwisseld heeft. Zijn Wel Eerw., die van een Priesterlykgeslachtwas, ' t welk nu 
omtrent eene eeuw, in onderscheiden Gemeenten, van ons Vaderland, met lof bekend stond, heeft ruim 
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negen-en-veertigjaaren, in de Gemeente van Bloemendaal en Weesp den Evangeliedienst met veel lust 
en yver waargenoomen ...... Zyne nagelaten Weduwe, en zeven kinderen, betreuren met ons het verlies 
van zijn Wel Eerwaarde. Zoo dat Weesp vakant is"."• 

Johanna Cornelia woonde voorafgaand aan haar huwelijk 'op de Kijzersgragt bij de Lijdse gragt' te 
Amsterdam."' Haar oudste broer, Maximiliaan, was predikant in Bennebroek en 'provisioneel Repre
sentant van zijn gemeente in de vergaderingen van Holland' ten tijde van het begin van de Bataafse 
Republiek in 1795. "6 Het is de vraag hoe Johanna Cornelia den Appel en Israël Daniël van Woel deren el
kaar ontmoet hebben. Waarschijnlijk is er een connectie via Amsterdam, waar op 2 september 1764 oom 
Israël van Woelderen en tante (later tevens schoonmoeder) Anna Geertruij Plenckers getuigen waren bij 
de doop van de oudste zoon van Hendrik van Vastrick en Elisabeth de Wi(e)lde, terwijl bij vijf van hun 
andere kinderen (tussen 1763 en 1781) de doopgetuigen Jan den Appel en Alijda van Koppenael waren. 
Het is minder waarschijnlijk dat er een connectie is via Johanna Cornelia's moeder, dat FredericaJacoba 
Cleijn familie is van Petronella Kleijn, de echtgenote van oom Israël van Woel deren. 

Op geen enkele kadastrale kaart of register uit circa 1812 tot 1832 is aangegeven dat Israël Daniël 
onroerende bezittingen had. Gezien de eerder vermelde verkoop van de onroerende goederen van zijn 
ouders in 1812 en het overnemen van de onverkochte goederen door zijn broer Hendrik Willem in 1813, 
had Israël Daniël in die tijd behoefte aan contant geld. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Pieter Frederik van Woelderen, ged. Cuijk 14-9-1783 ('geheven door deszelfs grootmoeder 

juffr. Anna Theodora van Woelderen geboore Plenckers'), notaris te Veghel van 18z4-1837, 
over!. Veghel 23-3-1837, tr. Boxtel 22-4-1824Anna Wilhelmina CorneliaArdesch, geb. Veere 
14-12-1789, over!. Den Bosch 16-6-1861, dr. van Johannes Antonius Ardesch en Gerarda 

Slegt. 
Hij was een van de weinigen die terugkeerde van de veldtocht van Napoleon naar Rusland in 

1813. 
2. Anna Theodora van Woelderen, ged. Cuijk 30-1-1785 ('geheven door deszelver overgroot

moeder mevrouw de weduwe Plencker, geboren Brandt, in haar LXXXe jaar'), over!. 

Nijmegen 1-3-1839, tr. Grave 21-10-1820 Carel van Groin, geb./ged. Coevorden 18/21-4-1771, 
majoor en commandant van de vesting te Grave, over!. Doesburg 2-12-1842, wednr. van 

Catharina Ketjen, zn. van Johan Cornelis Albrecht van Groin en Gozina Arnolda Brui
nis."7 

Zij kregen drie kinderen. "8 

3. Henriette Wilhelmina van Woelderen, ged. Cuijk 24-9-1786, gouvernante, over!. Deventer 

17-4-1835, tr. Harderwijk 4-9-1819 Jacob Deeleman, ged. Noordwijk 6-6-1784, hoofd van 
een Franse school in Amsterdam, over!. Deventer 1-8-1869, zn. van Pieter Deeleman en 

MarijtjeJacoba Bom. 
Hij was weduwnaar. Zij kregen vier zonen."9 

Jacob Deeleman tr. (1)Amsterdam 21-9-1806 ReneeSophie VictoireBijrde, geb. Rolle (Zwitserland) 
6-4-1776, over!. Amsterdam 8-2-1819. Uit dit eerdere huwelijk zijn vijf kinderen geboren. '30 

4. Sophie Antoinette Nicolette]eanne van Woelderen, geb./ged. Vierlingsbeek 5/9-12-1794 (get. de 

heer Nicolaas Coenraad Schumacher en sijne juffrouwe Zuster uit Amsteldam, Sophie 
Schumacher en Jean Charles en Juffr. Antoinetta Stedman), over 1. Heusden 19-5-1873, rr. 
Rozendaal 29-8-1835 George Hendrik Vermeulen, ged. Delft 23-7-1769, officier van gezond
heid der Engelse marine, over!. Cuijk 24-2-1848, wednr. van Henriette Kleinsorgen, zn. 
van J ohannis Vermeulen en Anna van Borne. 

5. CarelLouis van Woelderen, volgt Vla. 

6. Pieter Theodoor van Woelderen, geb./ged. Tiel 21-3/12-4-1801 (get. Pieter Frederik van Woel
deren broeder van het kind), overl./begr. ald. 17/18-4-1801. 

Uit het tweede huwelijk: 
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7. Hendrik Willem van Woelderen, volgt Vlb. 
8. Daniël Theodoor van Woelderen, volgt VIc. 

9. Frederica Jacoba Johanna van Woelderen, geb./ged. Tiel 13-2/10-3-1808, over!. Lochem 9-9-

1845, tr. Velp 16-12-1834 Hendrik Christiaan Vincent Helder, geb. Berbice (Guyana) 12-12-

1813, fabrikant, over!. Aalsmeer 2-6-1895, zn. van Willem Helder en Maria Mittelholzer. 
Het echtpaar kreeg zeven kinderen.'' ' 

10. P(i)eter van Woelderen, geb./ged. Tiel 3/26-10-1809 (get. Peter Frederik van Woelderen), 

kapitein ter zee, over!. Breda 18-12-1875, tr. Bergen op Zoom 27-11-1846 Suzanne Maria 
Heydenreich, geb. Antwerpen 8-8-1819, over!. Breda 22-1-1890, dr. van Wilhelm Friedrich 

Heydenreich en Henriette Jacoba van der Plaat. 
Pieter volgde de Adelborstenopleiding te Delft en voer 1833-1836 in de Oost-Indische wateren. 

Hij werd in 1854 Kapitein ter Zee'3' en was havenmeester van Den Helder vanaf 1856 tot 1870. 

Vd. Gerardus (Gerrit) van Woelderen, ged. Grave 13-9-1761, schoolonderwijzer, over!. Rosmalen 
3-7-1819, otr./ tr. (1) Grave 7/25-5-1785 Petronella van Hall, geb. Dieren, wonende te Heumen, 

dr. van David van Hall en Lammertina Brouwers; tr. (2) Rosmalen 9-6-1811 Maria Wilhelmina 
Hubert, geb. ald. 3-3-1775, over!. ald. 15-9-1827,133 dr. van Johan Hubert en Marie van der 
Wiele. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Hendrik van Woelderen, ged. Grave 22-10-1786 (get. Hendrik van Woelderen en Johanna 
Maria van Hall), begr. ald. 27-10-1786. 

2. David van Woelderen, ged. Grave 16-12-1787 (get. Johanna Maria van Hall), begr. ald. 17-2-

1789. 

3. Hendrik van Woelderen, ged. Grave 18-10-1789 (get. Hendrik van Woelderen en Johanna Ma

ria van Hall), over!. ald. 8-3-1829 ( ongehuwd). 
Hij was in 1816 commies en controleur ten kantore van de ontvanger der directe en indirecte 

middelen te Grave en vanaf januari 1820 te Grave ontvanger van stads accijnzen/stadsmiddelen en 
schatter van (personele) belastingen. 134 

4. Willemina Gerarda van Woelderen, ged. Rosmalen 4-12-1791, over!. vóór 1798. 

5. Willem van Woelderen, ged. Rosmalen 28-1-1795, over!. vóór 1827. 

6 . Willemina Gerarda van Woelderen, ged. Rosmalen 11-11-1798, overl./begr. Grave 13/14-11-

1808. 

Uit het tweede huwelijk: 

7. Jan Hendrik van Woelderen, ged. Rosmalen 14-7-1812, over!. Palembang (N.O.I.} 29-9-1838. 
Hij nam in 1828 vrijwillig dienst en werd sergeant (vocht bij de opstand van België en bij de ves

ting Maastricht in 1834). Nam vanaf september 1836 dienst in het KNIL en vertrok in januari 1837 
uit Hellevoet naar Nederlands Oost-Indië met het schip De Jonge Adriana. Hij overleed tijdens 
zijn dienst. '35 

Vla. Care[ Louis van Woelderen, geb. Vierlingsbeek 22-7-1797, ontvanger en beziender der 
rijks- en watertollen, over!. Dordrecht 20-7-1860, tr. Assen 13-8-1827 MargarethaReddingius,'36 

geb. Schildwolde 30-12-1803, over!. Nijmegen 1-10-1865, dr. van Dr. Theologie Gerardus Ben
them Reddingius en PronicaJohanna Benthem. 

Care! Louis was ontvanger en beziender der rijks- en watertollen in achtereenvolgens Grave, Velp en 
Dieren, Meppel en tenslotte Zwijndrecht en Dordrecht. Hij was tevens oprichter van het Instituut van 
Woelderen in Velp aan de Rozendaalselaan, waar onder andere Engelse les werd gegeven. 137 Hij schreef 
werkjes over de rekenkunde, opvoeding enz. In De Gids, jaargang 1852, verschenen drie artikelen van 
zijn hand: 'Bibliographisch album', 'De school en de Kerk' en 'Kerk en School'. 
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Zij kregen negen kinderen.'38 Een kleinzoon van dit 
echtpaar, Care! Albert van Woelderen, is de in de inlei
ding genoemde auteur van de stamboom van de familie 
in het Nederland's Patriciaat. 

Vlb. Hendrik Willem van Woelderen, geb./ged. Tiel 
10-10/18-11-1804, ambtenaar op Java (Nederlands
Indië), overl. Zaltbommel 18-5-1884, tr. (1) Amster
dam 1-9-1830 Jacqueline Marie Jeanne Deeleman, 
ged. Amsterdam 21-9-1808, overl. Batavia 5-12-

1840, dr. van Jacob Deeleman en Renee Sophie Bij
rde; tr. (2) Velp 18-10-1843 Wijbkje Agatha Reddin
gius, ged. Schildwolde 30-10-1806, overl. Nijmegen 
16-5-1859 (zus van Margaretha, zie Vla); tr. (3) Nij
megen 3-8-1864 Johanna Lamina Reddingius, geb. 
Assen 25-9-1815, overl. Velp 10-5-1902, de tien jaar 
jongere zus van zijn tweede vrouw. 

Care[ Louis van Woelderen (1797-1860) (Vla) had 
een kostschool in Velp aan de Rozendaal se/aan, 
foto circa 1920 van fotograafDe Geer (website 

www.geldersarchief.nl, circa 1900-1950, nummer 
1540-ko753) 

Hij bracht een deel van de familie Van Woelderen ver weg van Cuijk, namelijk in Nederlands Oost
Indië. 

Op 6 november 1816 benoemde Israël Daniël, Jean George Charles, koopman te Amsterdam, tot ge
volgmachtigde om zijn 12 jarige zoon Hendrik Willem naar de kweekschool der marine te Amsterdam 
te brengen en hierop verder toe te zien en alles te regelen.'39 De 'Kweekschool voor de Zeevaart' leverde 
zowel kader aan de marine als aan de koopvaardij. Over de leerlingen werden gegevens bijgehouden 
in de zogeheten comportementboeken.140 Hieruit blijkt dat zijn vader 'de jongeling heeft aangeboden 

Op het bal in Batavia op 19 februari 1837voor Prins Hendrik waren Hendrik Willem van Woelderen (1804-
1884) (VIb) en zijn vrouw Jacqueline Deeleman vasten zeker aanwezig. Prins Hendrik is te herkennen on
der de kroon en de vlaggen, potloodtekening].]. van Braam, 1837 (Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, 

zoals gepubliceerd in: 'Met prins Hendrik naar de Oost', bezorgd door Katrientje Huyssen van Kattendijke
Frank, Zutphen 2004, pag. 108) 
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onder betaling vanf 240,- 's jaars' . Hendrik Willem werd op 30 november 1816 'ingenomen' (geplaatst). 
Hij volgde onder andere de vakken 'afpassen der lijnen op de platte kaart', 'toepassen van de recht
hoek', 'afpassen op bolle kaarten' en 'werken m.b.v. een kompas'. Op 10 november 1819 werd hij 'bij het 
uitdelen der prijzen, voor de Nederduitsche taal geprezen'. Tussen november 1819 en oktober 1820 voer 
hij als 'kajuitwachter' met het schip Aurora naar Suriname. Op 15 mei 18z1 werd hij als 'ligtmatroos' 
geplaatst op het schip Elizabeth onder kapitein C. Pakes voor een reis naar Batavia. Hij was toen 17 jaar 
oud. 

De Elizabeth vertrok vanaf Texel op 21 augustus 1821 en kwam op 6 februari 1822 te Batavia aan.••• 
Een week later werd in de Bataviasche Courant een advertentie geplaatst: "Te koop de navolgende 
goederen, pas aangebragt per het Nederlandsche schip Elizabeth, kapitein C. Pakes, zoals: Madera, 
Tinnerif, Xeres en roode wijnen in vaten. Rijnsche, witte, Madera, Tinnerief, Medoc, Port, Poullak en 
Bourgogne wijnen in flessen; cognac,jenever, ligt- en bruin bier, azijn, boter in potten en in agste vatjes, 
Stolksche, Comijne en Edammer kaasen, hammen, gerookte bilstukken, ribben en vleesch, haring, rol
lade in zuur, theriae, eau de cologne, tabak, hoeden, modewaren, kamer- en toiletspiegels, schilderijen, 
vriesche staartklokken, benevens zwaare en ligte touwwerken. Adres: C. Pakes of van Rijck, Prediger en 
Co".14z 

De Elizabeth vertrok weer op 19 juni 1822'43 en kwam op 12 december 1822 aan in Amsterdam. Aan
getekend werd dat Hendrik Willem ' in Indien is gebleven, en dat hij zijne tegoed hebbende gage via 
kapitein Pakes heeft ontvangen'.•« 

De koloniale maatschappij in Nederlands Oost-Indië bestond in die tijd eigenlijk maar uit een zer ge
ring aantal Europeanen. Gedurende de Franse tijd (vanaf 1795 tot 1811) was er vrijwel geen instroom van 
Nederlanders geweest. Te Batavia waren er in 1811 (bij de aankomst der Engelsen) 367 Europese mannen 
en 176 Europese vrouwen aanwezig, 706 Indo-Europese mannen en 779 Indo-Europese vrouwen.'45 

Er was in Batavia een tekort aan bestuurders. Na zijn aankomst te Batavia, begon Hendrik Willem 
drie weken later al, op 1 maart 1822, als 1' klerk bij de hoofdingenieur van de Waterstaat. Hij verzocht 
op 23 mei 1822 aan de Gouverneur Generaal van Nederlands Oost-Indië of hij daar een vaste betrek
king kon krijgen, in verband met het aans taande vertrek van het schip Elizabeth.'46 In de vijf volgende 
jaren promoveerde hij via 2' en 1' kommies bij 'de Hoofddirectie van Financiën', tot 1' kommies bij de 
Directie van 's Lands Middelen en Domeinen in augustus 1827. Hij verdiende toen een ' traktement' van 
f 300,- per maand.'47 Hij behaalde daartoe in 1825 een noodzakelijk examen, het 'Radicaal als Indisch 
ambtenaar'. 

In maart 1829 is hij met tweejarig groot verlof naar Nederland gegaan ' tot herstel van gezondheid' . '48 

Uit het eerste huwelijk zijn zeven kinderen geboren.'49 Na het overlijden van Jacqueline werd een 
staat van haar nagelaten boedel opgesteld, de baten bedroegenf 6.000,- en de lastenJ4.ooo,-.'50 

Na terugkeer in Nederlands Oost-Indië werd Hendrik Willem in oktober 1831 hoofdkommies bij zijn 
Directie.'5' In juni 1836 werd hij door D.J. de Eerens, de 'Gouverneur Generaal in Rade', benoemd tot 
assistent resident bij de 'Policie in de Bataviasche Ommelanden''' ' en tevens tot lid van de 'Kommissie 
voor de bruggen en wegen in het District der Ommelanden van Batavia'. In 1837 bracht prins Hendrik, 
de derde zoon van koning Willem II, een bezoek aan Nederlands Oost-Indië. Hij maakte russen 26 juni 
en 22 augustus op Java een tocht over land tussen Soerabaja en Batavia en ontmoette vele Nederlandse 
bestuurders. Op de laatste dag werden de prins en zijn reisgezelschap te Tjibinan, tussen Buitenzorg 
en Batavia, ontvangen door Hendrik Willem van Woelderen.'53 De prins woonde verder onder andere 
op 31 augustus de eerste steenlegging bij van het Fort Frederik. Ter gelegenheid hiervan werd hem een 
document aangeboden, waarop alle aanwezige ambtenaren hun handtekening hebben gezet. Hendrik 
Willem staat daar ook bij .'54 

Hendrik Willem vertrok op 25 maart 1843 in ve rba nd m e t z ijn t w eede ' groo t verlo f m e t z ijn oudste 
zoon met de Nederlandse bark 'Anthonij', onder kapitein J.T. Klomp, vanuit Tjilatjap naar Rotterdam 
met een verloftractementvanf 3.750,- 's jaars. '55 

In november 1844 keerde hij met (zijn tweede) echtgenote en oudste zoon terug naar Oost-Indië, en 
werd in juni 1846 benoemd als assistent resident in Salatiga (Samarang).'56 Daar was hij tevens notaris 
en vendumeester en (waarnemend) president van de Landraad. Hij verdiende toen f 6.000,- per jaar, 
plus jaarlijks emolumenten voor zijn nevenfuncties van in totaal J 2.200,-. Op zijn conduitestaat van 
1848 staat dat hij zeer bekwaam was en zeer goed van gedrag en woord en dat hij zachtaardig van aard 
was. Hij verstond en sprak het Maleisisch zeer goed en schreef dit met Romaanse karakters. Hij kon 
zeer goed met de inlandse hoofden en de bevolking omgaan en kon voor een hogere betrekking in aan-
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merking worden genomen.'" 
Hij is in december 1852 op zijn verzoek eervol uit 's 

Lands dienst ontslagen onder toekenning van een pen
sioen, grootf 2.520,- per jaar. Het gezin Van Woel deren 
ging in maart 1853 terug naar Nederland,'58 waar ze 
eind juli 1853 aankwamen. 

De oudste zoon, Jacob Hendrik Victor van Woelde
ren, is in 1854 vanuit Nijmegen naar Nederlands Oost
Indië terug gegaan, hij reisde met het schip 'Bezoekie' 
vanuit Rotterdam naar Batavia waar hij op 20 decem
ber1854 aankwam.'" Hij vestigde zich in Soerabaja.'60 

Hendrik Willem kocht kort na zijn terugkeer in Ne
derland van Jacob Deeleman de helft van diens aandeel 
in de Makkense tienden voor een bedrag van f 6.500,-,., 

Tot rond 1869 woonde Hendrik Willem met zijn 
(derde) vrouw in Nijmegen. Zijn schoonzuster Marga
retha woonde als weduwe vanaf 1860 bij hen in. Daarna 
woonde het echtpaar tot aan Hendrik Willem's dood in 
Zaltbommel. Weduwe Johanna woonde vervolgens bij 
haar stiefdochter Pauline Henriëtte. Zij kreeg vanaf ju
ni 1884 een weduwe pensioen vanf137,60 per maand.'6' 

Jacob Hendrik Victor van Woelderen (1831-1905), de 
oudste zoon van Hendrik Willem van Woelderen 

(IVb) en Jacqueline Deeleman. Hij is in 1854 terug
gekeerd naar Nederlands Oost-Indië en is daar geble
ven, potloodtekening, zJ. ongesigneerd ( tekening in 

bezit van auteur) 

Vlc. Daniël Theodoor van Woelderen, geb./ged. Tiel 24-4/8-
5-1806 (get. Anna Theodora van Woelderen), veldprediker 

(1832-1838), predikant (1838-1876), overl. 's-Gravenhage 21-7-

1891, tr. Deventer 10-8-1837 Charlotte Antoinette Jeanne Deele
man, geb. Amsterdam 27-4-1812, over!. Eindhoven 14-2-1848, 

dr. van Jacob Deeleman en Renee Sophie Bijrde. 
Hij werd op 20 september 1824 te Leiden ingeschreven als stu

dent in de Letteren en Theologie en werd op 29 juli 1832 benoemd 
tot veldprediker met de rang van kapitein bij de tweede divisie 
Infanterie. Hij diende onder meer tijdens de Belgische opstand. 
Hij schreef in 1833 een brief aan zijn toekomstige schoonvader 
Jacob Deeleman, over de door hem verleende bijstand aan twee 
militairen, die wegens desertie geëxecuteerd zouden worden. '6' 

' Hij herd acht op 18 juni 1838 de slag bij Waterloo in h et kamp te 

Rijen bij Tilburg gelegen, voor een gehoor van 6000 militairen in 
tegenwoordigheid van den kroonprins en diens gezin. Bij deze ge
legenheid wenschte hij den kroonprins, onder donderend gejuich 
der militairen, geluk met de bij Quatre-Bras behaalde lauweren en 
wekte hij diens drie zonen op de voetstappen huns vaders te druk
ken'. '64 Hij was predikant te Eindhoven vanaf september 1838 tot 
aan zijn emiraat op 12 november 1876. Zijn vrouw is een zus van 
Jacqueline Marie Jeanne Deeleman, zie VIb. 

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren.'65 
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DanielTheodoorvan Woelderen (1806-

1891) (Vlc), dominee,geknipt silhouet op 
papier (particuliere collectie) 
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Noten 
1. Care! Albert van Woelderen, geb. Vlissingen 12-7-1877, burgemeester van Vlissingen (1919-1945) en 

bestuurslid van het Centraal Bureau voor Genealogie, over!. Wassenaar 30-1-1951. 
2. C.A. van Woelderen, 'Van Woelderen, Protestant - Terwolde', in: Nederland's Patriciaat 36 (1950), 

pag. 387-401. 
3. Idem, en C.A. van Woelderen, 'Genealogische aantekeningen van Woelderen' , in: De Nederlandsche 

Leeuw 28 (1910), pag. 165-174 en 193-211 en W. Wijnaendts van Resandt, 256Kwartieren en kwartierwa
pens van H. W. van Woelderen, met eene nalezing op de kwartieren: bronnenstudie, Middelburg 1939. 

4. Getuigen van het huwelijk: Gerrit en Hendrick Teuniss, Pierre Guyon en Anneken Adriaens. 
5. Margarieta/Grietjen Adriaens van Heusden otr./tr. (1) Nijmegen 3/20-3-1633 Cornelis Dircks Nab/ 

Naab (get. Jan Reijners, Pierre Genu, Anneken Adriaens, zus van de bruid). 
6. Getuigen van het huwelijk: Gerrit Smit en Mechteld Tennickhof. 
7. Getuigen van het huwelijk: Willem Janssen en ElskenJanssen. 
8. Regionaal Archief Nijmegen, website Historische @das: www.2.nijmegen.nl/wonen/oudste_ 

stad/ Archief. 
9. Kinderen van Johannes Lamberts van der Wolden en Lysbeth van Andel, ged. te 's-Hertogenbosch 

(r.-k.): 
1. Hermannus, ged. 19-12-1672 (get. Lambert Israel van der Voelden en Mayken Lamberts van Velp). 
2. Margaretha (Margarita) van der Woelden, ged. 4-12-1674 (get. Daniel Colen en Catharina Harmans 

van Andel), over!. na 15-1-1743 (doopget. te ' s-Hertogenbosch). 
3. Maria van der Woelden, ged. 12-9-1676 (get. Antoni Cincque en Margriet Jansen van Velp), otr./tr. 

's-Hertogenbosch/Vught 18-12-1706/2-1-1707 Leonardusvan Weert. 
10. Kinderen van Hermen Lamberts van Wol de en Geertruyt de Clauw: 

1. Anna, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe kerk) 17-5-1676 (get. Mach telt Koster en Elisabeth de Klauw). 
2. Jacobus van der Wolden, ged. 's-Gravenhage 26-4-1689, overl./begr. ald. 16/22-11-1773. Volgens C.A. 

van Woelderen tr. hij (1) 's-Gravenhage 3-5-1716 Margareta (de) Vis, begr. ald. 21-3-1721; tr. (2) 's
Gravenhage 9-11-1721Pieternella Tiebaut. 

11. Het huwelijk werd voltrokken 'met volkoom consent van Lambert Israels des Bruydegoms vader & 

in tegenwoordigheyd van Hendrik Wynd & Merritje Peters, des bruyds ouders' . 
12. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van overdracht, inv.nr. 402, pag. 131, 

d.d. 29-5-1648 en pag. 143/144, d.d. 7-8-1648. 
13. Idem, inv.nr. 402, pag. 281-282, Erfmaechgescheyt d.d. 18-4-1651: 'Wij, Peter van der Gheest ende 

Jan Verheyen, schepenen der hoofdband{ Cuyck doen cont ende getuygen bij desen erffmaege
scheytbrief, dat voor ons als in gerichte is gecompareert ende verscheenen Hendrick Wijnen ende 
Merriken Peeters sijn huysfrouw ende Peeter Meuwszen ende Heylken Wijnen sijn huysfrouw 
ter anderen sijde ende verclaerden de voors. Comparanten reciprocke over end weder, dat sij luy
den naer voergaande weerderinge, estimatie, equipatie, schichtinge, scheydingh ende deyling 
vriendelyck ende minnelijck metten anderen egalijck gepaert, geschieden ende gedeylt te hebben 
alle desukke gronden ende erffgoederen als hun comparant - van Wijnant Geerits ende Derick
sken Hendricx ehel. - hun gewesene vader ende moeder nagelaten ende aanbestorven sijn ende 
oversulx tot desen tegenwoordigen daegen toe onverdeylt gebleven sijn, dienvolgende daervan 
gemaecht twee egale stukken, lotten, wekhen volgende ten deel gevallen is: Peeter Meeuwsen 
ende Heylken Wijnen sijn huysfrouw: eenen bouwcamp nevens Hendrik Wijnen erff, '/, van den 
Heycamp dwars doorgedeelt, de helft van den Hoff, genaamt de Veerhoff. Het veer aan de Maese 
sa! blijven soe enden gelijck ' t selve gedeylt en bij speciale opdragt opgedragen ende overgegeven 
is. Hendrik Wijnen ende Merriken sijn huysfrouw sijn ten deel gevallen: eenen weycamp genaemt 
den Swaensencamp, de helft van den Veerhoff oostwaerts. Mitsgaders de helft van het huis ende 
Hoff daer Peeter Meeuwsen op woont ende overmits het eerste lot beter is dan het tweede lot, soo is 
veraccordeert en versproken dat het eerste lot aan het tweede uitkeert 206 Carolus gulden'. 

14. BHIC Den Bosch, Archief Raad van Brabant, tg.nr. 19, inv.nr. 788.1951, zoals vermeld op: www. 
DKranen.net. 

15. Getuigen van het huwelijk: Helena den Huer bruidegoms moeder en Israel van Woelden bruids 
vader. 

16. H.H.M. van Lieshout, 'Burgers van Grave', in: Merlet35 (1999), pag. 49 en 53. 
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17. Harrie Hendriks en Jan Timmermans, 'De ambachtsgilden in Grave. Een inventarisatie', Grave?, 
versie 10 augustus 2000, pag. 118. Met dank aanA.J. Stasse te Utrecht. 

18. Schepenbank Grave 1529-1811, tg.nr. 7041, Protocol van akten van overdracht, inv.nr. 262, pag. 233, 
d.d. 4-7-1703 en pag. 295, d.d. 19-1-1707. Tevens in: Leny van Lieshout, Regesten van minutenakten 
van transport, obligatie, erfscheidingen, procuratie, Genealogische werkgroep Land van Cuijk en Raven
stein z.j. 

19. Verkoop van onroerend goed ging bij afslag en bij opbod. Als er een verkoopsom was vastgesteld 
bij afslag werd daarna weer opgehoogd (hogen). Vooraf was de prijs van de hoog al duidelijk, 
(meestal f 3,- off 4,- per stuk) dus kopers boden met hogen. Degene met de meeste hogen (de 
laatste bieder) kreeg het onroerend goed. Tijdens het bieden zorgden de kopers en/of de verkopers 
voor een ton bier. 

20. Schepenbank Grave 1529-1811, tg.nr. 7041, Protocol van akten van overdracht, inv.nr. 263, pag. 426-
427, Tevens in: 'Regesten .. .' etc. Dit pand wordt beschreven in: Leny van Lieshout, Geschiedenis van 
de Graafse straten, deel 2, Hojplei11/Kerkstraat, Markt, Achter het stadhuis, Grave 2010, pag. 18-19. 

21. Idem, inv.nr. 263, pag. 569-570, d.d. 29-10-1729 en Idem, inv.nr. 264, pag. 22, d.d. 17-1-1732, pag. 
136-137, d.d. 10-2-1735. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. Een aantal van deze huizen in de Maasstraat, 
Visserstraatje en Korte Rogstraat worden genoemd als eigendom van Jacobus Smits en van zijn 
moeder in: H.H. M. van Lieshout, Een kohier van de verponding uit 1697/1811, Graafse archievenreeks, 
Deel 1, Grave 2006, pag. 19-20. 

22. Schepenbank Grave 1529-1811, tg.nr. 7041, Protocol van akten van overdracht, inv.nr. 264, pag. 256-
257, d.d. 5-4-1737, pag. 300-301, 20-5-1738 en pag. 313-314, d .d. 9-12-1738. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. 

23. De zeven kinderen uit het huwelijk van Maria van Woelderen en Jacobus Smits, allen gedoopt te 
Grave: 
1. Jasper Smits, ged. 23-10-1705, schepen te Grave, begr. ald. (in de kerk) 12-4-1760. Hij verkreeg op 

22 januari 1743 zijn eerste burgerbrief van de stad Grave (zie: H. H .M. van Lieshout, 'Burgers 
van Grave', in: Merlet 35 (1999), pag. 53). Hij kocht in juli 1753 een hof met vier soldatenkwartie
ren in de Oliestraat te Grave (zie: Schepenbank Grave 1529-18u, tg.nr. 7041, Protocol van akten 
van overdracht, inv.nr. 266, pag. 173 en 176-177, d .d. 10-7-1753 en in: 'Regesten .. .' etc. Dit pand 
wordt beschreven in: Leny van Lieshout, Oliestraat oost en Prinsenstal 1640-2007, Grave 2007, pag. 
35-36. 

2. IsraelSmits, ged. 28-10-1706. 
3. Hendrina Smits, ged. 23-10-1707, overl. ná 15-12-1749, tr. Peter Dietz, schout van het schoutambt 

van Elst. Zij verkochten einde 1748 het huis van haar ouders aan de Markt, grenzend aan het erf 
van het St. Catharina Gasthuis voor f 1.100,-, 90 hogen àf 3,- en een ton bier (zie: Schepenbank 
Grave 1529-1811, tg.nr. 7041, Protocol van akten van overdracht, inv.nr. 265, pag. 334-335, d.d. 23-
12-1748 en in: 'Regesten .. .' etc). 

4. IsraelSmits, ged. 28-8-1709. 
5. IsraelSmits, ged. 26-10-1710. 
6. Helena Smits, ged. 19-11-1713. 
7. Peter Smits, ged. 5-10-1717, koopman en schepen te Grave, begr. ald. 22-3-1773, tr. Arnhem 4-8-1743 

Petronella van Weel, begr. Grave 5-7-1784. Peter verkreeg op 5 november 1743 zijn eerste burger
brief van de stad Grave (zie: H.H.M. van Lieshout, 'Burgers van Grave', in: Merlet 35 (1999), pag. 
53). Hij legde op 16 september 1748 samen met Jan Hendrik Reugers voor de ambtman de eed af 
tot decaan van het kramersgilde (zie: Harrie Hendriks en Jan Timmermans, 'De ambachtsgilden 
in Grave. Een inventarisatie', Grave?, versie 10 augustus 2000, pag. u9). Peter verkocht eind 1748 
h et hui s van zijn grnotmocdcr aan de Korre Rogscraa t voor f 450,- , 45 hogen àJ 3,- en een ton 
bier (zie: Schepenbank Grave 1529-1811, tg.nr. 7041, Protocol van akten-van overdracht, inv.nr. 
265, pag. 336-337, d.d. 23-12-1748 en in: 'Regesten .. .' ere). Peter en zijn zus Hendrina verkochten 
einde1749 o.a. de Bolken Camp voorf2.350,-, 100 hogen àf 4,-eneen ton bier(zie: Idem, inv.nr. 
266, pag. 76-78, d.d. 15-12-1749 en zie in: 'Regesten .. .' etc). 

24. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van overdracht, inv.nr. 412, pag. 58-59, 
d.d. 9-1-1717. 

25. Getuigen van het huwelijk: Israel Lamberts bruidegoms vader,Jan en Peter Huybert. 
26. Alida Hacksteen otr./ tr. Cuijk (1) 9/24-2-1686 HendrikHuyberrs. 
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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 NG v. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen alleen na ontvangst van de rekening. 
Contributie: ING betaalrek. 547064 (!BAN: 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 (!BAN: NL14 INGB 0002843032, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 

1811-2011: 200 jaar Burgerlijke Stand 
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De invoering van de Burgerlijke Stand in het 
grootste deel van Nederland vond plaats van
af 1 januari 1811. Hoewel genealogen er van
daag de dag veel plezier van hebben, voerde 
Napoleon, want aan hem hebben we deze be
volkingsregistratie bij ons te danken, de Bur-
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gerlijke Stand niet in om overheidsarchieven 
van een nuttige vulling te voorzien of de Ne
derlanders aan een achternaam te helpen. De 
voornaamste redenen waren om de (Franse) 
overheid in staat te stellen de dienstplicht op 
te kunnen leggen en belastingen efficiënter 
te kunnen heffen. 

Onze Burgerlijke Stand (Bs) is gebaseerd 
op de Franse Code Civil, ook wel Code Napo
leon genoemd. In Frankrijk kwam deze wet 
tot stand op s maart 1803 (volgens de Franse 
Republikeinse jaartelling: 14 Ventöse x 1). Als 
gevolg van de inlij ving van de Bataafse Repu

bliek door Napoleon op 24 april en 18 oktober 
1810,' werden Franse wetten vanaf 1 januari 
1811 in de zuidelijke en noordelijke depar
tementen ingevoerd. Dit met uitzondering 
van het gebied dat nu de provincie Limburg 
is. Daar kende men al een burgerlijke stand 
sinds 1 oktober 1795 omdat dat gebied for
meel (t/m 1813) tot de Franse Republiek be-
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hoorde. In die Franse Republiek was de BS al 
voor Napoleon ingevoerd, en wel in septem
ber 1792. Naar verluid dateert de oudste akte 
in ons land van 4 juli 1796 (16 Messidor rv). 
Die akte is opgemaakt in Margraten. 

Bij invoering van de BS werden de kerk
registers, bij ons beter bekend onder de term 
DTB-registers, door de overheid geconfis
queerd. Zij dienden in die eerste jaren als 
controlemiddel voor de aangiftes bij de BS. 

In Groningen heeft men het plan opgevat 
een bijzonder project op te zetten om dit 
jubileum op te luisteren. Het project heet 
'Loket voor Lief en Leed' en wordt georga
niseerd door het RHC Groninger Archieven, 
de NGV afd. Groningen, RTV Noord en het 
Groninger Museum. Men zoekt verhalen of 
onderwerpen die met de Burgerlijke Stand te 
maken hebben. Een familieverhaal, een ge
schenk dat bij geboorte of huwelijk gegeven 
is of een blijvend verkeerd geschreven fami
lienaam. Gedurende 2011 wordt elke week' 

op TV Noord een uitzending gewijd aan deze 
onderwerpen. Indien u een 'Gronings ver
haal' hebt uit de periode 1811-1960, dan kunt 
u dat melden per e-mail: info@groninger
archieven.nl. Voor meer informatie: http:// 
groningen.ngv.nl. 

Noten 
1. De departementen op de linker Rijnoever 

(Zeeland, Brabant, het Land tussen Maas en 
Waal) op 24 april, de overige departementen 
ten noorden van de Rijn op 18 oktober 1810. 

2 . Alle regionale zenders zijn op digitale TV in 
het hele land te ontvangen. 

De website van de N G v (7) * 
Mail ons 
Achter de laatste knop van de bekende groe
ne bovenbalk, vindt u de mogdijkheid om 
met de NGV-afdelingen in contact te treden. 
Hoewel dit scherm u weinig problemen zal 
geven, willen wij toch enkele aspecten er 
van nader toelichten. Na het klikken van de 
knop mail ons, verschijnt een scherm waar 
binnen een kader het algemene correspon
dentieadres van de vereniging te Weesp is 
te zien. Mocht u schriftelijk contact met de 
vereniging wensen dan kunt u uw post naar 
dit adres sturen. Indien u ons Verenigings
centrum in Weesp wilt bezoeken, vindt u hier 

verdere details. Als u deze knop klikt krijgt 
u alle mogelijke info over hoe dit centrum te 
bereiken. 

Onder de omkaderde tekst en na de tekst 
'Indien u via e-mail wilt werken enz.' ziet u 
een aantal knoppen met teksten die op zich 
geen problemen zullen oproepen. Zij stel
len u in staat om met specifieke delen van de 
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NGV-organisatie contact op te nemen dan wel 
uw persoonlijke gegevens te wijzigen. In alle 
gevallen gaat dat via zogenoemde formulie
ren. Velden gemerkt met een * moeten altijd 
worden ingevuld. Indien u zichzelf inlogt 
voordat u een formulier invult, dan treft u 
uw eigen gegevens al in het formulier aan. 

Wanneer u de knop Opgeven als NGV-lid in
drukt, ziet u bijna aan onderaan het formu
lier de term 'privacy policy' . Het is goed om 
te weten dat voor ledenverificatiedoeleinden 
enkele ledengegevens op de NGV-website 
zijn opgeslagen. Deze gegevens zijn echter 
niet toegankelijk voor ongeauthoriseerde ge
bruikers en worden zorgvuldig en vertrou
welijk behandeld. 

Als deel van de registratie wordt uw e
mailadres opgeslagen op de website. Dit e
mailadres is nooit zichtbaar voor andere ge
bruikers. In uw profiel kunt u aangeven of 
u wilt dat andere geregistreerde gebruikers 
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u een e-mail kunnen sturen. Dit gebeurt via 
het invullen van een formulier, waarbij uw 
e-mailadres verborgen blijft. 

In de profiellijsten van geregistreerde ge
bruikers zijn uw naam en woonplaats zicht
baar. Als u additionele genealogische infor
matie heeft verstrekt, dan is deze informatie 

zichtbaar voor andere geregistreerde gebrui
kers. 

Van bezoekers aan de NG v-website worden 
algemene gegevens bijgehouden, zoals ge
gevens met betrekking tot de meest geraad
pleegde pagina's van de website of de aan
geboden diensten. Doel ervan is optimalise
ring van de website om nog beter te kunnen 

inspelen op de wensen van onze bezoekers. 
Tevens worden ze gebruikt voor algemene 
verslaglegging. In de regel zijn deze gege
vens niet tot één persoon te herleiden. De 
NGV zal geen gegevens van geregistreerden 
en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij 
de Nederlandse wet dit voorschrijft. Indien u 
vragen heeft over het privacy statement, dan 
kunt u per e-mail contact opnemen met de 
NGV-webmaster. 

* De voorgaande zes delen van deze serie arti
kelen zijn opgenomen in respectievelijk het 
februari-, het april/mei-, het augustus/septem
ber-, het oktober-, het november- en het decem
bernummer van 2010. 

Mevr. T. Goverde onderscheiden 
Mevrouw Truus Goverde, de hoofdredactrice 
van het Afdelingsblad van de NGv-afdeling 
West Noord Brabant, is de eer te beurt geval
len te worden benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Zij kreeg de onderschei
ding op 6 november j.l. uit handen van de 
wnd. burgemeester van Roosendaal ter gele-

genheid van het feit dat zij zich al 25 jaar in
zet voor de gehandicapte medemens. Op dit 
moment is zij ruim 16 jaar secretaris van de 
gehandicaptenorganisatie ANG O. Daarnaast 
zit zij al 15 jaar in de redactie van het eerder 
genoemde Afdelingsblad. Onze felicitaties 
gaan hierbij. 

Agenda 
Maart 
2-mrt 20.00 uur. Afdeling Zaanstreek Waterland 

EvL kerk, Vinkenstraat 34, Zaandam 
Lezing door de heer ir. R.A.J. Dix: Voorbij de DTB naar de Middeleeuwen. 

s-mrt 13.00 uur.Afdeling Drenthe 
Museumboerderij Naberhof, Noordeind 21, Emmen 
Lezing door mr. A. H. G. Verouden: De valkuil van naamsveranderingen. 

s-mrt 11.00 uur. AfdelingOostelijk West-Friesland 
Het Nivongebouw, Kerke buurt 169, Berkhout 
Bibliotheekopenstelling. 

s-mrt 10.00 uur. Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Hogendijk 112a, Zaandam 
Openstelling Afdelingscentrum. 

8-mrc 19.30 uur. Afdeling Apeldoorn en omstreken 
De Stolp, Violierenplein 101, Apeldoorn 
Lezing door dr. John Dehé: Trekschuiten en postvervoer in Noord-Holland. 

9-mrt 20.00 uur.AfdelingGroningen 
Cascadeplein 4, Groningen 
Lezing door Albert Buursma en Hidde Feenstra: Verdronken land, het waddengebied, het eiland Bosch, 
en meer. 

9-mrt 20.00 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
Louise de Colignystraat 20, gebouw ' t Trefpunt, Alkmaar 
Lezing door de heer H.L. F. du Corbier: Hugenoten. 
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9-mrt 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorp kerk, Prof Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door de heer E.H. de Graaf uit Putten: De razzia in Putten. 

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

12-mrt 14.00 uur. Afdeling Twente 
Grotestraat 207, Borne 
Lezing door mr. O.J. A. M.-J Dierckxsens: Notariële archieven. 

14-mrt 19.30 uur. Afdeling Zuid-Limbwg 
Oranjehotel, Rijksweg-Zuid 23, Sittard 
Lezing door Raymond Smeets: De relatie tussen naam, beroep en woonplaats. 

15-mrt 19.30 uur. Afdeling Betuwe 
Plein46-48, Tiel 
Lezing door de heer H. Huitsing: Belastingregisters als genealogische bron. 

15-mrt 20.00 uur. Afdeling Kempen en Pee/land 
Belgiëplein 20, Eindhoven 
Lezing door mr. A. H. G. Verouden: De valkuil van naamsveranderingen. 

17-mrt 20.00 uur. Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Lezing door de heer Wim Zondag: Naamrecht. 

17-mrt 20.00 uur.Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Nivongebouw, Kerkebuurt 169, Berkhout. 
Lezing door mevr. drs. Martine Zoeteman-van Pelt: Voorouders met een academische titel, over 
schuinsmarcheerders en serieuze studenten. 

18-mrt 14.00 uur. Afdeling Drenthe 
Gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1, Emmen 
Genealogisch inloopspreekuur. 

19-mrt 13.30 uur. Afdeling Friesland 
Genealogysk Wurkferban, It Aljemint, Doelestraat 6, Leeuwarden 
Lezing door Symen Schou wstra en Han Nij dam: Klaas Co melis Nijdam,Jimsumer boer en F1ysk dichter. 

19-mrt 10.00 uur. Afdeling Land van Cuijk en Ravenstein 
Stationsweg 12 (Hotel 't Vertrek) t .o. NS station, Boxmeer 
Grote Genealogische Contactdag Land van Cuijk en Ravenstein en Noord-Limburg. 

20-mrt10.oo uur (maar raadpleeg website)AfdelingZuid-Limburg 
Zalencentrum 't Kaar, Stationsstraat 126, Beek 
10' Limbu,gse Genealogische Dag en tste Inter-Limburgse Genealogische Dag. 

22-mrt 20.00 uur.Afdeling Amsterdam en omstreken 
Backershagen 12, Amsterdam Buitenveldert 
Lezing door de heer Ruud Straatman: Specifieke genealogische bronnen van de periode 1940-1945. 

23-mrt 20.00 uur. Afdeling West Noord-Brabant 
Gemeenschapshuis 'De Wegwijzer', Steendorpstraat 2, Breda 
Lezing door drs. W.M. T. van Zon: Heraldiek. 

30-mrt 20.00 uur. Afdeling Groningen 
Cascadeplein 4, Groningen 
Lezing door Wim Boerze: Het Reitdiepgebied door de eeuwen heen. 

30-mrt 20.00 uur. Afdeling Kennemerland 
Jeugdcentrum De Schakel, hoek Schoterweg / Pijnboomstraat, Haarlem-Noord 
Afdelingsleden vergadering. 

2-apr 13.00/14,30 uur.Afdeling Drenthe 
De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 22, Hoogeveen 
Afdelingsleden vergadering/lezing door Herman de Wit: Geneaknowhow. 
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27. In de DTB boeken van de Ned. Herv.Gemeente Maastricht komt een gezin Israels voor met dochter 
Maria Elisabeth (geb. 4-8-1684, ouders zijn Arnold Israels en Helena Wout/van der Woude). Niet 
duidelijk is of dit de juiste ouders zijn, er is verder alleen de geboorte van drie zonen vastgelegd. 
Volgens C.A. van Woelderen zijn haar ouders Hendrik Israel en Ida van Ginckel. 

28. Uit Alida's eerste huwelijk met Hendrikus Huyberts, allen gedoopt te Cuijk: Christiaen 17-11-1686, 
Johanna 30-11-1687, Christiaen 28-8-1689, Reynier 9-10-1691 en Johannes 11-7-1693. 

29. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van overdracht, inv. nr. 408, pag. 4-8, 
d.d. 20-7-1694. 

30. Idem, inv.nr. 410, pag. 33-34, d .d. 23-8-1698 en inv. nr. 411, pag. 89-90, d.d. 31-3-1707. 
31. Idem, inv.nr. 409, pag. 46-52, d.d 23-1-1699, Idem, inv.nr. 410, pag. 94-95, d.d.1-4-1700 en pag. 100-

101, d.d. 26-7-1700. 
32. BHIC Den Bosch, Schouten 1500-1814, Ambtman Grave en Land van Cuijk, tg.nr. 745, inv.nr. 57Q, 

d.d. 15-8-1706 en d.d. 26-2-1708. Tevens in: Regesten op concepten, minuten en kopieën van verzoekschrif
ten, Genealogische werkgroep Land van Cuijk en Ravestein 2000. 

33. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van overdracht, inv.nr. 411, pag. 126-127, 
d.d. 28-6-1708. 

34. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van overdracht, inv.nr. 411, pag. 261-262, 
d.d. 24-9-1714: 'Rutger de Haan, bloetsmomboir ende Dominee Gijsbert Kaai als gesurrogeerd in 
de plaats van Dominee Abraham Huyberts over de kinderen van Alida Haksteen en 1' Hendrik 
Huyberts, 2' Lambert van Woelden, mitsgaders desen Lambert van Woelden soo voor hem selven 
en so verder als vader over sijne onmundige <logeer Alida van Woelden, hebben gevestigd en af
gestaan ten behoeve van Rutger de Haan en Anna Catharina Israel, seekeren bouwhof in de Hey 
ongeveer ses Holl[andse] morgen groot, rondomme in de gemeente Haps gelegen, belast met een 
schuld van f 900,-, alsnog een stuk bouwlant groot'/, morgen, alsnog seker huys en hoff en put 
in 't dorp Cuyk geleegen plus de helfte van seker huys in Cuyk' voor de somma van f 980,- en 46 
hogen. 

35. C. R. W. van den Berg-van Sambeek, 'Een huizenlijst van Cuijk anno 1716', in: Genealogisch tijdschrift 
voor Oost-Brabant 14 (1999), pag.132. Met dank aan A.J. Stasse te Utrecht. 

36. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van overdracht, inv.nr. 412, pag. 31-34, 
d.d. 29 en 30-7-1716. 

37. RH CL Maastricht,Hervormde gemeente Maastricht, tg.nr. 21.277, inv.nr.313, Brieven van HendrikFran
cois Beeckman,Predikant te Cuijk, betreffendedeondersteuningvanAnna van Woelderen, 1723-1726. 

38. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van overdracht, inv.nr. 413, pag.122-123, 
d.d. 27-5-1724. Dit staat ook in: W. Wij naendts van Resandt en N.A. Hamers, Genealogie Van Walsem, 
Nijmegen 1967, pag. 63. 

39. Website www.zeeuwengezocht.nl. Zie ook noot 54. 
40. Op 22-3-1749 stelt de ambtman van het Land van Cuijk momboirs aan over de twee onmondige 

kinderen van Israel van Woelderen alsmede over de kinderen van hun overleden zuster te Cuijk 
(zie: BHIC Den Bosch, Schouten 1500-1814, Ambtman Grave en Land van Cuijk, tg.nr. 745, inv.nr. 
61, d.d. 22-3-1749 en in: Regesten op concepten, minuten en kopieën van verzoekschriften, Genealogische 
werkgroep Land van Cuijk en Ravestein 2000). 

41. Getuigen van de ondertrouw: 'Israël Lamberts van Woelden en Vrouw Kroon Bruytsmoeder'. 
42. W.J.F. Juten, 'Noordbrabantsche zegels', in: Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantschegeschiedenis 

en volkskunde 17 (1910 ), pag. 294-297. 
43. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van overdracht, inv.nr. 411, pag. 74-76, 

d.d. 6 -7-1706: 'Wynant Drocvcndacl heeft in opdracht van Peter van Summeren, voor hemself en 
mede als oom voor de onmondige kinderen van Qµirijn van Haffen en Helena van Summeren, 
in leven echtelieden, gestedigt, gevest ende opgedraegen aan ende ten behoeve van Heynderick 
van Woelde, woonende alhier tot Cuyck, eerstelijck de geregte vierde part int veer tot Cuyck, ten 
tweede de helfte van een huys ende hoff aldaar geleegen, met de helfte van een schuijr ende hoffje, 
ten derden een vierde part van een Hoff aende Maes, ende laestelijck de helfte van een scuck bouw
landt groot ongeveerlijck eene mergen. Zijnde het geheele veer belast met diverse belastingen aan 
't comptoir van sijne majesteit, aan den Grave van den Bergh, aan het Clooster St. Agatha, ende 
het geheele huys ende Hoff belast met 12 cannen olie tot de kerck van Cuyck. Voor de somma van 
f 1.000,- Carolijnse guldens'. 
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Idem, pag. 79-80, d.d. 30-7-1706: Hendrik ging hiervoor een lening aan. 
Quirijn van Hoffen is een neef('tantezegger') van Hendersken Wijnen. 

44. Archief Notariaat Cuijk, Notaris Rutger de Haen, tg.nr. 7127, inv.nr. 2, d.d. 15-6-1717. 
45. C.A. van Woel deren, 'Genealogische aantekeningen van Woel deren', in: De Nederlandsche Leeuw 28 

(1910), pag.173. 
46. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van overdracht, inv.nr. 413, pag. 10-11, 

d.d. 20-5-1721: 'De president-schepen te Cuyk heeft gestedigt en gevest ten behoeve van Hendrik 
van Woelderen schepen alhier en Catharina Croonen eghteluyden, seeker huys met het moeshof
ken daaragter alhier in den dorpe van Cuyk'. 

47. Idem, inv.nr. 413, pag. 38-39, d.d. 6-12-1721: 'De executeur van wijlen oud-president-schepen te 
Cuyk heeft gestedigt, gevest ende opgedraagen aan ende ten behoeve van Hendrick van Woel
deren, scheepen te Cuyk en Catharina Croonen, echteluyden, een stuck bouwlandt genaamt den 
Swaenscamp, groot ongeveer eenen mergen en 1'/, hondt, gelegen onder Cuyk, ten oosten van ls
rael van Woel deren, en nog een stukje bouw landt groot ongeveer twee hondt, geleegen ten westen 
naast de Galberghse straet en ten oosten naast den Swaenscamp, voor de somma vanf 280,- en 13 
hoogen adf 3,-'. 

48. Idem, inv.nr. 414, pag. 46-47, d.d. 28-7-1729. 
49. 'Over dese riviere tegen dit district heeft men onder anderen ses geoctroyeerde veeren of capitale 

transport posten, als tot Vierlingsbeek, Boxmeer, Oeffelt tegen over Gennep, tot Cuyk, tot Catwyk 
tegen over Mook, en eyndelyk voor de Stad Grave, dat het laatste of nedergedeelte van dit territoir 
is ... Geen van dese veeren ... behooren aan den Heer vanden lande en syn alle aan particuliere eygen, 
uyt reeden, dat de selve veeren tot behulp van passanten eerst syn begonnen en bedient door die 
met sulks haar koste wonnen.' (zie: Diderik Paringet (rentmeester van Grave), Memoriaal ofBesch1y
vingvan de Stad Grave en den Lande van Cuyk, met Aantekeningen vermeerdert door Mr. Paul van Alen, 1752). 

50. BHIC Den Bosch, Schouten 1500-1814, Ambtman Grave en Land van Cuijk, tg.nr. 745, inv.nr. 59, 
d.d. 4-3-1741. Tevens in: Regesten op concepten, minuten en kopieën van verzoekschriften, Genealogische 
werkgroep Land van Cuijk en Ravestein 2000. 

51. De ouders van Hendrik van Vastrick zijn nog onbekend. 
52. Namen en geboortedata van de kinderen van Hendrina van Woelderen en Hendrik van Vastrick 

zijn onbekend. 
53. Stadsarchief Amsterdam, Kerkelijke registers met doopgegevens, website https://s tadsarchief. 

amsterdam.nl/. 
54. C.A. van Woelderen vermeldt in twee verschillende publicaties twee verschillende plaatsen en 

data van overlijden. Het alternatief is: begr. Middelburg 6-11-1749. Dit betreft echter Alida van 
Woelden, echtgenote van Jan Brands. Bron: www.zeeuwengezocht.nl. De gegevens van Yperen 
zijn verder nog niet gecheckt. Zie ook noot 39. 

55. Getuige van het huwelijk: Peter Smits. 
56. Zie ook:Jacob Reepmaker A.Azn, Genealogie der familieReepmaker, Rotterdam 1905. 
57. Leny van Lieshout, 'Lijst van officieren van de burgervendels te Grave 1606-1796', in: Merlet 43 

(2007), pag. 46-52. 
58. Schepenbank Grave 1529-1811, tg.nr. 7041, Protocol van akten van overdracht, inv.nr. 265, pag. 

115-116, d.d. 10-5-1742. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. Zie ook: Schepenbank Grave 1529-1811, tg.nr. 
7041, Taxatie voor de collaterale successie, inv.nr. 314, pag. 454-455. 

59. Schepenbank Grave 1529-1811, tg.nr. 7041, Protocol van akten van overdracht, inv.nr. 266, pag. 45-
47, d.d.10-6-1749. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. 

60 . l{indc1·cn uit het eerste huwelijk van Alida van Woeldc:::ren: 

1. Marcellus Berntz (Beerents), ged. Grave 11-3-1736 (get.Johanna Berents). 
2. Helena Bemtz (Beerents), ged. Grave 7-12-1738 (get. Hermana Reyniers, wed. van Jan Huyberts), 

over!. Rotterdam 17-10-1822, tr. Jan Willem Bijvanck. 
3. Catharina Berntz (Beerents), ged. Grave 17-1-1742 (get. Catharina Kroon, huisvr. van Hendrik van 

Woelderen). 
Kinderen uit het tweede huwelijk van Alida van Woelderen: 

4. JacobaJohannaReepmaker, ged. Grave 23-2-1746 (get. Catharina Croon). 
5. CarolinaHendrika]ustinaReepmaker, ged. Chalon 25-10-1747. 
6. Pieter Martinus Adriaan Reepmaker, ged. Maastricht 13-6-1751. 
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61. BHIC Den Bosch, Schouten 1500-1814, Ambtman Grave en Land van Cuijk, tg.nr. 745, inv.nr. 60, 
d.d. 12-4-1744. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. 

62. Idem, inv.nr. 71, 1760 (zonder nadere datum). Tevens in: 'Regesten .. .' etc. 
63. Een cramer (kramer) is iemand die van huis tot huis gaat om zijn waren te verkopen. Maar ook 

kooplieden werden aangeduid als kramers. Voor meer informatie over het bakkers- en kramers
gilde zie: Harrie Hendriks en Jan Timmermans, 'De ambachtsgilden in Grave. Een inventarisatie', 
Grave?, versie 10 augustus 2000, pag 21-24, 75-85 en pag 110-120. 

64. In het trouwboek staat vermeld: 'Geproclameert en attestatie gegeven'. 
65. L.v. M[iert] , 'Grafstenen in de St. Elisabethskerk te Grave', in: Taxandria, Tijdschrift voor Noordbra

bantsche geschiedenis en volkskunde 16 (1909 ), pag. 216. 
66. H. H.M. van Lieshout, 'Burgers van Grave', in: Merlet35 (1999), pag. 53. 
67. Leny van Lieshout, 'Lijst van officieren van de burgervendels te Grave 1606-1796', in: Merlet 43 

(2007), pag. 46-52. 
68. BHIC Den Bosch, Schouten 1500-1814, Ambtman Grave en Land van Cuijk, tg.nr. 745, inv.nr. 59, 

d.d. 16-12-1741. Tevens in: Regesten op concepten, minuten en kopieën van verzoekschriften, Genealogische 
werkgroep Land van Cuijk en Ravestein 2000. 

69. Idem, inv.nr. 59, d.d. 25-8-1742. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. 
70. Idem, inv.nr. 59, d.d. 7-1-1743 en d.d. 3-1-1744 en inv.nr. 60, d.d. 3-1-1747. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. 
71. Dit pand wordt beschreven in: Leny van Lieshout, Geschiedenis van de Graafse straten, deel 1, Rogstraat, 

Grave 2010, pag. 46-48. 
72. Schepenbank Grave 1529-1811, tg.nr. 7041, Protocol van akten van overdracht, inv.nr. 265, pag. 175-

176, d.d. 19-1-1744, Idem, inv.nr. 266, pag. 240-241, d.d. 1-11-1755, pag. 294-295, d.d. 17-6-1756, pag. 
317-318, d.d. 8-12-1756, pag. 341-342, d.d . 29-11-1757, pag. 385, 4-9-1759. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. 

73. Idem, inv.nr. 268, pag.193-194, d.d.19-11-1778. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. 
74. Idem, inv.nr. 266, pag. 247-248, d .d. 1-12-1755. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. 
75. Idem, inv.nr. 267, pag.129-130, d.d. 5-3-1765. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. 
76. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van boedelscheiding en overeenkom

sten, inv.nr. 431, Erfmaechgescheyt N° 32, pag. 249-260, d.d. 29-4-1749. Zie ook: A.F. van Beurden, 
'Erfmagescheid bij den dood van Hendrik van Woelderen schepen van Cuyk', in: De Nederlandsche 
Leeuw 26 (1908), pag. 253-254. 

77. Foto's van deze glazen zijn afgebeeld in: Nederland's Patriciaat36 (1950), pag. 387-401. 
78. Nationaal Archief (NA) te Den Haag, Familiearchief Van Riemsdijk, deel F: Adrianus van 

Riemsdijk, 1777-1855 en Daniela Wesselman, 1775-1860, tg.nr. 2.21.307, inv.nr. 16, 1801. 
79. BHIC Den Bosch, Gerichtelijk signaat van Cuijk, zoals vermeld in: De Nederlandsche Leeuw 28 (1910), 

pag.195. 
80. Website www.langsdemaas.nl, met bijdrage over de in WOII geroofde klokken. 
81. Agnes Lewe, Henk Buijks, Gerjan Hulsegge en Louk Hombergen (red.), Cuijk door de eeuwen heen, 

Cuijk 2001, pag. 34. 
82. Archief Notariaat Cuijk, Notaris David van Hoytema, tg.nr. 7127, inv. nr.9, d.d. 27-10-1759. 
83. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van overdracht, inv.nr. 417, pag. 323-

326, d.d.17-7-1762 en pag. 375-376, begin september 1763, Idem, inv.nr. 418, pag.113, d.d.10-7-1770, 
pag. 117-119, d.d. 10-10-1770, pag. 214, d.d. 31-12-1772, pag. 215, d.d. 31-7-1773, pag. 286-287, d.d. 8-2-
1775, pag. 300, d.d. 10-6-1775, pag. 482, d.d. 10-3-1781 en pag. 532-533, d.d. 18-5-1782. 

84. Idem, inv.nr. 417, pag. 381-382, d.d. 30-9-1763 en pag. 399-401, d.d. 6-6-1764, Idem, inv.nr. 418, pag. 
174-176, d.d. 18-3-1772, pag. 238-239, d.d . 16-8-1773 en pag. 498-500, d.d. 15-10-1781, Idem, inv.nr. 
4 19, pag. 306- 309, d.d. :z.9- 1-1790, Idem, inv.nr. 420, pag. 46-48, d.d. 29-7-1793 en pag. 318-322, d.d. 

15-11-1799, Idem, inv.nr. 422, pag. 164-167, d.d. 15-7-1803. 
85 . Archief Notariaat Cuijk, Notaris David van Hoytema, tg.nr. 7127, inv.nr. 9, d.d.19-2-1776. 

'86. Idem, d.d. 18-10-1777-
87. Schepenbank Grave 1529-1811, tg.nr. 7041, Protocol van akten van overdracht, inv.nr. 268, pag. 299-

300, d.d. 28-6-1781. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. Dit pand wordt beschreven in: Leny van Lieshout, 
Oliestraat oost en Prinsenstal 1640-2007, Grave 2007, pag. 75. 

88. Archief Notariaat Cuijk, Notaris David van Hoytema, tg.nr. 7127, inv.nr.10, d.d. 21-8-1781. 
89. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van overdracht, inv.nr. 419, pag. 231-233, 

d.d. 29-12-1788. 
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90. Idem, inv.nr. 469, Beers, pag. 133-134, d.d.14-6-1799. 
91. Regionaal Archief Nijmegen, Archief van Notaris Vermasen 1768-1823, boek 20, akte 117, d.d. 21-8-

1812 en akte 121, d.d. 4-9-1812 en Archief van de parochie H. Martinus van Cuijk, tg.nr. 7052, Akte 
van verkoop, inv.nr. 125, 1812. 

92. Met dank aan A.J. Stasse te Utrecht voor deze gegevens. 
93. Zie ook: Arie Jan Stasse, 'Een schoolmeestersfamilie Van Oijen in Cuijk en Grave', in: De Brabantse 

Leeuw: tijdschrift voor genealogie 58 (2009), afl. 3, pag. 156-160. 
94. Leny van Lieshout, 'Lijst van officieren van de burgervendels te Grave 1606-1796', in: Merlet 43 

(2007), pag. 46-52. 
95. Schepenbank Grave 1529-1811, tg.nr. 7041, Protocol van akten van overdracht, inv.nr. 267, pag.142-

143, d.d. 2-7-1765. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. 
96. Idem, inv.nr. 267, pag.136, d.d.18-4-1765, pag. 338-339, d.d. 29-5-1770, pag. 346-347, d.d. 25-9-1773, 

Idem, inv.nr. 268, pag. 427-428, d.d. 30-8-1784, Idem: inv.nr. 269, pag. 173-174, d.d. 10-12-1790 en 
pag. 307-308, d.d . 9-5-1794. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. 

97. Kinderen uit het huwelijk van Catharina van Woelderen met Johannes Stasse, allen gedoopt te 
Grave behalve kind 7: 
1. Paulus Stasse, ged. 7-5-1780 (get. Hendrik van Woelderen), poorter van 's-Hertogenbosch (sinds 

18-7-1805), over!. Hardinxveld 7-4-1848, tr. (1) 's-Hertogenbosch 22-7-1804]0/ianna van Herwaar
den, over!. 5-3-1805; tr. (2) Werkendam 17-3-1813 Adriana van der Wiel, geb. ald. 11-3-1794, over!. 
Hardinxveld 1-9-1870. 

2. CatharinaStassen, ged. 21-11-1781 (get. Catharina van Oijen). 
3. Geertruij Stassen, ged. 23-6-1784, over!. Haarlem 10-6-1853. 
4. Hendrik Johannes Stasse, ged. 1-10-1786 (get. H van Woelderen, Johanna Stasse), matroos, over!. 

Antwerpen 23-4-1812. 
5. BerendinaJohannaStasse, ged. 27-9-1788 (get. Catharina van Woelderen). 
6. JohannaStassen, ged.19-12-1790. 
7. Leendert Johannes Stasse, ged. Schiedam 27-2-1795, varensgezel, schippersknecht, over!. Amster

dam 13-1-1873, tr. Veere 19-12-1821 Tannetje van der Heijde. 
8. PoulinaAllegondaStassen, ged.14-5-1797, tr. Haarlem 1-5-1822 GilleJosephus Sar/et. 

98. Zij hadden dit huis in januari 1787 gekocht voor f 630,-, 132 hogen en een halve ton bier. Johanna 
Maria verkocht het huis als weduwe in april 1807 voor f 1.500,-. Zie: Schepenbank Grave 1529-1811, 
tg.nr. 7041, Protocol van akten van overdracht, inv.nr. 269, pag. 47-58, d.d. 25-1-1787 en inv.nr. 271, 
pag. 187-188, d.d. 24-4-1807. Tevens in: 'Regesten ... ' etc. Dit pand wordt beschreven in: Leny van 
Lieshout, Geschiedenis van de Graafse straten, deel 2, Hofplein/Kerkstraat, Markt,Achter het stadhuis, Grave 
2010, pag. 28-30. 

99. Jean A. Ph. Laguette (samensteller), Duizend bommen en granaten! Verslag over het beleg van Grave in 1794, 
Grave 1994, zie hierin met name bijlage F. 

100. Kinderen uit het huwelijk van Petronella Jacoba van Woelderen met Johannes Voorbach, gedoopt 
te Schiedam: 
1. Johannes Voorbach, ged. 17-5-1792, tr. Vught 8-5-1838 Florentia Christina Molhuijsen, geb. 's-Herto

genbosch 23-4-1790, dr. van Marcus Carolus Molhuijsen en Angenita van Roothuijsen. 
2. Catharina Voorbach, ged. 22-9-1793, tr. Schiedam 9-7-1819 Pieter van Wamelen, geb. Schiedam 8-2-

1795, zn. van Bastiaan van Wamel en en Johanna Maria van Ravens. 
3. Cornelia Voorbach, ged. 24-10-1794, winkelierster, over!. Vlaardingen 31-10-1859, tr. ald. 5-12-1821 

David van Santen . 
4.JoflannaAgnetfla voorbacfl, ged. 5-5-1797, over!. Schiedam 21?-1883, tr. ald. 19-8-1819)0/iannes Ho

gendijk, geb.11-10-1791, bakkersknecht, zn. van Arij Leendertszoon Hogendijk en Anna Elisabeth 
van Nieuwland. 

101. Kinderen van Jacobus van Woelderen en Elisabeth Knollen burg, gedoopt te Rotterdam (behalve 
kinds): 
1. Izrael van Woelderen, ged. 25-1-1767 (get. Cornelis Knollenburgen Agatha van Steeneveld), begr. 

Rotterdam 22-11-1771. 
2. Agatha Johanna van Woelderen, ged. 17-5-1768 (get. Cornelis Knollenburg en Agatha van Stene

veld), begr. Rotterdam 26-2-1770. 
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3. Cornelis Johannes van Woelderen, ged. 27-4-1770 (get. Cornelis Knollenburgen Agatha van Steen
eveld), over!. Suriname 9-2-1803, otr./tr. Heusden 15-2/1-3-1798 Susanna Esther Coudere, geb./ged. 
Amsterdam 13/19-6-1765, over!. Stad-Delden 2-11-1818, dr. van Jean Jacques Couderc en Alida 
Maria Bouwer. 

Zij kregen drie kinderen. Hij was luitenant-kwartiermeester 3d' bataljon Gewapende Bur
gerwacht te Zutphen in 1801 en vanaf 1802 2' luitenant 5' bataljon Jagers voor stationering in 
Suriname. Hij vertrok op 28 november 1802 met vrouw en twee kinderen naar Suriname met de 
Abraham Johannes (zie: NA Den Haag, Stamboeken, tg.nr. 2.01.18, inv.nr. 67, 68, 69,125 en 140 en 
tg.nr. 2.01.37, inv.nr. 287 en 318). 

De oudste zoon, Johannes Jacobus Cornelis van Woelderen, ged. Leiden 14-3-1799, koopman 
en fabrikant, lid KvK en gemeenteraadslid ald., over!. Stad-Delden 9-1-1870, tr. Meppel 12-3-1827 
Aafke Kiers, ged. Beilen 29-1-1797, over!. Stad Delden 11-4-1859. Hieruit een dochter: Susanna 
Esther van Woelderen, geb. Stad Delden 1-1-1828, over!. Meppel 1-6-1892 (ongehuwd). 

4. Pieter van Woelderen, ged. 17-5-1771 (get. Cornelis Knollenburgh en Agata van Steenevelt), over!. 
na 23-7-1817. Hij was in 1790 als 19-jarige van plan om in het leger te gaan, werd canonnier Artil
lerie bij de 4• Compagnie. Werd in 1802 naar de West Indische koloniën uitgezonden, bleef in 
1807 achter in Curaçao (zie: NA Den Haag, Stamboeken, tg.nr. 2.01.18, inv.nr.126). 

5. Johanna van Woelderen, ged. 14-8-1772 (get. Cornelis Cnollenberg en Agatha van Steeneveldt), 
begr. Rotterdam 31-5-1776. 

6. Maria van Woelderen, ged. 4-11-1774 (get. Cornelis Knollenburgen Agatha van Steenevelt), begr. 
Rotterdam 23-9-1777. 

7. Izrael van Woelderen, ged. 25-7-1777 (get. Cornelis Knollen berg, Agatha van Steeneveld i.p.v. Pe
tronella Kleijn), kadet in het corps artillerie 1790, 2' luitenant fuseliers 1795, diende in de West 
Indische koloniën en retourneerde 1805 naar Nederland, over!. na 7-2-1816 (zie: NA Den Haag, 
Stamboeken, tg.nr. 2.01.18, inv.nr. 126). 

8. Augustinus Hendrik van Woelderen, ged. Grave 29-5-1783 (get. schepen Hendrik van Woelderen), 
begr. ald. 25-7-1783 . 

102. Leny van Lieshout, 'Lijst van officieren van de burgervendels te Grave 1606-1796', in: Merlet 43 
(2007), pag. 46-52. 

103.- Dit pand wordt beschreven in: Leny van Lieshout, Oliestraat oost en Prinsenstal 1640-2007, Grave 
2007, pag. 79-89. 

104. Schepenbank Grave 1529-1811, tg.nr. 7041, Protocol van akten van overdracht, inv.nr. 268, pag. 
426-427, d.d. 29-7-1784 en pag. 452, d.d. 12-10-1784, Idem, inv.nr. 269, pag. 71, d .d. 3-4-1787 en pag. 
152-154, d.d. 27-4-1790. Tevens in: 'Reges ten .. .' etc. 

105. Idem, inv.nr. 269, pag. 187-195, d.d. 26-2-1791, pag. 195-197, d.d. 15-3-1791, pag. 206-208, d.d. 22-7-
1791, pag. 228, d.d. 15-3-1792 en pag. 405-408, d.d. 5-8-1796. Tevens in: 'Regesten .. .' etc. 

106. Informatie afkomstig van J. W. van Woelderen te Tiel. 
107. Kinderen uit het huwelijk van Hendrik Willem van Woelderen en Sara Louisa Maria van Marle, al

len gedoopt en overleden te 's-Heerenberg: 
1. Helena Theodora van Woelderen, ged. 28-7-1785, over!. 23-11-1862. 
2. Peter Christiaan van Woelderen, ged. 20-11-1787, kantonrechter te Zevenaar, tekenaar van land

schappen, schoolopziener van het 5• district van Gelderland, over!. 22-3-1863. 
3. Johanna Catharina Frederika van Woelderen, ged. 25-5-1790, over!. 13-11-1873. 
4. Daniel Lodewijk van Woelderen, ged. 1-1-1795, burgemeester van Gendringen (1831-1863), griffier 

vredegerecht ald. (1830-1842), raadslid ald. (1851-1863), gemeentesecretaris (1831-1851), over!. 
8-12-1875. 

5. Anna Isabella van Woelderen, ged. 27-11-1798, over!. 9-3-1824. 
6. Anna Wilhelmina van Woelderen, ged. 4-4-1803, over!. 8-4-1888, tr. 's-Heerenberg 13-2-1844 Willem 

Theodorus Johannes van Ditzhuijzen, geb. Zevenaar 6-1-1794, rentmeester van de vorst van Hohen
zollern en lid van de Staten te Gelderland, over!. 's-Heerenberg 30-5-1870, wednr. van Theodora 
Offerman, zn. van Johannes Hendricus van Ditzhuijzen en Maria Catharina Schierling. 

108. Website www.watwaswaar.nl. 
109. Regionaal Archief Nijmegen, Notaris Vermasen 1768-1823, boek 21, akte 1, d.d.19-5-1813. 
110. Archief Notariaat Cuijk, Notaris Mathias van de Voordt, tg.nr. 7127, inv.nr.15, d.d. 16-12-1816. 
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111. Idem, inv.nr. 16, d.d. 12-4-1817. 
112. Idem, inv.nr. 18, d.d. 30-11-1819, Verklaring van instemming met doorhaling van hypothecaire in

schrijving. 
113. Stadsarchief Amsterdam, Archief van Schepenen, Kwijtscheldingsregister, tg.nr. 5062, inv.nr. 143, 

pag 349v en 350, website https://stadsarchief.amsterdam.nl. 
114. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van overdracht, inv.nr. 418, pag. 340-

341, d.d. 20-5-1777, pag. 421, d.d. 30-9-1778, Idem, inv.nr. 521, Escharen, pag. 113-114, d.d. 24-4-1784, 
Idem, inv.nr. 419, pag. 152-153, d.d. 24-11-1786. 

115. Archief Notariaat Cuyk, Notaris David van Hoytema, tg.nr. 7127, inv.nr. 10, d.d.10-3-1787 en Stads
archief Amsterdam, Archief van Schepenen, Kwijtscheldingsregister, tg.nr. 5062, inv.nr. 161, pag 
42en42v. 

116. Dorpsbestuur Cuijk 1611-1806, tg.nr. 7004, inv.nr. 117 en 118, Rekeningen van den Rendant I. D. van 
Woelderen, 1785 en 1786. 

117. Particuliere archieven en collecties, Familiearchief Van Woelderen, Vierlingsbeek, 1769-1900, stuk
ken inzake de inkomsten uit de tienden van kasteel Macken onder Vierlingsbeek, geen toegang, 
Schepenbank Land van Cuijk, 1525-1810, tg.nr. 7040, Akten van Verkoop van onroerend goed, inv. 
nr. 443, pag. 867-884, d.d.14-10-1786, Protocol van akten van overdracht Vierlingsbeek, inv.nr. 291, 
pag.137-145, d.d. 18-10-1786, en inv.nr. 292, pag. 143-155, d.d. 23/27-8-1799, 'Prothocol' /'Signaet van 
gerechtelijke actens' Maashees, inv.nr. 268, pag. 316-327, d.d. 19-10-1786. 

118. Verbaal van de raden mr. L.S. Ie Jeune en H. Tollius en griffier mr.J.P. Ferrand, wegens hun inspec
tie van de domeinen die in 1793, door de Franse troepen bezet zijn geweest. 1793, NA Den Haag, 
Archief Nassause Domeinraad, tg.nr. 1.08.11, inv.nr. 1771, fol. 153v-157, met bijlage over Grave en 
Cuijk, diverse correspondentie, inv.nr. 1775, alsmede NA Den Haag, Archief Raad van State, tg.nr. 
1.01.19, inv.nr. 1889, dossier 10, Brieven van commandant A. de Bons. 

119. Archief Koninklijk Huis, Den Haag, archieven van Stadhouder Willem V 1745-1808 en de Hof
commissie van Willem IV en Willem V 1732-1793, Briefwisseling met Frederik August Hertog van 
Brunswijk-Oels, 1772-1799. 

120. De gebeurtenissen worden beschreven in: M.M. Romme en A.W.F.M. van de Sande, 'Sansculot
ten in de Peel. Het begin van de revolutie in de Meierij en het Land van Cuijk', in: J.G.M.M. 
Rosendaal en A.W.F.M. van der Sande (red.), Dansen rond de vrijheidsboom: revolutionaire cultuur in 
Brabant en de Franse invasie van 1793, 's-Hertogenbosch 1993, pag. 110-114. Met dank aan A.J. Stasse te 
Utrecht. 

121. W. Rijneke, Naamregister van de leden en buiten/eden van de Heerensociëteit De Groote Sociëteit te Tiel 1764 
t/m 2003, Tiel 2004. 

122. Schepenbank Land van Cuijk 1525-1810, tg.nr. 7040, Register van registratie van akten, inv.nr. 13, 
pag. 250-252, d.d. 3-7-1807. 

123. Regionaal Archief Rivierenland Tiel, Oud Archief Tiel, Register der Patenten over 1806-1809 en 
Register Patenten te Tiel in 1810, tg.nr. 0001, inv.nr. 1399 en 1400. 

124. 'Maandelyke Uyttreksels ofBoekzaal der Geleerde Waerelt: Kerknieuws,Juny 1802', pag. 673-674. 
125. Stadsarchief Amsterdam, website https://stadsarchief.amsterdam.nl. 
126. Noord Hollands Archief Haarlem, Ambtsbestuur van Tetterode, Aelbertsberg en Vogelenzang, 

tg.nr. 3843 en 1576, Brieven van gedeputeerde M.d.A. aan ... 1795. 
127. Voor een biografie van Care! van Groin zie: Anton K. R. Waanders, Koning in de Bataafse Armee: de 

geschiedenis van de 2e halve brigade, Zoetermeer 2007, pag. 99, met dank aan A.J. Stasse te Utrecht. 
128. Kinderen van Anna Theodora van Woelderen en Care! van Groin, geb. te Grave: 

1. Carolina Frederika Theodora Louise van Groin, geb. 15-8-1821, over!. Delft 6-5-1882, tr. Eindhoven 25-
10-1855 Cornelis Philip Frans Vers ter, geb. ald. 25-9-1822, over!. Stratum 7-2-1875 . 

2. Willem Frederik Johan van Groin, geb. 17-8-1824, over!. Grave 6-11-1827. 
3. WillemArnoldDaniel van Groin, geb.1-6-1828, rijksontvanger, over!. Zwartsluis 1-2-1886. 

Met dank aan A.J. Stasse te Utrecht voor de gegevens van de familie Groin. 
129. Zonen van Henriette Wilhelmina van Woelderen en Jacob Deeleman, geboren te Amsterdam: 

1. Frederic Charles Theodore Deeleman, geb. 12-2-1821, sinds 1846 secretaris en vendumeester, notaris 
en ambtenaar der burgerlijke stand in de Residentie Madioen, over!. Madioen 15-6-1849, tr. (met 
de handschoen) Delft 5-3-1847 Johanna Wijnanda van Hasselt, geb. Amsterdam 4-11-1812, over!. 
Delft 27-4-1890, dr. van Johannes van Hasselt en Willemina Elisabeth van Hoecke. 
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2. Adrien Henri Deeleman, geb. 10-6-1822, koopman en commissionair, over!. Soerabaja 2-12-1894, tr. 
Grisee 17-1-1852 Charlotte Catharina Bruyninga, geb. Tjandor 1822, over!. Soerabaja 31-7-1874. Zij 
kregen twee kinderen. 

3. Charles Theodore Deeleman, geb. 11-12-1823, civiel ingenieur werkzaam bij de Waterstaat in Ne
derlands Oost-Indië, tevens architect, ondernemer en uitvinder en tekenaar/schilder, over!. 
Batavia 13-2-1884, tr. Batavia 8-9-1847 Wilhelmina Adriana Tromp, geb. Batavia 10-11-1827, over!. 
ald. 3-6-1895, dr. vanJannis Tromp en Maria Christina Keuchenius. Zij kregen twaalfkinderen, 
zes zoons en zes dochters. 

4. Louis HenriDeeleman, geb.14-11-1825, militair bij het Nederlands Oost-Indische leger, opgeklom
men tot luitenant-kolonel bij de 'Genie en Sappeurs' (zie: NA Den Haag, Stamboeken, tg.nr. 
2.13.05 en 2.13.07), over!. Den Haag 24-4-1880, tr. Batavia 5-9-1850 Marie ElisabethSusanna Moser, 
geb. Batavia 14-8-1826, over!. Nice (F) 1877- Zij kregen drie dochters. 

130. Kinderen van Jacob Deeleman en Renee Sophie Victoire Bijrde, allen geb. te Amsterdam: 
1. Pierre Henri Octave Deeleman, geb. 3-7-1807, predikant der Fransche gemeente, over!. Zwolle 19-2-

1891, tr. Amsterdam 15-5-1833 Helena Adriana van Setten, over!. ald. 29-11-1834. 
1. JacquelineMarie]eanneDeeleman, zie bij VIb. 
3. Felix Victor Deeleman, geb. 2-10-1810, over!. Batavia 3-7-1839. 
4. Charlotte Antoinette Jeanne Deeleman, zie bij Vlc. 
5. HenrietteAdrienneAdelaideDeeleman, geb. 22-4-1815, over!. Amsterdam 9-5-1816. 

131. FredericaJacoba kreeg ongehuwd een zoontje dat vier maanden vóór haar huwelijk overleed: 
1. Hendrik, geb. 1833, over!. Velp 16-8-1834. 

Kinderen uit het huwelijk van Frederika Jacoba met Hendrik Christiaan Vincent Helder: 
2. Catharina (Kitty) Helder, geb. Haarlem 7-11-1835, over!. Lochem 13-5-1917. 
3. Willem Helder, geb. Haarlem 28-2-1837, over!. na 1845 (in Ned. Oost Indië?). 
4. Anna Margaretha (Margot) Helder, geb. Lochem 4-3-1839, over!. Loenen (Gld.) 4-6-1910. 
5. HenrietteEmilieHelder, geb. Lochem 16-9-1840, over!. ald. 20-2-1841. 
6. Maria Cornelia Helder, geb. Lochem 30-12-1842, over!. ald. 9-8-1843. 
7. Hendrik Peter Theodoor Helder, geb. Lochem 17-6-1844, over!. ald. 25-8-1844. 
8. Hendrik Peter Theodoor Helder, geb. Lochem 23-8-1845, over!. ald. 8-4-1918. 

132. M.J.C. Klaassen, Adelborstenopleiding te Delft-Medemblik-Breda 1816-1857, z.pl. (uitg. Koninklijke Ma
rine) 1979, pag. 32. 

133. Gegevens over de boedel uit de erfenis zijn te vinden op www.meertens.nl/boedelbank. 
134. BHIC Den Bosch, Rechtbanken Noord-Brabant 1811-1838, tg.nr. 21, Vredegerecht Grave, inv.nr. 

1415, 1418 en 1420. 
135. NA Den Haag, Stamboeken, tg.nr. 2.10.50, inv.nr. 111. 
136. Zie ook: Nederland's Patriciaat 30 (1944), pag. 236-257. 
137. 'Gemeente Rheede; langs eene laan van Rozendaal komt men in de gemeente Rheede, bestaande 

uit de dorpen Velp, Elkom, Dieren en Spankeren. Te Velp vond ik het lokaal der dorpsschool, ... des 
winters door een verwarmde luchtstroom met goed gevolg verwarmd .... In dit dorp zijn de twee 
bovengenoemde kostscholen gevestigd. De eene, van den Heer C.L. van Woelderen, is in 't bij zon
der bestemd ter opleiding voor de Militaire Akademie, en kwam mij in zoo verre voldoende voor. 
Ik vond er 16 leerlingen. De verwarming des winters heeft hier plaats op dezelfde wijze als in de 
dorpsschool.' Zoals beschreven in Verslagen van Hoofdinspecteur H. Wijnbeek over de toestand 
van het lager onderwijs en de latijnsche scholen, 1842 (Zie: http://www.xs4all.nl/~remery/Wijn
beek/Gelderland/HwGe-o5.html, met dank aan A.J. Stasse te Utrecht). 

138. Kinderen van care! Louis van Woel deren en Margaretha Reddingius, allen geb. te Velp bij Arnhem: 
1. Hendrik Willem van Woelderen, geb. 18-8-1828, over!. Hengelo 17-1-1842 ('Hij eindigde zijn ramp

spoedig leven ten huize van den geneesheer Millies'). 
2. Gerhardus van Woelderen, geb. 17-3-1830, student, over!. (aan de typhus) aan boord van het schip 

Adriana Petronella tussen Nederlands Oost-Indië en Nederland 26-4-1857. 
3. Anna Isabella van Woelde ren, geb. 29-10-1832, over!. Utrecht 2-11-1901, tr. Velp 25-8-1853Jacob Willem 

van de Laar, geb. 's-Gravenhage 27-10-1827, advocaat en procureur te Batavia, burgemeester van 
Gendringen (1863-1889), over!. Engbergen 23-3-1889, zn. van Andries Martinus van de Laar en 
Hendrika Alida Johanna Reeder. Een zoon, Adolf Robbert van de Laar, geb. Gendringen 22-4-
1871, over!. Amersfoort 19-1-1959. 
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4. Sophie Georgette van Woelderen, geb. 5-12-1834, over!. Eng bergen 9-12-1918. 
5. Care/ Frederik Theodoor van Woelderen, geb. 23-12-1836, adelborsten opleiding Breda (1850), kapi

tein ter zee, kreeg diverse Atjeh-medailles (zie: NA Den Haag, Stamboeken, tg.nr. 2.13.08 en 
M.J.C. Klaassen, Adelborstenopleiding te Delft-Medemblik-Breda 1816-1857, z.pl. (uitg. Koninklijke 
Marine) 1979, pag.151), overl. Middelburg 15-3-1884. 

6. Care/ Louis van Woelderen, geb. 22-7-1839, Ridder van de Wasaorde van Zweden, adelborst, luite
nant ter zee 1' klasse (zie: NA Den Haag, Stamboeken, tg.nr. 2.12.06 en P.S. van 't Haaff en M.J.C. 
Klaassen, Gedenkboek honderd jarig bestaan der adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954, Bussum 
1954, pag. 49), directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Zeeland 
(1877-1904), lid Provinciale Staten van Zeeland (1888-1901), overl. Dieren 17-2-1904, tr. Gendrin
gen (huize Landfort) 16-5-1876 Carolina Cornelia Emma He/ene Justine Luyken, geb. Gendringen 20-
11-1853, overl. Iserlohn (D) 3-4-1945, dr. van Johann Albert Luyken en Emma Charlotte Viebahn. 
Zij kregen vier kinderen. 

7. Pronica]ohanna van Woelderen, geb. 20-5-1841, over!. Voorst (Gendringen) 13-12-1918, tr. Sneek 24-
11-1869Joham1es Hermanus BenthemReddingius, geb. ald. 11-10-1839, luitenant ter zee 1' klasse, com
mandant van Zr.Ms. stoomschip Bali (zie: NA Den Haag, Stamboeken, tg.nr. 2.12.14 en M.J.C. 
Klaassen, Adelborstenopleiding te Delft-Medemblik-Breda 1816-1857, z.pl. (uitg. Koninklijke Marine) 
1979, pag.174), overl. Nederlands Oost-Indië 19-5-1873, zn. van Rutger AdolfBenthem Reddin
gius en Johanna Hermana Feickens. 

8. Hendrik Willem van Woelderen, geb. 17-4-1843, overl. Velp 26-5-1846. 
9. Henriette Wilhelmina van Woelde ren, geb.14-3-1845, over 1. Velp 8-10-1845. 

139. Archief Notariaat Cuijk, Notaris Mathias van de Voordt, tg.nr. 7127, inv.nr.15, d.d. 6-11-1816. 
140. Stadsarchief Amsterdam, Archief Kweekschool voor de zeevaart, tg.nr. 949, inv.nr. 992, 1008 en 

1012, Comportementboek. 
141. Bataviasche Courant N°6, den 9den Februarij 1822: 'Aangekomen Feb. 6 Schip Elizabeth, C. Pakes 

van Texel den 21sten Aug. 1821', deze krant is op microfiche in de Koninklijke Bibliotheek (KB) te 
Den Haag. 

142. Bataviasche Courant N°7, den 16den Februarij 1822. 
143. Bataviasche Courant N°25, den 22sten Juni 1822: 'Vertrokken 19 Juni Schip Elizabeth, C. Pakes, 

naar Amsterdam'. 
144. Stadsarchief Amsterdam, Archief Kweekschool voor de zeevaart, tg.nr. 949, inv.nr. 879, Register 

met afrekeningen, inkomsten en uitgaven per kwekeling. 
145. Kees Groene boer, Weg tot het Westen (Djalan ke Barat). Het Nederlands voor Indië 1600-1950, een taalpoli-

tieke geschiedenis, Leiden 1993 (op website DNLB ). 

146. Website van het Centraal Bureau Genealogie, Den Haag, www.cbg.nl. 
147. Bataviasche Courant N°77, den 3osten Augustus 1827. 
148. Javasche Courant N°26, den 28sten Februarij 1829, deze krant is op microfiche in de KB Den Haag. 
149. Ui t het huwelijk van Hendrik Willem van Woelderen met Jacqueline Marie Jeanne Deeleman, ge

boren te Batavia: 
1. Jacob Hendrik Victor van Woelderen, geb.17-6-1831, directeur Timor Guano Maatschappij, commis

saris Brandassurantie Maatschappij De Oosthoek, makelaar, translateur der Engelse taal, overl. 
La wang 22-7-1905. 
Hij leefde te Soerabaja vanaf 1870 met Saira, geb. ca. 1852 en kreeg een zoon. 

2. Theodora Jacoba Cornelia van Woelderen, geb. 22-6-1832, over 1. Batavia 24-2-1836. 
3. Henriette Carolina Wilhelmina van Woelderen, geb. 25-7-1833, overl. Batavia 7-2-1853, tr. Salatiga 

2-7-1852 Meinard Simon Du Pui, geb. Leiden 16-3-1829, over!. Bandjermasin 1-2-1870, zn. van 
Pierre Antoine Du Pui en Marianne Louise Bucaille. 

4. Theodora.Petronella van Woelderen, geb. 28-3-1835, overl. Batavia 12-11-1836. 
5. ComeliaPauline]acquelinevan Woelde ren, geb. 27-7-1836, over 1. Batavia 3-5-1837. 
6. Pau/ineHenriettevan Woelderen, geb. 4-12-1837, overl. Velp 5-5-1920, tr. Nijmegen 20-6-1859Joha11-

nes Reynvaan, geb. Antwerpen 23-8-1829, overl. Zutphen 9-9-1894, zn. van Lambertus Johannes 
Reynvaan en Mary Adelaide Castle. Zij kregen drie kinderen (Zie ook: Mr. H.F. Reynvaan, Niet 
altijd some1: Geschiedenis van het geslacht Reynvaan, Assen 1975, pag. 157-158). 

7. Eduard Henri Eugene van Woelderen, geb. 18-2-1840, luitenant ter Zee 1' klasse, 1877 met pensioen 
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(zie: NA Den Haag, Stamboeken, tg.nr. 2.12.06 en P.S. van 't Haaff en M.J.C. Klaassen, Gedenkboek 
honderd jarig bestaan der adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954, Bussum 1954, pag. 54), secre
taris van de Commissie tot onderzoek van verschijnselen op de oceaan (zie: Gemeentearchief 
Rotterdam, tg.nr. 280, Commissie tot onderzoek van verschijnselen op de oceaan), over!. Rot
terdam 27-1-1903. 

150. Website van het Centraal Bureau Genealogie, Den Haag, www.cbg.nl. 
151. Javasche Courant N°129, den 29sten October 1831. 
152. Javasche Courant N° 44, den 1stenJunij 1836. 
153. 'Met prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands

Indië, 1836-1838', bezorgd door Katrientje Huyssen van Kattendijke-Frank, Zutphen 2004, pag. 
258. 

154. P.A. Christiaans, 'De belangrijkste ambtenaren te Batavia anno 1837, alsmede een aantal geïnteres-
seerde officieren', in: De Indische Navorscher 5 (1992), nr. 3, pag 97-100 en 6 (1993), nr. 4, pag 179-180. 

155. Javasche Courant N°27, 5 April 1843. 
156. Javasche Courant N° 48, 17 Jun ij 1846. 
157. Condui testaten zijn te vinden in het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. 
158. Javasche Courant N°17, 26 Februarij 1853. 
159. 'Migratie naar Oost- en West Indië', in: De IndischeNavorscher 2 (1989) nr. 2, pag. 71 en 5 (1992) nr.1, 

pag. 75 en Javasche Courant N°102, 23 December 1854. 
160. Soerabaiasch-Handelsblad No. 173 en 174, 26 en 27 Juli 1905, Javasche Courant N°71, 4 September 

1877, Nieuw adresboek van geheel Nederlandsch-Indië, Landsdrukkerij, Batavia 1904 en 1905 en 
Handboek voor Cultuur- en Handelsondernemingen in Nederlandsch-Indië, J.H. de Bussy, Am
sterdam, diverse jaargangen 1888-1904. 

161. Particuliere archieven en collecties, FamiliearchiefVan Woelderen, Vierlingsbeek, 1769-1900, stuk
ken inzake de inkomsten uit de tienden van kasteel Macken onder Vierlingsbeek, geen toegang. 

162. Pensioenoverzichten zijn te vinden in het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. 
163. 'Brief van Ds. Daniel Theodoor van Woel deren, veldprediker bij de 2de Divisie Infanterie, aan den 

Heer Jacob Deeleman te Deventer' (betreft executie doodvonnis wegens desertie 1833), in: Militaire 
spectator: tijdschrift voor het Nederlandsche leger 85 (1916), pag. 320-324. 

164. Christiaan Sepp, Uit het predikanten/even van vroegere tijden: aanteekeningen, Leiden 1890. 
165. Uit het huwelijk van Daniël Theodoor van Woel deren met Charlotte Antoinette Jeanne Deeleman: 

1. Jacob Hendrik van Woelderen, geb.'s-Hertogenbosch 19-5-1838, officier van gezondheid 1"' klasse in 
het Nederlands Oost-Indisch leger (zie: NA Den Haag, Stamboeken, tg.nr. 2.13.08 en 2.13.62.11 
en M.J. van Lieburg, 'Lijst van kwekelingen' in: D. de Moulin (red.), 's-Rijkskweekschool voor Mi
litaire geneeskundigen te Utrecht (1822-1865), Nijmegen 1987, pag. 190), geneesheer te Arnhem en 
Scheveningen, over!. Hilversum 18-9-1919. 

2. Frederik Karel Theodoor van Woelderen, geb. Eindhoven 20-7-1839, ritmeester der cavalerie in het 
Nederlands Oost-Indisch leger, diverse Atjeh onderscheidingen (zie: NA Den Haag, Stamboe
ken, tg.nr. 2.13.08), over!. Weltevreden 9-12-1891. 

3. Pieter van Woelderen, geb. Eindhoven 22-11-1840, over!. ald. 7-12-1841. 
4. Helena Petronella van Woelde ren, geb. Eindhoven 25-4-1842, over!. Soest 14-10-1922, tr. Eindhoven 

16-7-1868 (scheiding van tafel en bed Arr. Rb. Utrecht 5-1-1888, echtscheiding 28-11-1895)Jacobus 
Leonardus Cluysenaer, geb. Breda 11-5-1843, over!. 's-Gravenhage 8-8-1932, zn. van Dirk Gijsbert 
Louis Frederik Cluysenaer en Jacoba Maria Mersen Senn van Basel. 
Zij kregen zeven kinderen. 

5. Karel Louis van Woelderen, geb. Eindhoven 27-1-1844, ontvanger der registratie en domeinen te 
Oirschot, Helmond en Roermond, over!. Roermond 5-4-1886. 

6. Agathe Henriette van Woelderen, geb. Eindhoven 23-9-1845, over!. Hilversum 2-1-1922, tr. Eindho
ven 25-11-1874 Gerrit van Iterson, geb. Waspik 5-1-1844, ontvanger der Registratie en Domeinen, 
hypotheekbewaarder, over!. Hilversum 21-12-1918, zn. van Johannes Adrianus van Iterson en 
Neeltje Johanna Gerardina Vermeulen. 
Zij kregen vier kinderen. 

7. Anna Sophia Charlotte van Woelde ren, geb. Eindhoven 22-1-1848, over!. ald. 11-2-1848. 
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GensData 
Voor deze rubriek in aanmerking komende bijdragen hebben als bindende factor het gegeven 
dat zij iets met digitale ontwikkelingen respectievelijke wetenswaardigheden met betrek
king tot de genealogie van doen hebben. Bijdragen kunnen per e-mail worden ingezonden 
naar info @ngv.nl t.a.v. Peter Miebies, onder vermelding van 'rubriek Gens Data'. 

Genealogie en uw mobieltje 

Mensen die in het bezit zijn van een iPhone of iPad willen deze apparatuur ook graag ge
bruiken bij het genealogische speurwerk, liefst in samenhang met het eigen genealogische 
computerprogramma. Voor het nieuwe FamilyTree Mac programma is zulke software nu 
beschikbaar. Het is goedkoop en kan als 'app' voor de genoemde hardware dienen. Ter verdui
delijking, 'app' is een tot woord geworden afäorting voor 'applicatie' ofwel een 'toepassing'. 
Het wordt voornamelijk gebruikt voor software op iPhones of iPads. Die software is te koop in 
een virtuele winkel zoals de AppStore. 

De installatie van deze software voor het mobieltje kan online (na betaling) via iTunes-store 
worden gedaan. Het is ook mogelijk via de AppStore zelf dit programma op uw mobieltje te 
laden. De samenwerking tussen desktop en mobiel kan via een LAN-verbinding. Bij de LAN
verbinding tussen mobiel en desktop kunnen echter bij sommige apparaten hardware pro
blemen optreden, zie hiervoor de policy die de firma van de Apple computers aanhoudt. 

Het programma bevat een vrij uitvoerig menu, in miniformaat. Daarbij heeft men vrijwel 
alle mogelijkheden voor data-import en data-presentatie, personen en relatie-invoer, ver
melding van bronnen en diverse media-opties. Heeft men een mobieltje met camera, dan kan 
men zelfs deze foto's in het databestand importeren. Verder kan men vanuit het menu een vir
tuele stamboom, kwartierstaat en genealogie oproepen. Heel handig is het vragenformulier 
om familiegegevens bij een interview systematisch op te vragen. 

Samengevat: dit programma kan een waardevolle app zijn voor Mac-gebruikers van Fami
lyTree die over een iPhone, iPodtouch of een iPad beschikken. De prijs van deze app bedraagt 
slechts€ 4,00 . 

Mobilefamilytree voor iPhone, iPodtouch, iPad, versie 2.5.1: iOS 3.0 of hoger, http://www. 
syniumsoftware.com. 

GensDataPro®- hoe en wat-10 

In deze serie artikelen besteden we aandacht aan onderdelen van GensDataPro waarover re
gelmatig vragen worden gesteld aan de medewerkers van de helpdesk. De voorgaande negen 
delen zijn de afgelopen jaren verschenen in Gens Data. Ze zijn te raadplegen op http://gens 
datapro.ngv.nl/ onder Downloads. 

Aldfaer-gegevens naar GensDataPro, inclusief foto's, bronnen en objecten 
In Aldfaer worden geen dossiers aangemaakt, de foto's en scans staan in de map Materiaal. 
Via menu-onderdeel Stamboom - Eigenschappen staat onder Mappen het pad naar die map. Stan-
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daard is dat: c:\Program Files\Aldfaer\materiaal. De aanpak bestaat uit vier stappen: 
1 GEDCOM-bestand in Aldfaer maken en opslaan op stick, 
2 Map Materiaal (met foto's /scans) overzetten met behulp van de Verkenner, 
3 GEDCOM-bestand inlezen in GensDataPro, 
4 Foto's en scans uitpakken en in persoonskaarten zichtbaar maken. 

1 GEDCOM-bestand in Aldfaer maken en opslaan op stick 
In Aldfaer via menu-onderdeel Bestand - Exporteer GEDC0M van de gegevens een gedcom
bestand met bijvoorbeeld de naam AlleNaamgenoten.ged maken en deze op een geheu
genstick opslaan. Na het maken van het GEDCOM-bestand in het GEDC0M Export-scherm op 
OK te klikkken en Aldfaer via Bestand -Afsluiten. 

2 Map Materiaal (met foto's/scans) overzetten m.b.v. de Verkenner 
Klik met de rechtermuisknop in de statusbalk op Start- Verkennen - Program Files -Aldfaer en 
kopieer de map Materiaal naar de geheugenstick. Op de stick staat nu het GEDCOM-bestand 
en de map Materiaal. 

3 GEDCOM-bestand inlezen in GensDataPro 
GensDataPro starten en via Bestand kiezen voor Open Gedcom bestand en in het scherm Openen 
GedCom bestand het pad naar het te openen GEDCOM-bestand op de geheugenstick opge
ven en op Openen klikken. Na Openen verschijnt er informatie over het GEDCOM-bestand met 
de mogelijkheid om het inlezen te beïnvloeden door het zetten van een aantal vinkjes. We 
klikken op OK en in een nieuw scherm kunnen we het verloop van het inlezen volgen. Klikken 
in het scherm Mededeling op OK en in het volgende scherm eveneens op OK en in het dan 
verschijnende scherm op de knop Klaar. Na Klaar volgt een log over het inlezen. Desgewenst is 
dit logbestand op te slaan. We sluiten het scherm door te klikken op het rode kruisje. Nu het 
ingelezen bestand opslaan door bijvoorbeeld op de disketteknop (rechtsboven) te klikken. Na 
eventueel veranderen van de naam van de bestandenset klikken op Opslaan. 

· - allenaamgenoten Opslaan als GD2 r_;'J['.g]~ 
j 1e1 c: [amilo·BOgb·aaci] 

Ic) C:\ 
Ic) gensdatapro 

D aad testdossier 
L] deurloodossier 
D deurlooseptdossier 
EJ deu,loosepttext 
D deurlootexl 

D familie testdossier 
D familie2dossier 
t:J familie3dossier 
D familie4dossier 
L] familie6dossier 
CJ FAMILIEdossier 
L] FAMILIEtext 
D oranie 

L] or anje2dossier 
D scantestdossier 

help 1 

beschikbare bestandensets: 1 oersonen I relaties I oomerkinaen I nlaats I A 

aad test 9-11-200812:59:201.380.3 9-11-200812:56:34 233.47; 9-11 -200812:59:20198.65E 9-11-200812:56:341.673.2 
7-11-2010 22:58:50 6.144 7-11 -2010 22:45:18 4.096 7-11-2010 22:45:18 2.048 10-2-200515:00:04 1.636.3 

deurloo 

deurloosept 
familie test 
famil ie2 
familie3 
f.=imiliP.1. 
< 1 

Bestanden set: 

f;7 1 nclusiel eigen plaatsbestand 

6-9-2010 17:01 :56 6.819.84 6·9·2010 17:01 :56 1.216.51 9-11 -2008 12:50:36 3.442.6 9 ·11·2008 12: 50:36 1.789.9 

9-9-201016:50:26 8.384.51 9-9-201016:50:261.687.558-9-201015:12:30 4.272.129-9-201016:50:281 .832.96 
9·11·200813:03:36 36.864 9·11 -200813:03:02 36.864 9-11-200813:03:36 34.816 9·11 -200813:03:021.636.3 
11-4-2008 9:59:54 36.864 11-4-2008 9:58:24 4.096 11 -4-2008 9:58:24 2.048 10-2-2005 15:00:04 1.636.3 
29-4-200819:12: 16 36.864 29·4-200819:12:16 36.864 29·4·200819:12:16 34.816 10·2·200515:00:041 .636.3 
1.s:;.?nnR1n-An1d1Ç;AF,4 1.1;., nnA10•An-U-=thAhd ,.s:;.,nnR10·.d.0.1.t1:4AH~ 1n.,.?11ni:;1s:;-nn·n.d.1 S:.1h1 ~ 

> 

.Qpslaan Verwiideren 

Annuleren 
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4 Foto's en scans uitpakken en in persoonskaarten zichtbaar maken 
Het is bij het inlezen in GensDataPro zo dat als het programma een gegeven niet in een ru
briek kwijt kan, dit wordt opgeborgen in de rubriek Opmerkingen, zo ook de foto's en scans. 

Ida de Roo [g] 

Titels 

Voornaam 

Familienaam 

l[vnm] 

iet verwerkt: 
COLOR 0]] 
[[<gdpdossier> 
ROOT=C:\Oocuments and 

~============all Settingslaad\Local 
Gezincle Settings\Temp\ 

~:;;:;::;;:;::;;:;;::==.--------="I 09-12-2007 
geboren I t 11 8950504 10 4 mei 1895 17;46;17.jpg@<dositemtekst>Tro 
te ~ IIDordrecht [.] Il ] ul/\/foto De Jong - De 
r Getuigen: ~=============!!=a!I Roo</dositemtekst> 

::=======:::;---------1 trotNVakte de Jong - de 
gedoopt I Roo .bmp@<dositemtekst>trouwa 

te i==J O ~:_d__E\;~~,~--:.._~:, ,_., 

r,,r,,r,,r,,r,, 
r,,r,,r,,r,,r,, 
r,,r,,r,,r,,r,, 

r,,r,,r,,r,,r,, 

r,,r,,r,,r,,r,, 
r,,r,,r,,r;;r,, 

r,,r,,r,,r,,r,, 
r,,r,,r,,r,,r,, 

Kies nu in Bestand voor Importeerfoto's (uit opmerkingen) en geef de locatie van de foto's op (hier 
de map Materiaal op de geheugenstick). Klik op OK en er komt een vraag over thumbnails 
(verkleinde afbeeldingen). Wij willen natuurlijk de oorspronkelijke foto in het dossier dus 
kiezen we voor NEE. In het volgende scherm klikken op OK. Tijdens het proces loopt er een 
voortgangsindicator. Als alles verplaatst is, verschijnt bij de personen die daarvoor in aan
merking komen, een (dossier-)enveloppe in plaats van een foto. Dit komt omdat er nog geen 
thumbnails gemaakt zijn. 

-~ blllll e_esta-,; BeW&'l<handelngen ~rrllhatiehandelngen J::::6 Fq.,..rha-idelngen Beeld Qptles L!ltvoor 

-.& 1 ~ I_J _J r"· ■ Voeg documenten toe_, dit dossier (kies u it thJnmal~) 
~~ Voeg documenten toe_, dit dossier (kies uit bestardsnarren) 

aam: 
eboren 
edoopt 

Overleden 
egrafenis: 
eeftijd: 

Ouders: 
ader: 

Moeder: 
1. Relatie [106] 

l!!ilda de Roo (5334] 
~ mei 1895 te Dordrecht 

l!!IB apr 1975 te Beverwijk 
1!!19 apr 1975 te Velsen, Drlohult 
79 jaar oud 
~ Relatie [107] tr. te Dordrecht 
l!!IHellegert de Roo [4832] 
igJPieternella Bastlana Begllng, 
~ 3 kinderen, kind1: •1919 
~ met Teunis Willem Nicolaas {T 
11.'i1U, ... .,.1;a ,. 1 'i ,-1,.,,., 1 0 1 7 ♦,-, U-.-.rl , 

Sca, document voor dossier 
Foto's en scans toewijzen aan diverse dossiers 

Vem,rs dossiertabel Clrl+Alt+o 
Maak thumbri.:llls ► 

BIJ dossierscherm ook foto-detal~ 
G"oepsfoto naar HTM 
Q'oepsfoto naar HTM zon:Jer frames 

Verwijder dossier tabel 

~ i "'MiHi 
Dit kan natuurlijk per persoon gedaan worden maar kan ook na het maken ( of verversen) van 
een dossiertabel (via Dossier-handelingen) in één keer gedaan worden. Tijdens het maken van de 
thumbnails verschijnt een voortgangsindicator en na afloop wordt de Dossiertabel getoond 
waarin is te zien welke foto's er geïmporteerd zijn. 

e.e,...., Bew&-l<hardeJhgen !;.o .... ha-lhgen Oosslemardelhgen Fkµmardelhgen Bee~ Qptie, ~1""8r tfe~ 

~ ~ _J__J __J 146 • 111 11;;; ... ....., 1wlll 11111 1 ::.:J ~ 
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"';.j' 1 

l!lllda de Roo (5334] 
fgJ4 mei 1895 te Dordrecht 

fg!B apr 1975 te Beverwijk 
~9 apr 1975 te Velsen, Drl• huls 
79jaar oud 
!DRellltle (107) tr. te Dordreeht5 Okt 1881 , 
fg!Hellegert de Roo [4832] 
~ Pleternella B;istlana Begllnger {10912] 
fgJ3 kinderen, klnd1 : "1918 
~ met Teums Willem N:colaas (Teun) de Jong (11 549] 
~Huwelijk 12 dec 1917 te Haarlem 

Ida de Roo [5334] 
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Bij de persoonskaart van voorbeeld-persoon (5334) staat nu één van de foto's op de persoons
kaart. 

~est.and Bewerkhandelingen Ço mbinatiehandelingen Doss ierhande I ir 

~~~ ~ ~ 1~ 15146 • I,. 
Opgemerkt dient te worden dat in het vakje Figuurtekst het oorspronkelijke nummer uit 
Aldfaer staat (hier 5146). 

Op de website www.gensdatapro.ngv.nl - knop Downloads -Artikelen over GensDataPro wordt 
voor het eind van deze maand een uitgebreidere beschrijving geplaatst. 

A.J. Bies broek, NGV Dienst Oen P CG 

Bespreking van Computergenealogie,Jg. 25 (2010)-Heft3 

Iedere genealoog komt eerder vroeg dan laat in contact met de activiteiten van het kerkgenootschap de 
Heiligen van de Laatste Dagen (de Latter Day Saints). Daarom is dit themanummer terecht gewijd aan 
Mormonen en genealogie. Daarnaast wordt nog een aantal korte berichten besproken. 

De meer bekende naam Mormonen is afkomstig van hun Heilige boek, 'het boek van Mormon' dat 
aan Joseph Smith (1805-1844) door een engel is bekend gemaakt. Dit themanummer belicht de verschil
lende aspecten van de LDS-kerk en hun betrokkenheid tot de genealogie. Mormonen stellen dat de 
familiebanden niet door de dood verbroken worden. Zelfs na de dood kan het nakroost hun voorouders 
laten dopen, mits de afstamming bekend is. Vandaar hun belangstelling voor genealogie. 

Meer dan welke andere organisatie, hebben de Mormonen niet alleen aan de globalisering van de 
genealogie veel bijgedragen, maar zij hebben ook al vroegtijdig de betekenis van de computer voor de 
dataverwerking gezien en bevorderd. Op veel computer-genealogische gebieden hebben zij standaar
den geschapen (onder andere GEDCOM) die hun nut tot op de dag van heden hebben bewezen. Gehol
pen door de omstandigheden ter plaatse, hebben de Mormonen in de rotsformaties nabij Salt Lake City 
een hoeveelheid genealogische gegevens opgeslagen die zijn weerga niet kent. De ontwikkelingen bij 
de Mormonen staan niet stil. Men probeert met meer dan 100.000 vrijwilligers (en dit aantal groeit 
nog steeds gestaag) al deze gegevens te digitaliseren. Het ziet er naar uit dat de bekende microfilms/ 
fiches waarop de meeste gegevens stonden, binnenkort in digitale vorm beschikbaar komen. Maar het 
wereldwijd meest toegepaste genealogische programma PAF wordt niet meer verder ontwikkeld. In 
plaats daarvan komt cloud computing: on line genealogische software. 

De Mormonen 
Een zeer aardig verhaal over het Mormoonse geloof en hun interesse in genealogie. Het Los-genea
logische gezelschap werd in 1893 opgericht en sedert 1938 vervaardigt men microfilms van originele 
documenten. 

De decentrale kerkregîsters 
Voor het opvragen van genealogische gegevens kan men terecht bij een van de 3400 plaatselijke LDS
vestigingen. Men kan daar ook films bestellen die plaatselijk niet voorradig zijn. Zie http://films. 
familysearch.org voor het bestellen van films. Men kan deze uitsluitend lokaal inzien, bijvoorbeeld 
te Rotterdam. 

Familysearch-indexing 
De mormonen beschikken over miljoenen microfilms, microfiches en genealogisch relevante docu
menten. Er zijn momenteel zo'n 989 miljoen records gratis on line beschikbaar. Om deze hoeveelheid 
materiaal digitaal beschikbaar te krijgen, wordt het nu gedigitaliseerd door circa 100.000 vrijwilligers. 
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Vrijwilligers krijgen per e-mail de gefotografeerde records aangeboden en worden dan verzocht de 
teksten te transcriberen. Iedere tekst wordt door twee onafhankelijke vrijwilligers bewerkt. Zijn er ver
schillen, dan beslist een derde persoon uiteindelijk over de tekstinhoud. Dit artikel bevat een beschrij
ving van de werkwijze en hoe men aan dit project kan deelnemen. Zie: http://indexing.familysearch. 
org. 

De catalogus van Family History Library 
Een beter woord voor 'catalogus' in dit geval is misschien 'zoekvenster'. Het biedt een methode om de 
vele genealogische gegevens te doorzoeken. Dat vereist wel enige vaardigheid. De indexering gaat in ie
der land iets anders. In dit artikel beschrijft men hoe de Duitse bronnen geraadpleegd kunnen worden. 
Algemeen geldt dat er vele ingangen zijn waarop men kan zoeken. Deze ingangen zijn op plaats, ach
ternaam, sleutelwoord, film/microfiche, auteur, onderwerp, oproepnummer. Het beste kan men op een 
sleutelwoord (key word) zoeken omdat men dan de meeste gegevens krijgt. Een tweede veel gebruikte 
zoekterm is de plaats. Bedenk verder dat men bij het zoeken op schrijfvarianten van de gebruikte na
men moet rekenen. Er is een vertaalprogramma waarbij men Duitse uitdrukkingen naar het Engels 
kan vertalen en omgekeerd http://wiki-de.genealogy.net/Family_History_Library_Catalog. Dit 
artikel kan worden aanbevolen voor in Duitsland geïnteresseerde genealogen. 

Mormonen, genealogie en databanken 
Dit is een kritisch verhaal over de genealogische databank van de Mormonen, die, vooral in de begin
periode, nog te amateuristisch van opzet was. Daardoor zijn er nogal wat slordigheden bij transcripties 
en gegevenskoppelingen opgetreden. Ondanks deze kritiek hebben de Mormonen de genealogie een 
dienst van onschatbare waarde bewezen door alle gegevens gratis beschikbaar te stellen. Wel zal men 
deze gegevens aan de hand van originelen nauwkeurig moeten verifiëren. Maar voor het opsporen van 
bronnen en het verstrekken van basisgegevens, hoewel niet altijd betrouwbaar, wordt de gemiddelde 
genealoog kosteloos goed op weg geholpen. Op zich, een niet geringe verdienste. 

Family Tree Maker update 6 voor MAC 
Onlangs is update 6 uitgekomen van het populaire genealogische MAG-programma FamilyTree Maker. 
Deze nieuwe update toont, in vergelijking met FTM 5, een aanzienlijke verbetering. De software is veel 
sneller geworden, ook heeft men het programma meer intuïtief gemaakt zodat de gebruiksvriende
lijkheid is toegenomen. Men heeft vier functionele categorieën: Edit, Output, Messages en Export. 
De plaatsen kan men van geo-coördinaten voorzien. Men kan nu gebeurtenissen aan een geografische 
locatie koppelen en vervolgens laten zien welke gebeurtenissen op die locatie hebben plaats gevonden. 
Nieuw is ook de tool voor zoeken op het web. Vanuit diverse databanken kan men rechtstreeks gege
vens in de eigen database inlezen. Ook vanuit de site van de Mormonen zal dit binnenkort mogelijk 
zijn. Deze update 6 heeft een mobiele versie voor iHardware (iPhone/iPad), die op de grote versie aan
sluit. De verschillende screens ogen aantrekkelijk, de eerste screenshots kan men vinden bij http:// 
www.familytreemaker.com/pages/overview/mac/screenshots.aspx. De kosten van dit program
ma zijn€ 50,00; zij die een oudere versie hebben betalen slechts€ 30,00. Inmiddels zijn al weer nieuwe 
upgrades, 6.1. en 6.2, beschikbaar. 

De toekomst van PAF 5.2 
In 2001 verscheen de laatste update van PAF namelijk PAF 5.2. PAF (Personal Ancestral File) is het eerste 
genealogische programma dat aanvankelijk voor de tempeldienst van de Mormonen was ontworpen. 
Het is ongetwijfeld het meest verspreide genealogisch programma ooit, weliswaar niet altijd als eerste, 
maar vaak als tweede programma gebruikt. Het programma is nog steeds gratis beschikbaar maar is ver
der sinds 2001 bevroren. Momenteel is men doende een nieuw programma te ontwikkelen: New Family 
Search. New Family Search heeft bovendien nog diverse extra tools. Met dit nieuwe programma gaat de 
cd-rom verdwijnen, men richt zich vooral op de mogelijkheden van internet. Helaas is dit programma 
alleen nog beschikbaar voor de kerkleden. Wanneer het programma vrijgegeven wordt voor het publiek 
is nog niet duidelijk. Er circuleert al een bètaversie die een indruk geeft van de vernieuwingen. Anders 
dan PAF zal dit programma uitsluitend on line te gebruiken zijn, en wel op de site www.familysearch. 
org. Door integratie van de verscheidene functies komen nu de volgende tools onder één dak: 
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Bij de kwartierstaat van Nederlands oudste inwoonster, 
Geertruida Draaisma 

DOOR ALBERT HOEKSTRA 

Op 10 november 2010 overleed op 108-jarige leeftijd Nederlands oudste 
inwoonster Wijtske van Dijk-Meindersma uit Peize.' Nu is mevrouw 
Geertruida Draaisma de oudste inwoonster. Ze werd in 1902 geboren 
in Makkum en woont sinds 1995 in wijkzorgcentrum 'de Hofwijck' in 
Leeuwarden. Ze werkte tot aan haar pensionering als verkoopster en la
ter als cheffin bij hoeden- en pettenzaak B. Dechesne aan de Nieuwstad 
118 in Leeuwarden. ' 

DINSDAG 28 MAART 

= 

Haar oudste zus is Saakje Draaisma (1900-1984).3 De rooms-katholie
ke familie Draaisma is pottenbakker in Sneek vanaf 1796. 

Overgrootmoeder Hubee-Pelsma ( 1820-1899) is in de over lij <lens akte 
ingeschreven als Pelsma, terwijl op www.allefriezen.nl de familie
naam voorkomt als Postma ( correctie op de website volgt). 

Met dank aan Hylle de Beer te Deventer voor doopgegevens van 
kwartier 19, mevrouw Geertruida Copini-Poelsma te Leeuwarden, een 
nicht van Geertruida Draaisma, voor de foto uit 2007, Martha Kist te 
Leeuwarden voor de huwelijks bijlagen van kwartier 10 en verder Johan 
Seekles te Zwolle. 

Warme bontmuts van thermoplastisch nylon. 
Waterafstotend. Blijvend inmodel.18.75 

Pseudo-bontmutsen v.n. 9.25 
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Noten 
1. Haar kwartierstaat is gepubliceerd in: Albert Hoekstra en Arie 

Jan Srasse, 'Bij de kwartierstaat van Nederlands oudste inwoon
ster Wytske van Dijk-Meindersma', in: Gens Nostra 65 (2010), pag. 
335-337. 

2. Piet Tuik, 'Dechesne, handelaren en grossiers in hoofddeksels en 
kleding', in: Leovardia (2006), nummer 20, pag. 23-25 en Histo
risch Centrum Leeuwarden, archief 214 van dit bedrijf, onderdeel 
loonboeken 1964-1966. 

3. Op de persoonskaarten van haar ouders Draaisma-Hubee is 
hun eers te kind (van hun vijf kinderen) niet vermeld: Saakje 
Draaisma, geboren Makkum 21-2-1900, overleden Leeuwarden 
14-6-1984 en op 12-10-1921 in Leeuwarden getrouwd met Mein
dert Poelsma, zoon van stalhouder Petrus Poelsma en Johanna 
Boersma, geboren Leeuwarden 4-5-1895 en overleden aldaar 24-

4-1941, van beroep stalhouder. Bij het Historisch Centrum Leeu
warden is het archief aanwezig van Stalhouderij Poelsma over de 
periode 1911-1935. In februari 1955 volgt een veiling van de inboe
del van dit bedrijf, opgericht in het begin va n d e twintigs t e eeuw 

(archief Kamer van Koophandel). 
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,, ,, ,, ,, ,o " " ' 
SINE/SIENE ANTJE HENRICUS MARIACA- MAURITZ ELISABETH GERLOF/ JANKEROE-
SI(E)PKE(N)S (ANSKJE) MONKEL THARINA SCHULTE STALVOORT GELLIS LOFS 
DRAAISMA THOMAS zn. van Rein- COLBAUT* STRAATSMA 
zn. van Sipke dr. van Thomas der Hendriks dr. van An- zn. van Johann dr. van Johann zn. van Lou(we) dr. van Roelof 

Sienes en Stijn- Jans enJetske Monkelen dreasJosephus Heinrich Stal vort en rensTeunis Harmens (Her· 
tj eEvens Herres BaukjeJoannis Coulbauten Schulte en Elisabeth (Straatsma) en mis) en Geertje 

deSwaan Anna Maria Elisabeth Ben- Stal vort Geertje An- Jans 
Stempels ning dries 

pottenbakker mogelijk tim-
merman winkelierster timmerman 

geb. Doniaga, 
ged. St. Nico- ged. Sneek ged. Sneek geb./ged. 
laas ga (r.-k.) (r.-k.) ged. Sneek ged. Deventer (r.-k.) Franeker (r.-k. 

7-7-1765 12-4-1772 (r.-k.) 8-8-1775 (r.-k.) 16-5-1773 geb.1767 geb.1754 17-7-1762 31-3-1758 
over!. Sneek over!. Sneek over!. Sneek over!. Sneek over!. Ibbenbü- over!. Ibbenbü- over!. Sneek overl.Sneek 

2-10-1825 12-6-1843 23-9-1809 4-7-1844 ren 2-12-1813 ren 31-8-1829 13-4-1839 5-6-1853 
tr. Sneek (r.-k.) 15-5-1796 tr. Sneek (r.-k.) vóór 16-5-1796 tr. tr. Sneek 14-11-1790 

8 9 ,o 

JOHANNES {JAN} BARBERA JOSEPH GEORG SJIEUWKE 
SYNES DRAAISMA MONKEL HEINRICH MAURITZ STRAATSMA 

SCHULTE 

pottenbakker schoenmaker 

ged. Ibbenbüren (D} (r.-k.) 
ged. Sneek (r.-k.) 13-5-1802 ged. Sneek (r.-k.) 30-12-1802 20-3-1801 ged. Sneek (r. -k) 11-12-1803 

over!. Sneek 23-12-1891 over!. Sneek 6-3-1874 over!. Sneek 9-5-1865 over!. Sneek 31-1-1886 

tr. Sneek 23-5-1824 tr. Sneek 11-3-1832 

4 

HENDRIKUS DRAAISMA GEERTRUIDA SUSANNA SCHULTE 

pottenbakker 

geb. Sneek 8-3-1840 geb. Sneek 29-12-1841 
over 1. Sneek 6-12-1924 over 1. Sneek 4-8-1919 

tr. Sneek 25-6-1865 

JOSEPHUS JOHANNES DRAAISMA 

stoom bootmachinist 

geb. Sneek 12-1-1870, over 1. Makkum 29-10-1949 
tr. Sneel, 

GEERTRUIDA 
geb. Makkum 25-2-1902, 

en pettenzaak B. Dechesne aan 
*(COLBO/KOLBO/COULBOUT/COLBOOM) 

124 Gens Nostra 66 (2011) 



,. ,, ,. 
" 

,, ,, JO 31 

OBBE ALLEGONDA/ JACOB GRIETJE SAKE WIEBE- ANTJE OOYER(OER) ELISABETH 
THEUNIS ALLEGONDIS DURKS BERENDS RENSEKAS WIEBES BERENDS PIETERS 

HUBEE ANNA BIJL (PIJLSMA) RUSTHUIS zn. van Wiebe- VOLMER POSTMA 
zn. van Theu- dr. van J enre PELSMA ren Claeses en dr. van Wiebe zn. van Berend dr. van Pieter/ 
nisHubeen Douwes Bijl / zn. van Durk dr. van Berend Antje Henriks Johannes en Hendriks Fol- Petrus Sietses 

Jetske Obbes Biel en Mar- Pieters Pels ma Jelles Rusthuis (1761) /Akke Grietje Reitses meren Geertje en Pietje Jans 
garetha Everts (werkman) en en Anrj e Oen es Sak es ( 1829) Johannes 

Cardinaal Geeske Jacobs Coldeweijer 

,lauwverwers- grofsmid 
knecht ged. St. Nico- ged. Bakhui-

ged. Leeu- geb./ged. Balk laas ga (r.-k.) zen (r.-k.) 
ged. Sneek warden (r.-k.) (r.-k.) vóór ged. Sneek 27-6-1761 geb.Mildam 28-12-1747 

:.-k.) 26-8-1795 12-12-1791, 19-6/24-6-1787 (r.-k.) 5-2-1791, over!. 1755 over!. Weste-
over!. Sneek over!. Sneek over!. Sneek over!. Franeker St. Nicolaasga overl.Joure rend-Harich over!. Sloten 

1-2-1855 10-7-1880 6-5-1846 15-4-1869 14-2-1809 13-12-1827 4-1-1806 6-6-1829 

tr. Sneek 19-12-1819 tr. Ylst 21-4-1814 tr. St. Nic. (r.-k.) 25-10-1784 tr. Balk (r.-k.) 22-1-1798 

12 13 14 15 

THEUNIS {ANTONIUS) ANNAPELSMA WIEBESAKES PIETJE/PETRONILLA 
HUBEE (PIJLSMA) EKAS OOYES VOLMAR 

{VOLMER) 

bakkersknecht, boer 
suikerwerker 

ged. St. Nicolaasga (r.-k.) geb. Harich, ged. Balk (r.-k.) 
31-10-1797 23-10-1804 

geb. Sneek 7-11-1820 geb. Ylst 25-3-1820 over 1. St. Nicolaasga overl. St. Nicolaasga 
over!. Sneek 28-5-1876 over 1. Sneek 28-5-1899 20-2-1882 22-5-1858 

tr. Sneek 1-12-1844 tr. Doniawerstal 5-5-1829 

OBBEHUBEE 

smid 

geb. Sneek 21-11-1846 
overl. Sneek 15-7-1901 

6 

SAAKJEEKAS 

geb. St. Nicolaasga 30-3-1845 
over 1. Makkum 4-3-1931 

tr. Lemmer 19-5-1872 

ANNAHUBEE 

geb. Lemmer 18-4-1873, overl. 's-Gravenhage 19-11-1954 

DRAAISMA 
verkoopster, cheffin bij hoeden
de Nieuwstad 118 in Leeuwarden 

7 

3 
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Het portret van ... 1 

[Josephus Looijen] 
DOOR A.M. BOSTERS 

Josephus Looijen, geb. Nieuw-Vossemeer 10-2-1845, priester, kapelaan, rector, overl. Nieuw
Vossemeer 3-6-1877, zn. van Adrianus Looijen, landbouwer te Nieuw-Vossemeer, en Maria 
Catharina de Jong. 

Hij studeerde van 1859 tot 1865 aan het klein seminarie van het bisdom Breda toen gevestigd 
te Oudenbosch en van 1865 tot 1871 aan het groot seminarie op Bovendonk te Hoeven. 

Op 21 juni 1873 was hij kapelaan te Stoppeldijk en op 31 december 1874 werd hij rector bij de 
religieuzen te Bergen op Zoom.' Dit waren de zusters Fransiscanessen-Penitenten-Recollec
tinen van het vroegere Sint Catharina Gasthuis, in de volksmond 'Het Katrientje' genoemd. 

De foto van een onbekende fotograaf dateert van ongeveer 1875. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. A.M. Bosters, Parochie Nieuw-Vossemeer 200 jaar, Nieuw-Vossemeer 1995, pag. 59 en J.B. Krüger, Ker

kelijke geschiedenis van het bisdom Breda, Bergen op Zoom 1878, IVe deel, pag. 643. 
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Het portret van ... 1 

[Leonardus de Wit] 
DOOR A.M. BOSTERS 

Leonardus de Wit, geb. Steenbergen 12-2-1797, landbouwer, kerkmeester van het r.k.-kerkbe
stuur, dijkgraaf van het waterschap 'De polders van Nieuw-Vossemeer' en burgemeester van 
Nieuw-Vossemeer (1852-1880 ), over 1. Nieuw-Vossemeer 20-8-1883, zn. van Martinus de Wit en 
Anna Maria Korst, tr. Nieuw-Vossemeer 3-5-1822 Petronella Smits, ged. Nieuw-Vossemeer 7-1-

1803, over 1. Nieuw-Vossemeer 14-10-1849, dr. van Egidius Smits en Paulina Franken. 

Leonardus de Wit stamt uit de rooms-katholieke familie De Wit uit West-Brabant! Onder 
zijn burgemeesterschap is de huidige neo-gotische kerk van Nieuw-Vossemeer gebouwd, een 
beeldbepalend monument in het dorp van architect Kees van Genk.3Hij bezat onder meer een 
hofstede in het Boeren gors aldaar. 

Uit die huwelijk zijn tien kinderen re Nieuw-Vossemeer geboren. 

De foto van een onbekende fotograaf dateert van omstreeks 1875. Met dank aan de familie 
J.C. van der Burg te Voorburg voor de foto. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Th.P.M. de Wit,De Wit. VierhonderdjaarRK boeren van West-Brabant,Flakkeeen Tholen, Putte 2001, pag. 

56 en A.M. Bosters, 'De Wit in Brabants Westhoek. De oudste generaties', in: De Brabantse Leeuw 58 
(2009), pag. 35-40. 

3. A.M. Bosters, Parochie Nieuw-Vossemeer 200 jaar, Nieuw-Vossemeer 1995, pag. 29-31 
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Het portret van ... 1 

[Mattheus van Heijningen Bosch 
en Amarentia Hoogendoorn] 

DOOR MEVROUW E.C. NOOTEBOOM (t) 

Mattheus van Heijningen Bosch, geb. Groningen 1-10-1840, koopman, overl. Groningen 25-1-1868, 

zn. van Philip Willem van Heijningen Bosch, gemeenteraadslid (1860), redacteur (1867), en 
SusannaJacoba de Munck, tr. (1) Groningen 8-11-1860LammechienBakker, geb. Groningen 26-11-

1837, overl. Groningen 11-6-1866, dr. van Hendrik Klaassens Bakker en Klaassien Marrink; tr. 
(2) Groningen 18-7-1867 AmarentiaHoogendoorn, geb. 's-Gravenhage 15-8-1840, over!. Vianen 15-
2-1935, dr. vanJ ohannes Anthonie Hoogendoorn, directeur, en Johanna Cornelia van Heuven. 

Uit het eerste huwelijk zijn tussen 1862 en 1865 te Groningen Stad drie kinderen geboren, 
twee dochters en een zoon. 

De foto's zijn rond 1867 gemaakt, de linkerfoto door J.H. Egenberger. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NG v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
F. Gebbink, Genealogie Familie Gebbink. Stam
boom van de afstammelingen van De Stegge 11 in 
Lievelde, Zeist 2009, 236 pp., ill. + index; [As]. 

De rooms-katholieke familie Gebbink is 
afkomstig uit Lievelde waar rond het mid
den van de zeventiende eeuw een zeker Jan 
Gebbink als zoon van een Geert Gebbink 
ter wereld kwam. Een groot deel van zijn 
nageslacht bleef Gebbink heten, maar er 
zijn takken met andere familienamen, zo
als Bouman. Deze zijn echter niet vervolgd. 
Het grootste deel van de familie bleef in het 
oosten van het land achter, maar begin ne
gentiende eeuw is Gerrit Jan Gebbink uit 
Lichtenvoorde naar Harmelen vertrokken 
en stichtte daar een aanzienlijke familietak. 
Eén onderdeel van de genealogie heb ik vol
strekt niet begrepen. Aan het eind van elke 
generatie duiken plotseling allerlei niet eer
der aangetroffen namen aan met een code, 
die volgend is op de codes voor de familie 
Gebbink. Ze lijken derhalve tot de familie te 
horen, maar bestaan gewoonlijk slechts uit 
de namen van twee echtelieden met de naam 
van een uit hen geboren kind, gevolgd door 
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een verwijsnummer. Dat nummer volgend 
kom je in een of twee generaties uit bij een 
aangehuwde van een Gebbink. Het leest een 
stuk prettiger door gewoon te vermelden wie 
de schoonouders van een Gebbink waren. Bij 
de behoefte om ook de grootouders te ver
melden (wat uiteraard best kan), kan dat in 
tekstvorm worden gedaan. 

J. ' t Hart en C. 't Hart, Genealogie van het Pernisser 
geslacht'tHart. Stamvader Cornelis Cornelisz 't Hart 
te Rhoon, z. pl. 2009, 411 pp., ill.+index; [A4]. 

GENEALOGIE 
ftl1hctl'tmie,iergctlxh1 

\H11n 

).\lbn.~ 
1,.r..·1 .,.,,. \'n,-W 

In 1994 en 2000 verschenen van deze fami
lie al eens genealogieën. Indertijd was de 
stamvader Bastiaan Kornelisse Vernel, maar 
recent onderzoek heeft aangetoond, dat de 
vader van deze Bastiaan een Cornelis Corne
lisz 't Hart is geweest, vermoedelijk gehuwd 
met een meisje Vernel, waardoor deze naam 
tijdelijk als toenaam door leden van de fami
lie werd gebruikt. De stamvader was boter
handelaar van beroep. Aan het eind van het 
boek zijn stamreeksen opgenomen van (aan
gehuwde) familieleden, die teruggaan naar 
Karel de Grote. 
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T. Boswerger en L. Hauer, Genealogie van Cordt 
Hauer, Loosdrecht 2009, 51 pp., ill. + index; 
[A4]. 

Genealogie wn Cordt Hauer 

De familie Hauer heeft z'n oorsprong in 
Duitsland. In Oldenburg trouwde de kleer
maker Gerdt Hauer in 1686 met Catharina 
Elisabeth Corbach. De vader van Gerdt, 
Cordt Hauwer, geldt als stamvader van de 
familie . Gerdt's kleinzoon Johan Gerhard 
werd in 1705 Evangelisch Luthers gedoopt 
te Fürstenau en overleed in zijn geboorte
plaats in 1780. Toch is hij degene geweest, die 
naar Nederland trok, want zijn huwelijk met 
Anna Huitingh werd in 1735 te Amsterdam 
gesloten. Zijn kinderen werden dan ook te 
Amsterdam geboren. Wellicht de meest be
roemde nazaat is Rutger Hauer, die er in de 
genealogie wellicht wat bekaaid afkomt, ter
wijl de naam van zijn vrouw Ineke ten Cate 
als ter Cate wordt vermeld. 

L. J. H. Kaal, Het verhaal van Heijmen 1388-2009. 

622 jaar familiegeschiedenis, Apeldoorn 2009, 
249 pp., ill + index; ISBN 978-90-811107-3-o 
[A4] . 

De titel van het boek is tweeërlei mislei
dend. De jaartallen alsmede de ondertitel 
622 jaar familiegeschiedenis geeft de suggestie 
dat er sprake is van één familie met de naam 
Heijmen (en varianten), die teruggaat tot 
1388. Dat is niet correct omdat er een Haags 
gegevens betreffende een naamgenoot Heij
men is, die helemaal niets te maken heeft 
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het verhaal van Heijmen 

1388 - 2009 

62l ju rramll~lcdtnl, 

met een van de twee(!) in het boek besproken 
families. De stamvader van de eerste familie 
uit Millingen betreft Joannes (Jan) Heimen, 
geboren rond 1630. Een tweede familie stamt 
uit Groessen en heeft als stamvader Albertus 
Heijmen, die tussen 1668 en 1680 verschil
lende kinderen zal hebben gekregen. Aange
zien de auteur ervan uitgaat, dat ze dezelfde 
stamvader moeten hebben, spreekt hij over 
twee takken. Van enige verwantschap hoeft 
echter geen sprake te zijn, wat enigszins 
wordt bevestigd door een vrij groot aantal 
naamgenoten die niet in beide families kon
den worden ingepast. 

CdG 

J.W.M. Lange, "Lange(n) in dun Krommendiek", 
Genealogie van de familie Lange, Nieuw-Vennep 
2008, 273 pp., ill.; (verkrijgbaar voor€ 30,
excl. porto bij de auteur, Landei 8, 2152 SR 
Nieuw-Vennep) [A4]. 

Deze r.-k. boerenfamilie komt van de 
Krommendijk in het Noord-Brabantse Mill, 
waar stamvader Peter Jans Lange(n) circa 
1660 geboren zal z ijn. H et omva ngrijke n age

slacht van hem en zijn vrouw Luijtjen Dircks 
wordt in twee delen beschreven. Deel I is een 
parenteel van de eerste vijf generaties en be
slaat de periode tot circa 1850/1900. Deel II 
geeft een genealogie van de 14 mannelijke 
naamdragers Lange vanaf generatie 6. Ook 
de kwartierstaten van de ouders van de au
teur, Cornelis Johannes Lange en Maria Jo-
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hanna van der Poel, zijn verwerkt, alsmede 
een afstammingslijn van de auteur via zijn 
moeder naar Karel de Grote. 

Ondertussen is sinds eind 2010 een update 
digitaal te vinden via landvancuijk-genealo
gie, een forum van het Brabants Historisch 
Informatiecentrum te 's-Hertogenbosch. 

ABB 

A.C. Zeven, Seven- Zeven - Zeeven Geschiedenis 
en genealogieën van twee families uit de Groninger 
Veenkoloniën 1650-2009, Wageningen 2009, 233 
pp., ill. + index; [A4]. 

SEVEN-ZEVE -ZEEVEN 

nnE F.\MILIES 

UIT Dt GRO"\l'.GER VEENKOLONIÊN 

1650- ~009 

Hoewel op internet op verschillende sites de 
gemeenschappelijke afstamming van twee 
Groninger families Seven/Zeven is te vinden, 
is de auteur van die afstamming vooralsnog 
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niet overtuigd. De Wildervank-Veendamse 
familie vangt aan met Jan Jacobs Seven, een 
doopsgezinde vervener en landbouwer, die 
afkomstig is uit Echterveen, het huidige 
Hoogeveen in Drenthe. De tweede familie 
stamt uit het nabij gelegen Nieuwe Pekela, 
waar Hendrik Jans Seeven in 1704 lidmaat 
van de Nederlands Hervormde Gemeente 
werd. De auteur was een van de deelnemers 
aan het DNA-project in de hoop iets meer 
over nabije familieleden te achterhalen, maar 
moest constateren dat de dichtstbijzijnde 
familieleden qua DNA afstamden van onbe
kende personen uit de negentiende eeuw. 

CdG 

C.H. Witteveen, Mijn Friese Familie, Roosen
daal 2009, 134 pp., ill.; (prijs€ 30,-), [A4] 

iese Familie 

Het boek maakt nieuwsgierig naar de in
houd, omdat de titel niet direct aangeeft om 
welke familie het gaat. Het is een vervolg op 
het in 1983 gepubliceerde boek De voorouders 
en het nageslacht van Tjebbe Cornelis Witteveen 
(1743-1821) van dezelfde auteur. De familie 
Witteveen is een rooms-katholieke familie 
in een overwegend protestants Friesland in 
de omgeving van hetTjeukemeer, ten zuiden 
van Joure (Doniaga, St.Nicolaasga). Veel le
den van deze familie behoren tot de redelijk 
vermogende landbouwers. De familie Wit
teveen (vaderskant) en Van der Werf (moe
derskant) komen vooral in de diverse opgete-
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kende verhalen aan de orde met enkele sche
ma's, om de draad niet kwijt te raken. Oudste 
voorvader Van der Werf is Do uwe Douwes uit 
Ylst ( die de naam dankt aan zijn scheepswerf 
rond 1685). Zijn nageslacht is vooral in Bols
ward en omgeving te vinden en was naast in 
de landbouw vooral ook actief in de handel 
en de lokale middenstand. Over deze familie 
schreef F. van der Werf in 1996 Geschiedenis 
van een Friese familie, de rk familie Do uwe Douwes 
van der Werf. 

In hoofdstuk twee van het boek wordt in
gegaan op enkele families waaruit de moeder 
van de auteur is voortgekomen, namelijk de 
families Van der Weide (Swichum), Poelsma, 
Jorna, Zeinstra en Ydema (vooral omgeving 
Bolsward/Sneek). De auteur sluit in het laat
ste hoofdstuk af met zijn persoonlijke le
vensverhaal en verantwoording.Juist omdat 
er zoveel mooie verhalen zijn opgetekend 
en zoveel mensen de revue passeren in dit 
boek, was een index toch wel op zijn plaats 

geweest. Hierdoor is het ook niet gelukt de in 
de inleiding vermelde verwantschap tussen 
de schaatsers Hein Vergeer en Sven Kramer 
als afstammelingen van stamvader Tjebbe te 
bekijken [de auteur heeft mondeling toege
licht dat beide topschaatsers een Witteveen 
als gemeenschappelijk voorvader hebben: de 
moeder van Hein Vergeer is een Witteveen, 
en de overgrootmoeder van Sven ook]. 

APH 

Aanwinsten 
P.C. Benschop, Genealogie Claas Sijmons Ben
schop, Soest 2009 [A4]. 
G.K.O. Bos, Nazaten van Frans Lodewijks (Bos) 
en]antjen Geerts (Kiel). Een Oldeambster familie, 
Vollenhove 2009 [A4]. 
A.G.H. Groeneveld, Parenteel van Klaas Groe
neveld, Transvaalse immigrant uit Piershil, Hei
loo 2009 [A4]. 

archiefnieuws 
Overlijdensakten van de burgerlijke stand 1951-1960 beschikbaar 

Op 1 januari 2011 zijn alle overlijdensakten 
van de burgerlijke stand van Noord-Holland 
over de periode 1951-1960 openbaar gewor
den. Deze akten vormen een grote bron van 
informatie voor iedereen die zich met stam
boomonderzoek in Noord-Holland bezig 

houdt. U kunt vooralsnog de originele akten 
inzien in de studiezaal van onze locatie Jans
straat. De akten zijn destijds toegankelijk 
gemaakt met zogenaamde tienjarentafels. 
Hierin worden per gemeente alle personen 
die gedurende tien jaar zijn overleden in al-
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fabetische volgorde genoemd. Ook de tienja
rentafels zijn raadpleegbaar in de studiezaal. 
Met deze toevoeging zijn op dit moment 
voor raadpleging beschikbaar: de geboorte
akten uit de periode 1811-1902, de huwelijks
akten en huwelijksbijlagen uit de periode 

1811-1932 en de overlijdensakten uit de peri
ode 1811-1960. 

[Noord-Hollands Archief, 
( digitale) Nieuwsbrief januari 2011, 

d.d.10 januari 2011] 
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Oorkondenboek van Noord-Brabant 

Woensdag 17 november heeft de lancering 
van de website www.donb.nl, het Digitaal 
Oorkondenboek van Noord-Brabant, plaats
gevonden. De website (een work in progress) 
bevat onder meer een database met de oor
konden van het Land van Heusden en Altena 
en van de heerlijkheden Cuijk, Ravenstein, 
Megen, Boxmeer en Bokhoven vanaf 722 tot 

1312. In de database worden de eerste 70 van 
de circa 750 oorkonden, bewerkt door dr. 
Geertrui Van Synghel, full text en met afbeel
dingen wereldwijd toegankelijk gemaakt. 
De database wordt geflankeerd door een edu
catief programma en een publieksinterface. 

[Erfgoed Brabant, 
(digitale) Nieuwsbrief november 2010] 

RHC Groninger Archieven, nieuw in de collectie 
Toegangen, deze kunt u raadplegen in de studiezaal en op onze website 

www.groningerarchieven.nl: 

244 Hervormde gemeente Hoogezand, 
1706-1983 (geheel herzien) 

280 Hervormde gemeenten Nuis en Nie
bert, 1716-1974 (herzien) 

598 Familie Wolthers, 1470-1917 

683 Rijks Hogere Burgerschool te Veen
dam, 1908-1968 ( met aanvulling) 

1339 Grote of Herensociëteit te Groningen, 
176 5-2001 ( met aanvulling) 

1491 Gemeente Noorddijk 1811-1939 (her
zien en met aanvulling) 

1898 Hervormde gemeenten Middelstum en 
Toornwerd, 1656-1958 (herzien) 

2499 Verzameling boerenerven in Gronin
gen, 1845-2009 

2547 Evangelisch-Lutherse gemeente te 
Groningen, 1730-2001 

[RHC Groninger Archieven, 
e-mailservice 6 december 2010] 

RH c Groninger Archieven: openingstijden 2011 

De openingstijden van de studiezaal zijn 
ongewijzigd: dinsdag: 9.00-21.00 uur en 
woensdag-vrijdag: 9.00-17.00 uur. In de 
maanden juli en augustus: dinsdag-vrijdag: 
9.00-17.00 uur. 

Verder is de studiezaal op de volgende za
terdagen geopend van 10.00-16.00 uur: 12 

maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 10 september, 
8 oktober, 12 november en 10 december (in 

juli en augustus is de studiezaal dus niet op 
zaterdag geopend). 

De dienstverlening is als gebruikelijk, in
clusief de mogelijkheid om tot een half uur 
voor sluitingstijd stukken aan te vragen. 

[RHC Groninger Archieven, 
e-mailservice 3 januari 2011, 

www.groningerarchieven.nl] 

Gelders Archief sluit op vrijdag 

De directie van het Gelders Archief heeft be
sloten om per 1 januari 2011 de studiezaal op 
vrijdag te sluiten. 

De nieuwe openingstijden per 1 januari 
2011: 

Dinsdag tot en met donderdag 10.00-17.00 
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uur, iedere tweede zaterdag van de maand 
9 .00-17.00 uur. 

[Gelders Archief, (digitale) Nieuwsbrief 40, 

21 december 2010, 

nieu wsbrief@geldersarchief.nl] 
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r rie gesignaleerd 
Genealogie zonder grenzen, nr. 69/70, maart/juni 2006. Montzen. Bücher der Jahrgedächt
nisse und Register der Kirchenrenten. Namenindex der in der letzten und genealogisch inte
ressantesten Liste von 1710 vorkommenden Personen und Örtlichkeiten [o.a. Aen, Bircksigel, 
Brender, Corman, Dobbelstein, Ernens, Franck, Van de Gaar, Gulpen, Hannot, Harking, ter/ 
von der Heyden, Heyendal, Nilsen, Peltzer, Pommé, Quodbach, Radermächer, Schillings, 
Schleuper, Smetz, Steinfelt, Vige, Walremont]; Verv. Auszug aus dem Heiratsregister der 
katholischen Pfarre zu St. Lucia Stol berg. Eheschliefsungen 1876-1893 [Kaeder t/m Schuma
cher]; Verv. Alfabetisch namenregister van de 'Capitale Schattinge' van 1663. Personen en hun 
particulier landbezit in de drie Staatse Landen van Overmaas [Backum t/m De Fraise; met 
o.a. Badon, Baijet, Barchon, Bastin, Beckers, Bemelmans, Le Berger, De Bije, Bindels, Bies
mans, Bissc(h)ops, Bollen, Bosschouwers, Bours, De Brust, Caldenborg, Caenen, Claassen, 
Cloot, Cockelmans, Colla, Coenen, Dautzenbergh, Dauwen, Le Dent, Dodemont, Dolmans, 
Driessen(s), Engelen, Erckens, Delle Fosse]; RijksarchiefLimburg (in Maastricht). Akten van 
verheffing van de Keurkeulse Mankamer Heerlen (1401-1428). Afschrift en index. 

Idem, nr. 71/72, sept./dec. 2006. Grabstätter in der alten Pfarrkirche van Montzen; Die 
noch vorhandenen alten Grabkreuze und Denkmäler auf dem Montzener Kirchhof; Verv. 
Auszug Heiratsregister St. Lucia Stol berg [Schumacher t/m Zitzen]; Verv. Capitale Schattin
ge 1663 Staatse Landen van Overmaas [Frambach t/m Kerckhoofs; met o.a. Frissen, Gille(t), 
Grouwels, Habets, Hagemans, De la Haije, Ha(e)mers, Haenen, Haseliers, Heuts, Van Ho
gendorp, Hoen, Horstmans, Hou ben, Hustin,Jongen]; Verv. Keurkeulse Mankamer Heerlen 
(1401-1428). Namenindex [met o.a. Bockh/Buck, van Cortenbach, von Hokirchen, Hoen, von 
Kaldenborn, van Oesfelt, van Pont, van Seggerode, von Vo(e)rst, von Wegescheide]; Zus
atzliste zu L.v.O. 6402 [Lehnsempfänger Kurkölner Mannkammer 1371-1400]; Amw. Cloot 
[17eeeuw]. 

De Stavelij jaarboek 2005, uitgave Nederlandse Zilverclub, sinds 2002 

Herman Jan van Cuijk, 'De Boxmeerse zilversmedenfami
lie Raab', in: De Stavelij]aarboek 2004 en 2005. 

- met in 2004: Deel I: De zilversmeden Rabanus Raab 
(1654-1739/40), Rutgerus Anton Raab (1684-1727) en 
Rabanus Anton Raab II (1721-1786), pag. 53-66; 

- met in 2005: Deel II: Rutger Joseph Raab (1755-1839), 
koopman en zilversmid in Boxmeer, Den Bosch en 
Grave, pag. 99-112 [met verkort schema op pagina 106 
(vijf generaties)]. 
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periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

Enkele gebruikte afäortingen: aanv. = aanvulling(en), 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. 111, 

27e jg., sept. 2010. De Anti Revolutionaire Par
tij van de Gereformeerde mannenbroeders, deel 
2 (1945-1980) [o.a. Hermanus van Bostelen (geb. 
Bilderdam 1908), tr. Neeltje Jacoba Horsman]; 
Zwarteweg 14 te Oud Ade [eigenaar van de grond 
in 1870: Gerrit de Heus, die er in 1871 een huis 
laat bouwen]; De verzorging als beroep [Jannie 
Grotens uit Nijmegen, wijkverpleegster in Roe
lofarendsveen]; Trouwboek R.K. Rijpwetering 
1675-1732 herschreven. 

Amstelodamum, jg. 97, nr. 2, april-juni 2010. 
Themanummer: Stadsarchitecten. P. Vlaardinger
broek: De stadsarchitect Daniel Stalpaert (1648-
1676): ontwerper of projectmanager?; G. Medema: 
Met principes van eer. Ingenieurs aan de leiding 
in het Amsterdamse stadsbouwbedrijf (1746-
1777) [o.a. Meijbaum, Rauws, De Witte, Van der 
Hart, Creutz, Schilling]; G. Hoogewoud: De stads
architect (1856-1890): Bastiaan de Greef en Wil
lem Springer; C.P. Krabbel]. Smit: 'Alles behalve 
een persona grata' . De kortstondige carrière van 
A.W. Weissman als gemeentearchitect (1891-
1894); V. Stissi: De stad als grote broer. Het nieuwe 
Amsterdam van Hulshoffs Afdeling Gebouwen 
(1915-1940) fAllard Remco Hulshoff, 1880-1958]. 

Idem, nr. 3, juli-sept. 2010. Thema: Het Ge
heugen van de stad; P. Knevel: Public History: stads
geschiedenis van en voor Amsterdammers; B. 
Donker: Buurt en stad: een website voor jeugd en 
buurt [van het SAA; http://stadsarchief.amster
dam.nl/onderwijs/buurt_en_stad/popup. 
html ]; A. van Eekeren/P. Spies: Van Herengracht tot 
August Allebéplein. Het Amsterdams Historisch 
Museum en de stad Amsterdam; B. van de Roemer: 
Het geheugen van de buurt: musea, archieven, 
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websites [overzicht van negen initiatieven]. 

Archievenblad, jg. 114 (2010), nr. 8. In Memo
riam Jan Heringa (1919-2010) [rijksarchivaris in 
Drenthe 1970-84]; Thema: Land en Water. H. Ha
vekes: Verleden en toekomst van het waterschap; 
H. Marsman-Slot: Waterschapsarchivarissen: 
een bijzonder fenomeen?; G. Koese: Schieland in 
kaart;]. van den Noort: Langs de rand van het zand 
[West-Brabant]; Pilot 'Geolokaliseren van Pol
derkaarten'; Droog! [Flevoland]; Middeleeuwse 
inventarisatietechniek in een digitale omgeving 
[charters Oud-archief hoogheemraadschap Delf
land; www.hhdelfland.nl]; Zeeuwse kadastrale 
kaarten via internet beschikbaar; Ontdek meer in 
waterschapsarchieven. Het hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht [http://www.agv.nl/his
torisch_archie~; De canon van Rijnland [www. 
regiocanons.nl]. 

Idem, 2010, nr. 9. Het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid; B. Lameris: Het filmarchief 
en de gekleurde filmgeschiedenis van Jean Des
met; L. van Duuren: Digitale ontsluiting prent
briefkaarten kan beter! [www.prentbriefkaar
ten.info]; F. Dondo1p: Duurzame betrouwbaar
heid van (elektronische) handtekeningen; In 
gesprek met Wim Reijnders [geb. sluis 1956, o.a. 
Gemeentearchivaris Bergen op Zoom, Steenber
gen en Woensdrecht]. 

Arent thoe Boecop (Elburg; www.arentthoe
boecop.nl), nr. 90, mei 2010. Elburg en de Hanze. 
Haselünne und die Hanse. H. de Boer: De Hanze 
in Noordwest Europa. Wat aan de Duitse Hanze 
voorafging [opkomst, bloei, ondergang]; K. van 
den Bosch: Elburg in de Hanze. Het ontstaan van 
Elburg; P. van Beek: Het Schipluidengilde [op
gericht in 1339]; K. van den Bosch: Die Hanse der 
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Neuzeit. Zwolle als initiatiefnemer; M. Seijbel: De 
orgelcultuur van de Nederlandse Hanzesteden 
in het algemeen en die van Elburg in het bijzon
der; P. van Beek: Het Sint-Nicolaasgilde Elburg -
Haselünne; W. Riilander: Haselünne, eine kleine 
Stadt im groEen Bund der Hanse. 

Arneklanken (www.arnehistorie.com), jg. 15, 
nr. 2,juni 2010. Arnemuiden in de Franse tijd (s); 
]. Adriaanse: Arnemuiden in de jaren 1882, 1883 en 
1884 [o.a. nieuwe school met bovenmeester Pie
ter Kwekkeboom]; G.-J. Wondergem: Jacobus Teu
nis (Co) Doornenbal. Een portret (2) [predikant, 
over!. 1973 ]. 

Burgerzaken en Recht (www.nvvb.nl), 17e jg., 
nr. 6, juni 2010. De Burgerlijke Stand vernieuwt: 
Digitaal aangifte doen van huwelijk, overlijden of 
geboorte [project Randvoorwaarden modernise
ring Burgerlijke Stand (RmBS); voor nieuwsbrief: 
rmbs@ictu.nl) met als onderwerp 'aanmelding 
nieuwsbrief/community']; Leuker aan het loket: 
Voornamen [Databank Meertens Instituut met 
500.000 verschillende in Nederland voorkomen
de voornamen; meertens.knaw.nl/nvb/ ]; C. Ebbers: 
Geheimhouding onder de loep. 

Idem, nr. 7/8, juli/aug. 2010. Vernieuwende ba
sisregistraties in de 21ste eeuw; Het beoordelen 
van brondocumenten uit Ghana blijft een lastige 
zaak (Jurisprudentie); Verstrekkingen onder de 
loep. Gegevensverstrekking, wie beslist? 

Idem, nr. 9, sept. 2010. R. van der Velde: Libera
lisering naamrecht; C. Ebbers: GBA en etniciteit; 
J.C. Tomson: Jurisprudentie. Erkenning door met 
man gehuwde man; Uitbreiding verkrijging Ne
derlandse nationaliteit op grond van grootouder
artikel. 

:_BH 9 
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Bussums Historisch Tijdschrift (www.histori
schekringbussum.nl), jg. 26, nr. 3, aug. 2010. Chr. 
Leenders: De Bussumse Waterleiding Maatschap
pij; Begraafplaatsen van Bussum en Naarden; 
]. van Diest: Het oude deel van de Algemene Be
graafplaats Bussum; K. Oesterom: De oude R. K. be
graafplaats te Bussum; A. Kooijman-van Rossum/H. 
de Vries: De Oude Begraafplaats van Naarden. Op 
zoek naar sporen van de smaak van de negentien
de eeuw; P.Joseph: De Joodse begraafplaats. 

By Clockgeluy (www.histkringnieuwpoort. 
nl), 12e jg., nr. 2, sept. 2010. H. Keukelaar: Twintig 
jaar Historisch Museum Het Stadhuis; M. Witte
bol: Stadhuis te Nieuwpoort; S. Ooms: Uit de ge
schiedenis van de Historische Kring Nieuwpoort; 
Schapen scheren [jeugdherinneringen van Cor 
Maat uit Waal]; Gijs den Hartog [interview, geb. 
Langerak, huisarts in Gorinchem]; De Honger
winter [Arie Boon vertelt]; Verv. Wageningse eva
cuatie; A. Bouter: Anita Witzier of Anita Anders? 
[het buitenechtelijk nageslacht van dochters van 
Cornelis Witzier en Maaijke van der Hagen, tr. 
1785]; Stamreeks Geertje Schep-Blokland [geb. 
Ottoland 1932; tr. Groot-Ammers 1957 Cornelis 
Jacob Schep; ➔ Frederik Willems Bloklander tr. 
( 1) Noordeloos 16 90 Ariaantj e Meertens]. 

The Caledonian Society (www.caledonian.nl), 
Med. 34e jg., no. 3, sept. 2010.J. de Bijl: De Schotse 
Brigade en de Wilsons in de Nederlanden [inlei
ding]; Schotse uitvinder 'flappentap' overleden 
[John Shepherd-Barron]; A. Willemsen: 'I am a 
Scot' [de geschiedenis van de clan Young; frag
ment 16e-17e eeuw; stamreeks 17e-2oe eeuw]. 

Cronicke van den lande van Philippuslandt 
(http://www.sint-philipsland.nl), volgnr. 20, 
10' jg., nr. 2, juni 2010. Onderscheiding voor Anja 

Cronick§ 
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Neele-Kempeneers; H. Quist: Inleiding naar het 
verhaal van de RTM op de Zuid-Hollandse en 
Zeeuwse eilanden; Maandag wasdag en de huis
vrouw was 's avonds uitgeteld ... ; B. Quist: De zil
veruienteelt op Sint Philipsland; Verv. Kerkelijk 
leven te Sint Philipsland (4) [bewoners van het 
'nieuwe dorp' en buitengebied, o.a. Van Dijke, 
Van Nieuwenhuizen, Mol]. 

D'n Effer (Lieshout), jg. 15, nr. 1, oct. 2001. G. 
Merkelbach: 750 jaar grondgebied van Mariahout; 
Verv. Wilhelminakanaal (6); Wie was ... Johan van 
de Meulengraaf [geb. Best 1891, tr. 1920 Marie 
Kusters]. 

Idem, nr. 2, nov. 2001. Verv. Postwezen (11); 
Verv. Kanunnik Coppens; In gesprek met ... zus
ter Petra ofwel Tonnie Cooijmans [geb. Beek en 
Donk 1928; exm. Ver hagen uit Berlicum]. 

Idem, nr. 3, febr. 2002. Verv. Postwezen (12); 
Verv. Coppens; Wie was ... Simon Staadegaard 
[geb. Koegras (Den Helder) 1897 (exm. Meere
boer), tr.1930 Betje Ponjé]. 

Idem, nr. 4, maart 2002. Verv. Postwezen (13); 
Verv. Coppens (6); In gesprek met ... Harry Cop
pens [geb. Lieshout 1929 (exm. Van Berlo), tr. 
1954 Tonny van de Laar] . 

Idem, nr. 5, april 2002. Verv. Postwezen (14); 
Verv. Coppens (7); Wie was ... Doruske Brouwers 
[geb. Mariahout 1902, tr.1932Jana Knijf~. 

Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus (per nov.: 
www.erfgoedinfo.com), jg. 18, nr. 4, juli-aug. 
2010. Beroepen van vroeger (slijmploeger - smak
schipper); D. Kranen: Jacques de Beaulieu, alias 
broeder Jacques, alias vader Jacob, steensnijder 
[1651-1714, Fransman, werkte o.a. in de Nederlan
den (1699) en Aken]; A.H.G. Verouden : Kwam de 
familie Van Tilburg werkelijk uit Tilburg? [Jan 
Gerardsz van Tilburg te Kalmthout pachtte tus
sen 1598 en 1635 schapenboerderijen van de abdij 
van Tongerloo; hij bleek identiek met Jan Ge
rards Anthonissen Smulders uit Tilburg (exm. 
Crielaerts)]; Loodje tonen voor brood en wijn; R. 
van den Bree: Het leven van Antonia Ras speelde 
zich af in drie steden [Utrecht 1757 - Goes 1829, 
tr. Barend van den Bree (1769-1819) uit Leiden; 
ging in 1824 bij haar zoon in Goes wonen]; Verv. 
Stamreeks Masseur (2) [Monsieur, Monsjer, 
Maiseur; Gerard M. (ged. Ophoven/B 1736) tr. 
Utrecht 1774 Sophia Frederika (Hendrika) ten 
Hunnepen (ter Honnepe e.d.); nageslacht]; D. 
Metz: Pensions en particuliere rusthuizen [eer
der gepubliceerd in Misjpoge, jg. 23 (2010), nr. 2]; 
D. Kranen: Eerste vlucht door Jan Hilgers 100 
jaar geleden. De beginperiode van de luchtvaart, 
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herinneringen aan vliegkamp Ede [Johan W.E.L. 
Hilgers, geb. Probolingo/Oost Java 1886, over!. 
kamp Ngawi 1945]. 

Idem, nr. 5, sept.-okt. 2010. Beroepen van Vroe
ger: Smid - Bussensmid; H. van den Broek: De Ze
vende Zoon [zie ook Ons E,fgoed, sept.-okt. 1998]; 
D. Kranen: Overlijdens- en begrafenisrituelen in 
de 18e eeuw; K.]. Slijkerman: De familiegroep met 
de naamdragers (van) Maesdam, Van der Maese, 
Vermaes en Verhouck uit Maasdam (1e deel) [be
handeld worden Adriaen Jansz, boer te Putters
hoek, over!. tussen 1581-1584, tr. Pij ken Gijsberts, 
over!. 1599 en hun kinderen]; A.H.G. Verouden: 
Analyseren gaat vóóraf aan het leveren van be
wijs [betreft genealogie Benjamins; de ouders 
van Claes Crinsen, die tr. Arnemuiden 1603 J aque
minne Blaes]; E. Bosma: Een tot nu toe onbekende 
dochter van Menno van Coehoorn [Menno (geb. 
Britsum 1641; exm. Van Hinckena) tr. ald. 1678 
Magdalena van Scheltinga; Catharina Johanna, 
ged. Eastermar 1681; drievoudige verwantschap 
met familie Fullenius];JW. Koten: De invloed van 
leeftijdsverschillen bij het huwelijk op de overle
vingskansen bij mannen en vrouwen. 

Het Feyne Kwartier (Genealogisch Centrum 
Goeree - Overflakkee; www.genealogieflakkee. 
nl), 15e jg., nr. 3, nov. 2010. H.J. v.d. Waag: Bewo
ners van Goeree/Overflakkee voor de notaris te 
Brielle, deel 2 [o.a. Langstraat (1685), Ryendam 
en Capoen (1685), Hollaert en Haaymeetman 
(1687), Van Hoochduynen en Arckenbout (1687), 
Krepelman (1690), Schenck(1700)]; Op zoek naar 
wie is wie op een oude foto [genomen door Leo 
P. Tismeer (geb. Middelburg 1874) te IJmuiden; 
Jan Koster (geb. Middelharnis 1861; exm. Ra
zenberg), Bastiaan Dubbeld (geb. ald. 1853, tr. 
1876 Adriana Witvliet)]; Kwartierstaat van Pieter 
Leendert Koster [geb. Velzen 1949; 6 gen.: Koster 
(te Middelharnis), De Korte (idem), Van den Doel 
(te Herkingen), Van der Put (te Middelharnis)]; 
C.J. Hameeteman: Herkomst Ouddorpse familiena
men. Wie waren de bewoners van Westvoorne en 
hoe kwamen ze aan hun naam? 

Gelders Erfgoed, 2010-3. Themanummer: Land 
en water. Bijdragen betr. o.a. de Julianabeek, het 
Romeinse aquaduct van Berg en Dal, interview 
met Valentijn Byvanck [dir. Nat. Hist. Museum], 
interview met Jacobus Trijsburg [dir. St. Gelders 
Erfgoed], Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-
1819), Nieuwe website Gelders Archief [www. 
geldersarchief.nl], het Prins Bernhard Cultuur
fonds Gelderland. 
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Genealogisch Tijdschrift voor midden- en 
west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 
(gtmwb@gmail.com), 34e jg., nr. 4, dec. 2010. J. 
van den Bergh: Kwartierstaat van Johanna van de 
Laer [1790 Loon op Zand 1855, tr. ald. 1810 Petrus 
van der Ven (exm. Kemmeren);-, Van Daelen, 
Valck, De Haan, Damen, Van Wanrooij, Laros/La 
Ros, Coninckx]; Verv. Genealogie van de familie 
Kamp te Raamsdonk(sveer) en Waspik [o.a. te 
Rotterdam; 19e eeuw -heden]; I. van Rijn-Broeders: 
Familie Bossers in de westhoek van Noord-Bra
bant [oudst bekende: Antonij Claas Bossers/Bos
schaardt, otr./ tr. Klundert/Zwaluwe 1697 Maaijke 
Janse de Mem/ de Mini]; Aanv. Glavimans [Van 
Gorp, 1683 Oud-Beijerland]; Aanv./corr. Kwst. 
Van Tilborg [o.a. Peelinck (of: Teeling), Van Lan
genberg, Hommel, Van Dusseldorp]; Aanv./corr. 
Kwst. De Rooij [Bol, Wil; Breda 1703]; Genealogie 
van Sijmen Peter Bol [over!. voor 2-7-1654; te 's 
Gravenmoer; (klein)kinderen; Paqui]; Aanv. Van 
Rijswijk [19e eeuw -heden]; Verv. Oudste gene
raties van het geslacht Van Clootwijck. De tak 
Capelle N. Brabant [17e eeuw]. 

Gens Germana (www.wgod.nl), jg. 36, nr. 2, 

juni 2010. D. Paetzel-Veenstra: Een onvoltooide ge
schiedenis [Henrick van Mauderick, ambtsjon
ker in de Neder-Betuwe, otr. Maurik 1652 Anna 
Geertruida Lintius; in/na 1655 uitgeweken naar 
Ibersheim bij Worms]; Dr. Volkmann: DGB-Gotha. 
Geschichten und Geheimnisse zweier genealogi
schen Standardwerke: Der Adelskalender 'Gotha' 
und das bürgerliche 'Deutsche Geschlechter
buch'; Simon Blom, reisgrage dominee uit Eem
nes/Schoorl rond 1750. Eerste deel [Eemnes 1723 
-Alkmaar 1809; exm. Van Blaricum]. 

GMkwadraat (www.hetutrechtsarchief.nl), nr. 
39, jg.10, herfst 2010. M. Lemmens: Langs Utrechtse 
werven; Baarnse Bos, een vorstelijk wandelpark; 
Kanunniken te paard [archeologisch onderzoek]; 
Letters op deksel sarcofaag Bernold [bisschop van 
Utrecht 1027-1054]; De Utrechtse jaren van Mr. P.J. 
Troelstra [1893-97]; Boerderijonderzoek. 

Heemkunde Hattem, nr. 123, juni 2010. S. van 
der Weerd: Steenfabriek Klaarwater [Willem van 
Barneveld (geb. Hattem 1747), apotheker in Ama 
sterdam 1770-1818, 1819-1826 burgemeester van 
Hattem, en zijn zoon Andries ( over!. 1849 ); Doyer 
en Pruimers, Stegeman, Schoenmaker en Poppe 
(1882)]; R. Katgert: De naam Katgert in Hattem van 
1856-1902 [Jan Katgerman, geb. boerderij ' t Kat
ger 1703, in Laren bij Lochem; dochter Henders tr. 
1761 Jan Leurink, die bij haar introk op de boer-
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derij; nageslacht te Wijhe]; M. Sypkens Smit: Om en 
nabij het voormalige doktershuis aan de Gelder
sedijk. Enige herinneringen [Mattheus Sypkens 
Smit vestigde zich in 1922 uit Arum in Hattem op 
uitnodiging van dokter Taco Mesdag, zijn zwa
ger]; G.J. Engelman-Agterhuis: Sanitaire rangen en 
standen [interview met Gerry Liefers (geb. 1918)]; 
Golfhotel de Konijnenberg nader beschouwd [fa
milie Van Hall - Boissevain ca. 1910; Daendels, 
Van de Flier]; Slaap-, eet- en drinkgelegenheden 
in Hattem, Deel 111; G. Kouwenhoven: De bouw van 
de Waag en Hoofdwacht in 1621; Historisch kadas
ter van het schependom van Hattem (afl.13). 

Heemschild (Heemk. Kring De Oude Vrijheid te 
Sint-Oedenrode), jg. 39, nr. 1, lente 2005. A. Bui
ting: Opa en oma De Wit [Janus en Martha, tr. 
1917]; T. van Genugten-Habraken: Willem Hendrik 
Haubraecken, een Rooise schepen in de Gou
den Eeuw [geb. rond 1615 (exm. Van Tartwijck), 
schepen van 1649 tot 1680, tr. (1) Marij van de 
Santvoort, tr. (2) Margriet van Cleijnenbreugel; 
zoon Aert in 1664 beschuldigd van ontvoering 
van Barbara Santegoets ( tr. 166 5 )] . 

Idem, nr. 2, zomer 2005.J.A.A. van Kuijk: 'Mijn 
oorlogsherinneringen'. Aanvullingen en opmer
kingen; B. van Lieshout-Happe: Olland betaalde 
zware tol voor bevrijding. 

Idem, nr. 3, herfst 2005. W. Habraken: Uit Vres
sel [herinneringen van Willem Habraken (1914-
2005) aan zijn diensttijd in 1933-34 en 1938-40]; 
A. van Esch/B. van Lieshout: Herinneringen aan de 
Meidagen van 1940; T. van Lieshout: Verhalen uit de 
bezettingstijd; Op de Koevering. Namenlijst van 
gesneuvelde militairen, eertijds begraven op de 
Koevering te Sint-Oedenrode. 

Idem, nr. 4, winter 2005. H. Vogels: Het graaf
schap, het geslacht en het kapittel van Rode (deel 
1) [o.a. verwantschap met de Van Cuijks; Van Ro
de, 11e-12e eeuw]. 

Heem Son en Breugel,jg. 20 (2005), No.1. ('Klei
ne') bedrijvigheid in de jaren twintig van de 20e 
eeuw. Idem, No. 2. Enige notities met betrekking 
tot de postbezorging in de 19e eeuw; J. Dijssel
bloem-Visser: Lambert Proening alias Lambert de 
Kuijper [Dirck Proening van Deventer, militair, 
over!. voor aug. 1722, tr. (Arlon/Lux. ca. 1670) Eij
ken Philipsen; familie betwistte de wettigheid 
van hun kinderen; zoon Lambert overleed 1750]. 
Idem, No. 3. De pastoorsmeid: 'Anneke van de 
pastoor' [gesprek met Anneke van der Heijden
van der Zanden, geb. Lieshout 1912; diende bij 
pastoor W. Hoefnagels]. Idem, No. 4. Son en 
Breugel in 1905. 
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Idem, jg. 21 (2006), Nr. 1. Gerard Konings ver
telt [geb. Son en Breugel 1926, tr. 1953 Mientje de 
Kruij~; F. Wilbrink: Kunstenaars in Son en Breugel 
1850-1950 [o.a. Frans Slager (1876-1953), Bernard 
Blommers (1845-1914)]; Een schilderij van Louis 
Bogaerts [Aloysius A.H.M. Bogaerts, geb. Den 
Bosch 1878]. Idem, Nr. 2. Mijnheer de Meester [ci
taten uit briefjes aan Th. Beelen, schoolhoofd]. 
Idem, Nr. 3. Een gesprek met Fien Schutjes en 
Truus Schutjes-Vos [geb. 1921 resp. 1925]. Idem, 
Nr. 4. H. Hutten: 1107. Eerste vermelding van Son; 
Son en Breugel in 1906. 

Heemtijdinghen (Woerden e.o.; www.shhv. 
info), 46e jg., nr. 2, juni 2010. H.M. Hoeboer: 
Onderwijs voor kinderen van minvermogen
den in Montfoort (1) [onderwijzers o.a. Quirijn 
Blanche (1801), Willem van (der) Veen (over!. 
1825), Matthijs van Berkel (aangesteld 1825), 
Apert Tebbenhoff (1839); pastoor A. Koppers 
(1825)]; W.R.C. Alkemade: De eerste jaren van het 
Centraal Magazijn van Militaire Kleding en Uit
rusting te Woerden, 1873-1923 [met namen en 
dienstjaren van directeuren: Van der Stuijt, Jan 
Willem Muller, Biörn Egter van Wissenkerke, 
Trippelaar, Torré, Kikkert, Kroef, Ten Klooster, 
Van der Biesen, Masman, Eerdbeek] . 

Historische Kring Laren (www.historielaren. 
nl), kwartaalbericht nr. 112, jg. 29, zomer 2010-
2. In het zonnetje [Gert-Jan de Ruiter]; Collectie 
François Renou bijzondere aanwinst Streekar
chief [prenten, tekeningen en kaarten 1550-1950; 
gedigitaliseerd: www.gooienvechthistorisch. 
nl]; H. Schaapherder: Larense voorouders op inter
net [ www.larensevoorouders.nl];J. Schaapherder: 
Herinnering kiemt overal, zelfs uit afsnijsel [Jaap 
Schaapherder (geb. 1899); slager Splint van de 
Burg]; M. van der Schaal: De geschiedenis van sme-
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derij Brom [edel- en siersmeedkunst te Utrecht; 
Gerhardus B. Brom, Amersfoort 1831 - Utrecht 
1882 (exm. Schoonderbeek) en familie]. 

Idem, nr. 113, najaar 2010-3. Dertig jaar Stich
ting Historische Kring Laren; A. van Kessel (t): Ja
pie Willard van de Pijlsteeg [rond 1900]; M. van der 
Schaal: De Larense Montesorischool (1);]. Schaap
herder: Mijn oude buurt, en ... hoeJapie het hoekie 
omging [Schaapherder] . 

Historische Kring Loosdrecht (www.hkloos
drecht.nl), nr. 168, 37e jg., zomer 2010. B. de Ligt: 
Loosdrecht - een ongemakkelijke geschiedenis 
[in 1899 nam schoolhoofd Willem Voogsweerd 
contact op met jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn voor 
de geschiedschrijving over Loosdrecht]; J. Mol: 
Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen (4); 
Henk Gerritsen [geb. Amersfoort 1930, onderwij
zer; interview]; Verv. Loosdrechtse bootbouwerij
en (7). Bootbouwerij G. Baay deel 5. 

Idem, nr. 169, najaar 2010. F. Brand/B. de Ligt: 
Achter de Sijpekerk is het doodstil [begraafplaats 
Nieuw-Loosdrecht]; Loosdrechtse bootbouwerij
en (8). G. Baay(6);B. de Ligt: Een Oud-Loosdrechter 
in dienst van de Paus (1868-1870) [Gerardus Ha
gendoorn, geb.1841]. 

Historische Kring West-Betuwe (www.hkwb. 
nl), Med., 38e jg., no. 1, april 2010. C. van Heu
ckelum: De eerste autobusondernemers van de 
Bommeler- en Tielerwaard [Kleijn uit Asperen, 
Brakband, Helmich te Spijk, Van Drenth te Beesd, 
Knippenburg uit Geldermalsen, Verhoeks in 
Kerkwijk, Klop, Hasselaar en Van Ballegooijen 
uit Haaften, Van Hemert uit Vuren; Struijk uit 
Well, Vos en Kras te Ammerzoden, Akkerman te 
Zaltbommel, Stavast, Timmer te Nieuwaal, Ru
ger te Zuilichem, Van Leeuwen te Brakel];]. Groe
nendijk: Van Haaften, een oud Gelders geslacht 
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(afl. 2) [takken Herwijnen, Tuil en Ammerzoden; 
15e-17e eeuw; in Putten (Veluwe) 16e-17e (18e) 
eeuw; uitvoerig geannoteerd]; R.F. van Dijk: Opij
nen werd niet platgebrand. Een detail uit de ge
schiedenis; De Beesdse winkels van weleer [aanv./ 
verb.]. 

Historische Kijk op Weesp (secr.: annemul
ler@telfort.nl), 26e jg., no. 1, sept. 2010. Nieuws 
van het Gemeentearchief [archivaris I. Kemper
man-Wilke gaat met pensioen, opgevolgd door 
mw. Y. van Haagen]; H.J. Over de Linden: Notities 
uit de 19e eeuw [cholera; Wilhelmina Gutteling, 
schoolhoofd 1862-1869; Pieter Heijdanus, secre
taris van het gerecht va. 1794, notaris, over!. 1813; 
beurtschipper Brinkman 1850]; Uit de gemeente
raad [ 1885-1887]. 

Historisch e 

We esp 

c~lactb/ad van dt Hi,tf>risclu Krini Wusj 

Historisch Purmerend (www.vereniginghis
torischpurmerend.nl), nr. 31, juni 2010. Geheel 
gewijd aan vijf eeuwen geschiedenis van het 
onderwijs en de scholen in Purmerend. J. Otsen: 
Onderwijs en scholen in Purmerend (1500-1795) 
[stadsschoolmeesters o.a. Gerrit, Pieter en Evert 
Bruijning (aangesteld 1672, resp. 1692 en 1725]; 
Idem (1795-1819) [Dirk Blank, Rijn Visscher, 
Dorothea Rijntjes, Maartje Vijlbrief, weduwe 
Evert Visser, A. Roelofsen-Pauw, Jacob Genis]; 
Idem (1819-1872), (1872-1925) [met overzicht on
derwijzend personeel in 1912], (1925-1968) en 
(1968-2010); J. Haen-van Langen: Herinneringen 
aan mijn schooltijd (1943-1955); B. Vlak-Mol: Her
inneringen aan mijn lagere schooltijd; Idem: 
Meester Delvaux, een markante persoonlijkheid 
[Gerardus E.J.H. Delvaux (geb. Deventer 1883), 
schoolhoofd 1916-1945, tr. Diemen 1907 Aaltje 
Hennipman, onderwijzeres]; Schoolfoto's. 

Holland, 42e jg. (2010), nr. 2. M. Gubbels: Boeren, 
bezit en bodemproblemen. Verklaringsmodellen 
voor de transitie van de Hollandse economie in de 7 
late middeleeuwen; A.P. van Vliet: De visserij van 
'het arme seedorp van der Heij' . De teloorgang 
van een bedrijfstak in de 17de eeuw [Ter Heijde]; 
D. van den Heuvel(E . van Nederveen Meerkerk: Huis
houdens, werk en consumptieveranderingen 
in vroegmodern Holland . Het voorbeeld van de 
koffie- en theeverkopers in de 18de-eeuws Lei
den [o.a. verkooppunten, vergunningregisters 
en kohier van 1749, rol van de handel binnen de 
gezinseconomie]; W. Troost: Nieuwe vergezichten 
op het Rampjaar 1672. Reviewartikel; Holland in 
Arnhem [kasteelboerderij uit Oud-Beijerland, de 
Jan Schillemansstede]. 

Joods Rotterdam (www.joodsrotterdam.nl; ~ 
Wittelaan 41, 2245 VP Wassenaar), 1e jg. (2010) 
[nr. 3]. Joodse begraafplaatsen in Rotterdam; 
Verv. De nakomelingen van Eljakoem Getschlik. 
Waaruit een tak (van) (der) Sluijs [Van der Sluijs; 
18e eeuw]; Korte genealogie familie Peres [18e 
eeuw]; P. Sanders: Genealogie D' Ancona te Rot-
terdam [Mozes Jacob d' Ancona (geb. Amsterdam 
1819; exm. De Leao), tr. ald. 1844 Saartje Samuel 
Cantor; (klein)kinderen]; Genealogie van de fa-
milie Jacobson [Isaac Levie otr. Rotterdam 1743 
Abigael de Vries; zoon Jacob Isaac Levie tr. ald. 
1775 Esther Isaac Cohen; nageslacht Jacobson te 
Rotterdam]; Genealogie familie Den Hartogh 
[oudst bekende: Samuel Moses Hartog, otr. Rot-
terdam 1743 Rachel Nathan Daniëls]; Genealogie 
van de familie Haagman [Levie Isaac Haagman, 
overl. Rotterdam 1835, tr. Den Haag 1784 Beletje 
Benjamin]. 
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De Kleine Meijerij (www.dekleinemeijerij.nl), 
61e jg. (2010), nr. 2. C. de Werdt: Helvoirtenaar Cor
nelis Andries Peters de Weert in 1614 medekoper 
van het goed Giersbergen [zijn familie in de 16e-
17e eeuw]; F. Go ris: Jan van Gils, 1791-1884 soldaat, 
oudste zoon, vader en voorzanger [Hilvarenbeek 
- Moergestel; als soldaat naar Litouwen (1812); 
lotgevallen van het leger; er. 1818 Anna C. Ven
ninks; hun kinderen; zijn broers te Rotterdam 
en Leiden]. 

De Kostersteen (www.oudbennekom.nl; Griet
jeshof 18, 6721 VJ Bennekom), nr. 113, aug. 2010. 
A. Nooij: De Bennekomse Bovenweg, een commu
nicatieweg met landhuizen en neringdoenden; 
Een historische wandeling langs de Bovenweg 
[eigenaren/(ver)bouwers/bewoners, o.a. Dros 
(1897), Insinger (1898), Kempees (1931), Van Roekel 
(o.a. 1843), Mekking (1905), Dirksen (1926), Kel
derman (1920), Prins (1832), Opmeer (1902), Fluit 
(1956), Jeswiet (1930), Veenbrink (1832), Feisser 
(1858), Van de Hul, Vroege (1914), Van Zoest (1818), 
Recter (1872), Van Barneveld (1928)]. 

Idem, nr. 114, okt. 2010. G. Breman: De wild
wal tussen Bennekom en Lunteren [in de buurt
boeken werd er van 1685-1700 en rond 1775 veel 
over geschreven]; H. Gijsbertsen: Een overval op het 
Bennekomse postkantoor [1938]; B. Lever: Benne
komsch Nieuwsblad in 1939. 

Het Kromme-Rijngebied (www.tussenrijnen
lek.nl), jg. 44, nr. 2/3, juni 2010. Het landgoed 
Rhodesteyn - Hindersceyn, 1615-2919; A.A.B. van 
Bemmel: Rhodesteyn in het hart van het Langbroe
kerweteringgebied [geschiedenis van het land
schap; ontginning, verkaveling]; G. van Wouden
berg: Het goed Rhodesteyn in Nederlangbroek: 
geschiedenis, eigenaren en bewoners (1615-1965) 
[katholiek bolwerk in Nederlangbroek: De Co-
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ninck, Van Honthorst, Ram van Schalkwijk, Van 
Brienen (met beknopte stamreeksen); gebouwd 
ca. 1611-1614; grondgebruik]; H.J. van Beuningen: 
Rhodesteyn - Hindersteyn: 50 jaar landgoedbe
heer langs de Langbroekerwetering. 

Lander (www.regionaalarchieftilburg.nl), jg. 
10, no. 2, okt. 2010. Onderzoek naar Marietje Kes
sels; Vergrootglas op de textielfabriek Thomas de 
Beer; Kaats ballenmakers; 'Kaarte der Heerlykhe
den van Tilborg en Goirle' van Diederik Zijnen 
[1730-1768; 1760]; Kunst uit Tilburg. Hans Clae
sen [1925-1995]; Armenzorg in Geertruidenberg 
[19e-eeuwse registers St. Vincentiusvereniging]; 
Wielerliefhebbers opgelet: briefwisseling Joris 
van den Bergh en Jacques Goddet [1882-1953 
resp. 1905-2000]; Historisch familieboek uit 
Dongen ontdekt [in 1710 begon Adriaen Cornelis 
Canters ( over!. 1731) te schrijven; voortgezet door 
anderen tot 1836]. 

Lek en Huibert Kroniek (www.vhlhb.nl), 12e 

jg., nr. 3, aug. 2010. S.M. Jurgens: Hooibergen in 
Lexmond en Hei- en Boeicop. Idem, nr. 4, nov. 
2010. R. Visser: Wetenswaardigheden, wat gaat de 
tijd toch snel! [tijdweergevers]; C. Chaigneau: Uit
huilen en heimwee [herinneringen]; Uit de 'Leer
dammer' van 70 jaar geleden; W. van Zijderveld: 
Ruzie bij herbouw Heicopse kerk in 1540 [Dirck 
Hermansz Copier, aannemer in Lakerveld]; P. 
de Pater: Lakerveld in de Tweede wereldoorlog. 
Nieuwsbrief, nov. 2010. 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 
(L.G.O.G., Postbus 83, 6200 AB Maastricht), jg. 
38, nr. 2, juni 2010. J.J.M. Quaedvlieg: Drie klein
dochters van opa Leo Quaedvlieg en de Zusters 
van Liefde [Geneagram van Zuster Magdalena 
Linssen en mijn vader Frans Quaedvlieg (uit
gaande van Anthonius Koijvlieg er. Eygelshoven 
1682 Magdalena Dortants); Parenteel Mathias 
Quaedtvlieg (1814-1888) tr. Heerlen 1835 M.Th. 
Hubertina Penners]; W. No/ten: oorlogsdagboek 
1940-1945 van Christiaan Johann Henskens 
[over!. Heerlen 2003]. 

Idem, nr. 3, sept. 2010. H. Kreijns: De beteke
nis van een punt [Hendrik van Wassenberg was 
niet de vader van Adam van Haren; 1228]; Verv. 
Oorlogsdagboek 1940-1945 van Christiaan Jo
hann Henskens [met kwsc. (5 gen.);-, Ubachs, 
Engelen, Roelings/Rölings]; H.J.L.M. Boersma: 
Fragment genealogie familie Dolmans (Maas
tricht en omgeving). Het nageslacht van Pieter 
Dolmans (ca. 1562-ca. 1630) en Elisabeth Jamaer 
alias van Aust (ca. 1560-ca. 1625); Verv. Kerkho-
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ven in Zuid-Limburg. Heugem [Hollewijn t/m 
De Zwart; met o.a. Hoogenboom, Kersemae
kers, Lardenoye, Nelissen, Pieters, Quaden, Star
ren, Wijnands]. Kerkhof Margraten tot april 1998 
[Acampo t/m Duijsengs; met o.a. Bemelmans, 
Bessems, Bisscheroux, Blom, Broers, Brouwers, 
Claessens, Deckers]. 

3 

Limburgs T ijdschrift 
voo r Genealogie 

De Maasgouw (www.lgog.nl), jg. 129 (2010), nr. 
2. In memoriam Jo Jamar. Classicus en archiva
ris [Sittard 1944 - 2010; tr. 1969 Gemma Geene]; 
]. Jamar (t)/T. van Oeffelt: De grafsteen van hertog 
Walram II in de abdijkerk van Kloosterrade/Rol
duc; P.J.M. Nieskens: De betekenis van de Annales 
Rodenses voor de moderne geo- en astrofysica; 
G.H.A. Venner: Een verkooptentoonstelling van 
schilderijen te Roermond in 1629 [door de Ant
werpse handelaar Johan van Huffel; bezwaar 
aangetekend door Hendrik Bres, de enige schil
der ter plaatse]. 

Idem, 2010-3. L. Spronck: Op de breuklijn tus
sen Noord en Zuid. Johannes Kinker, Jacques 
Behr en Edouard Capitaine in oktober 1830; W. 
Löhr: Eine Kanonisse aus Susteren als Postillon d' 
amour. Maria Anna Gräfin von Berchem (1747-
1816) [Maximilian Graf von Berchem (1702-1777) 
tr. (4) 1772 Maria Anna von Minucci; briefwisse
ling in familiearchief von Hompesch te Brno]. 

Met Gansen Trou (Onsenoort), 6oe jg., nr. 9, 
sept. 2010. In Memoriam Ton Verlaat (1935-2010); 
A. van der Lee: Verdwenen symbolistische kunst uit 
de kantine van Lips N.V. in Drunen [wandkunst 
1957 van Sjef Rijpert (Geertruidenberg 1922 -
2005)]; De hopteelt. 

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXVII, No. 2/3, 
April-Juni 2010. In Memoriam Dr. Jacob Corne
lis Kort (1943-2010); J.C. Kort (t): De familie Van 
Voorne en haar heerlijkheid [12e-14e eeuw]; K. 
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Kuiken: Bildtboer op het Binnenhof. De burger 
D.C. Kuiken (1746-1811) in Den Haag [familieom
standigheden; van dorpsnotabele tot patriot; vete 
met J.L. Huber]; B. de Keijzer: De oudere genera
ties van de familie Van Wassenaer opnieuw be
zien [12e-13e eeuw; Van Raephorst, Van Leiden, 
Van der Woude, Van Rijswijk, Van Voorhout, Van 
Duivenvoorde, Van der Does]; K.]. Slijkerman: Het 
geslacht van Jacob Staesz. uit Maasdam [vermeld 
1534-1562]; B. Koene: Portrettist Johan Thopas en 
de zijnen [geb. Arnhem ca. 1626, doofstom, lid 
Haarlems Lukasgilde 1668; zoon van Johannes 
Pas (geb. Deventer 1584/85, stadsgeneesheer ald. 
en te Arnhem) en Humana van der Hagen (uit 
Rees); broer Harmanus Pas (ged. Arnhem 1621) 
was secretaris van Assendelft en notaris aldaar; 
familie Van der Hagen te Kleef (twee huwelijken 
met een Everwijn)]; R.A. van der Spiegel: Mechteld, 
de weduwe van de ridder Jan van Culemborg 
[Jan van Ruusbroek (1293-1381) schreef haar een 
brief; Wie was Mechteld?; Identificatieproblemen 
rond Jan van Culemborg; Vrouwe van Wouden
berg (1341), bastaarddochter van hertog Reinold 
II van Gelre]; R.E.O. Ekkart: De portretten van Lau
rens Baeck en zijn echtgenote [Dieuwer Jacobs 
van Harencarspel (exm. Vrient); tr. Amsterdam 
1596]; A. Daae: De abbatiale staf; D. Boddaert: Adel
lijke titulatuur in overheidsdocumenten. Zes jaar 
strijd tegen onkunde en automatiseringsproble
men. 

Old Ni-js (www.heemkunde.nl), nr. 76, jg. 28, 
juli 2010. A. Peters: Werken in de wijk [Cis van 
der Meijden, wijkverpleegster in 's-Heerenberg 
1958-1975]; Montferland;]. Thoben: Sint-Joseph in 
's-Heerenberg [eigenares van huis In den Lants
croon in 1890: Catharina M.G. Bögemann (geb. 
Papenburg 1862), onderwijzeres; verhuur aan 
Wilhelmina F.F. Ruef(geb. Münster 1830) en Ma
ria A.E. Thonett (geb. Kempen 1837), onderwijze
ressen; conciërges: Heebing, Te Booij]; A. Booms: 
Van het één en het één komt het ander [adresgids 
1957: bewoners]; J. Lukkezen: H . Go ris, pastoor van 
de kerk van Zeddam en de bij-kerk van Azewijn 
[Henricus Goris, geb. Huissen stad 1816; cxm. 
Valcks]; Geestelijk Erfgoed (26) [Lambertus van 
Haag, pastoor te Eemnes (1732-1813); deel-kwar
tierstaat]. 

't Onderschoer (www.heemkundedenekamp. 
nl), jg. 32, nr. 2, zomer 2010. Veel korte berich
ten; Uit de krant van toen; C. Hamers: Glas-in
lood ramen van de HH Simon en Judaskerk te 
Lattrop [met genealogische gegevens van de ma
ker Johannes Hub. Petrus Jos. de Rooijen (geb. 
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Roermond 1866; exm. Hillebrand uit Venlo), 
glazenier, over!. 1939; Iets over de architect (Pe
trus J. H. Cuypers, 1827 Roermond 1921, zijn zoon 
Joseph Th.J. Cuypers, Roermond 1861 - Meers
sen 1949, en naaste familie)]; Historische schet
sen uit de gemeente Denekamp in 1860 (1) [o.a. 
Groeneveld, Masselink, Gottschalk, Silberman, 
Goldsmit, Dinckgreve, Beuning, Meijerink, 
Klaashuis, Goorhuis, Ausma, Spit]; Willy Alink 
en Mary Alink-Blokhuis in 1954 geëmigreerd 
naar Canada; Dakdekker Hans de Vos; Kronieken 
uit Parochiecontact 1947-1950 (9 - slot); Gerard 
Brookhuis [1947-1950 dienstplicht in Indië] . 

Idem, nr. 3, herfst 2010. Aangeslagen in ver
mogensbelasting 1916/1917 in de gemeente Dene
kamp; Uit de krant van toen; Op stap bij onze 
oosterburen. Nordhornse wijkAltendorf eens een 
zelfstandige gemeente; H. Boink: Bureaucratie bij 
verzoek om schadevergoeding voor op 10 mei 1940 
in beslaggenomen motor van Bernard Ottenhof; 
]. Knippers: Timmermansgereedschap uit 1778 ge
tuigt van lange familiegeschiedenis [Knippers]; 
Historische schetsen uit de gemeente Denekamp 
in 1860 (2); Aan de praat met meubelmaker Johan 
Baalhuis uit Denekamp [geb. Noord Deurningen 
1924]; G.J.F. Gortemaker: Genealogie van Middel
horst/Middelhuis [Geert van de Middelhorst 
tr. Ootmarsum 1734 Geertjen Wiegerinck; nage
slacht]. 

Ons Charlois (www.historisch-charlois.nl), 17e 

jg. (2010), no. 3. Straatnamen van Charlois (3); Be
richten uit het verleden [1947]; Taal en geschiede
nis haven terminologie (5 ). 

Ons Voorgeslacht (www.onsvoorgeslacht.nl), 
no. 625, jg. 65, sept. 2010. H.M. Kuypers/E. W. Roscam 
Abbing: Een uitzonderlijke vererving [over vier 
generaties, nl. op nakomelingen van twee broers 
van een betovergrootvader van erflater Adriaen 
Overheijn (ged. Brielle 1664, over!. voor 26-2-

1670), enig overgebleven kind van Jacob Adriae
nsz Overheijn en Heylida Jans Schrobbelingh; 
(Van) Kimmenaer, Coninck]; K.]. Slijkerman: De 
oudere generaties van de familiegroepen Fonc
kert uit Rhoon [AdriaenJansz Fonckert, schepen 
van Rhoon 1598-1600, 1604-1609, tr. Martijntgen 
Jacobsdr, leeft 1620; nageslacht]; Verloren archi
valia Zierikzee terug [Sint Lievens Monsterkerk, 
kerkrekening 1585, resolutieboeken ca. 1589-1721 

en 1722-1767]; H.K. Nagtegaal: Wapenregistratie 
bij de Hollandsche Vereniging voor Genealogie 
uitgebreid tot de Benelux [met 39 geregistreerde 
wapens] . 
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Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en 
Boerderijonderzoek (red.: JTARietman@ 
home.nl; abonnement € 19,- p.j .; Boterweide 
3, 7091 RC Dinxperlo; doortje-osgb@kpnpla
net.nl), jg. 27, nr. 3, 3e kw. 2010. A.W.A. Bruins: 
Boerderij Schildheuvel te Zevenaar [met genea
logische aantekeningen over de bewoners: Sloot, 
Reijmer]; Verv. Kwst. Robert Tiessink. Blok 5. 

Kwartieren 160-167 [Koestroot op Klein Leunk, 
Bekenschot, Ter Schegget, Lonneker, Stockinck, 
Karssenberg]; A.]. Hesselink: Genealogie van Jan 
te Hillehorst [1646 te Gelselaar; Hilhorst, o.a. 
te Ruurlo, Borculo, Diepenheim]; J. Renema: Over 
Vernoemen [voorbeelden uit de families Kem
pelman/op de Kempel, Jimmink, Van Dorth, 
Nielandt alias Boekslag]; J.A. Bakker: Kwartier
staat Jan Hendriksen Tiesinck/Veltcamp [ged. 
Lochem 1672, tr. ald. 1694 Jenneken Gerrits Velt
kamp; Roekevisch, Wijmelinck, Laers]; G.J. Sto
kreefBraakman: Stamreeks van Gerrit Lamberts 
Veltcamp [zijn nageslacht Veltkamp via dochter 
Jenneken (otr. Lochem 1694 Jan Tiesinck]; A.G.H. 
Groeneveld: Het Geslacht Schoonman uit Bre
devoort [oudst bekende: Christiaan Schoonman 
(Schouman), militair, tr. Bredevoort 1711 (Anna) 
Sophia Baar]; G. Tolhuysen: Stamreeks van Ooste
nenk / Aalderink [Rosse! (van de Eijerkamp), Ro
chel (op de Eijerkamp), Eijerkamp; Aalbert Oos
tenenk (1745-1800) tr. Steintje Aalderink; hun 
kinderen nemen moedersnaam aan]; Aanv. Eg
ginck [o.a. Stapelbroek, Freterinck, Banninck, 
Venhorstinck]. 

Oud Meppel (www.oudmeppel.nl), jg. 32, nr. 2, 
juni 2010. S. Kingma: Harm Kikkert (98) beleefde 
bange uren op de Zuiderzee [1924]; K. Schoonder
woerd: Historische graven in kaart gebracht; W. 
Ponne: Het dagboek (1829-1846) van Anna Aleida 
Kniphorst [1783-1847, dochter van Aleida Vos 
(dochter van Maria Nijsingh), tr. voor 1803 Alber-
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tus Houwink (1776-1842), wijnhandelaar; acht 
kinderen]; K. Schoonderwoerd: Eesinge: historische 
poort naar het Reestdal; M. Gos/inga: Geschiedenis 
van de fotografie in Meppel ca. 1850-1910;].H.S.M. 
Veen: 40 jaar stadsbus in Meppel. 

Oud Nijkerk (www.oudnijkerk.nl), jg. 29, nr. 
3, sept. 2010. H. Timmer: Leven en werken in oud 
Nijkerk. 2. De meubelmakers [Bouwman, Van 
de Klok, Kornet, Prins]; F. Witzel: Callenbach. Wat 
een boeken! 2. Vroege geschiedenis [uitgevrij in 
1854 gestart door George Frans Callenbach]. 

Oud Rhenen, 28e jg., no. 1, jan. 2009. H. Deys: 
De landaanwas en de hovenierswoning, behorend 
bij het Koningshuis te Rhenen;J.M. Doorman: Een 
vliegongeval bij het Ingense Veer in 1918. 

Idem, no. 2, mei 2009. W.H. StrollS: De Rhenen
se elite in de eerste helft van de 18e eeuw [o.a. ver
anderingen in de vroedschap; o.a. Smissaert, Van 
Brienen, Menso, Roghair, Van Ommeren, Taats, 
Lijster; lijsten van ouderlingen en diakenen];]. de 
Putter: Tabak als sociaal bindmiddel - De beteke
nis van microkrediet voor de economische ont
wikkeling van Rhenen; Ype Bonnema, gemeen
tebode te Rhenen (1960-1983) [geb. Pingjum 1920, 
over!. 2001, tr.1951 Willemine Tuinstra]. 

Oud Wageningen (www.casteelsepoort.nl), 
jg. 38, nr. 3, sept. 2010. Uit het Gemeentearchief 
(39) [Timmer 1781; Van Elten 1797; heerlijkheid 
Wolfswaard 1813; Van Lennep te Leiden 1591; 
Vincent te Batavia 1793]; Oorlogservaringen (2) 
[van L.D. Broekema]; Klassenfoto uit 1909; A.G. 

Steenbergen: Geschiedenis van een familie [fami
liegrafWertheim en Van Minden]; Wageningen 
in beeld. Toon Jansen in gesprek met Louis Can
ters; P.M. Kernkamp: Een onaangenaam mens op 
de Cortenberg. Johann Anthony van Pabst (1710-
1754) en zijn aanwezigheid te Wageningen [ tr. ald. 
1738 Lydia van La wiek]. 

't Periodiekske (Valkenswaard), jg. 10 (1996), No. 
1. W. Senders: Francis van den Heuvel 1766-1846 
[(exm. Van de Leur), valkenier; levensloop; tr. in 
Engeland Ruth Botton (1767-1816). Idem, No. 3. 
W. Senders: Valkenswaardse Valkeniers. De familie 
Bots [18e-19e eeuw]. Idem, No. 4. Verv. Familie 
Bots. Idem, No. 5. Herinneringen aan dé WIL
LEM II. Idem, No. 6. Een Zwitserse militair in 
Valkenswaard [Hendrik Swarts, testeerde 1770]. 
Idem, nos. 7 en 8. Idem, No. 9. P. Bekkers: De val
keniersfamilie Bekkers [inleiding]. Valkerij in 
Laxenburg, Oostenrijk. 

Idem, jg. 11 (1997), No. 1; No. 2. Verv. Valkerij 
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in Laxenburg (2). Idem, No. 3. Verklaringen over 
Martina Jacobs Verhoeven [over!. 1738]; Idem, 
No. 4. Vecht en scheldpartijen in Valkenswaard in 
18e eeuw [herbergier Willem Stokmans mishan
delde in 1756 Huijbert Smulders]; No. 5; Idem, 
No. 6. Rechterlijk Archief: Maastrichterstraat [o.a. 
Joachim Verbrugge wedr. van Johanna Vinken
bek ( 17 4 7 ), J udocus (van) Beerenbroek ( 17 48-49 ), 
familie Verhoeven te Kopenhagen (1788)] . No. 7; 
No. 8. Verklaring over Martina Verhoeven [1738]. 

Idem, jg.12 (1998), nr. 2; nr. 3. 

Scyedam (www.scyedam.nl), jg. 36, nr. 3, aug. 
2010. W. Snikkers: Gist en moutwijn in Schiedam in 
de laatste eeuw (2) [ontwikkeling en achtergron
den van de brandersindustrie]; M.M. van Praag: De 
ontwikkeling van Schiedam [eerder gepubliceerd 
in 1934]; A. Mak: Herinneringen aan de Bethelkerk. 

n Sliepsteen (www.shsel.nl), nr. 102, 26e jg., 
zomer 2010. J. W. Koops/B. Ny·enhuis: Honderd jaar 
DOS-WK (1910-2010). Een eeuw geleden werd in 
Enschede de korfbalsport geïntroduceerd [op
gericht door onderwijzer Jan Aikes]; H. van Beek: 
Kolenboeren in Boekelo; A. Gel/ekink: Verzuiling 
in de Lipperkerkstraat [herinneringen]; G. Hof: 
De Veldwachters van Lonneker [o.a. Neukerk 
(1856-67), Bongers (1921-34), Buring, Kemperman 
(1934), Bronsvoort; naamlijst met dienstjaren]. 

Smelnes Erfskip (Smallingerland; www.smel
neserfskip.nl), nr. 22, juni 2010. G. Liebe/R.L. van 
de,· Wal: De kapel van Bertilla 1962-2010 [moeder 
overste congregatie van de Kleine Zusters; Ma
ria Wilhelmina a Campo, geb. (Limburg) 1884, 
over!. China 1929]; Canon van Smallingerland; 
B. van der Veen: Exorcisme in de Friese Wouden 
[wonderdokter Hinse Jehannes de Boer, vee
arts, 1802 Zwartveen 1873]; J. Dykstra: Fan sar ken 
en sagen. 1050-1250. De sarkofagentiid; 100 Jaar 
kerkgebouw It Ljochtbeaken te Oudega; 5. van der 
Meulen: Stemmen op zijn achttiende eeuws [o.a. 
stemgerechtigde goederen familie Van Haersma 
en verwanten]. 

De Sneuper (Hist. Ver. Noordoost Friesland te 
Dokkum; www.angelfire.com/vt/sneuper), 
volgnr. 97, 24e jg., nr. 2, juni 2010. R. Keizer: De 
families Edelman, Klaver en Van der Werff uit 
de Noordoosthoek van Fryslan [Frans Edelman 
(1840-1893) was vermoedelijk de natuurlijke vader 
van de architect Johan Melchior van der Meij]; 
Groeten uit Amerika (9b); G. Mast: De verdwenen 
eendenkooien van Brantgum en Waaxens [o.a. 
Zadema, Mellema, Poortinga, Dijkstra; Velde-
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ma, Bru(i)nsvelr, Terpsrra, Botma]; W. Schack
mmm: Dokkum en de landbouwkoloniën [Van 
der Poort, Bosman]; S. Wagenaar: Sybrandus 
en Sjoerd Huizinga (1); P. de Haan: Stemmen of 
verkiezingen in 1617; Dokkumer skutters; P. Hil
lebrand: Een herberg in Moddergat [van Elisabeth 
Foppes Groen (1 841-1929, 'Yke') tr. 1865 Woeltje 
Aanrs Post]; E. Smit FAzn: Zeeslag bij Gibraltar 25 
april 1607; Posttarieven. 

Stad & Ambt, 18e jg., nr. 3, juli 2010.J. van Kooij: 
Bijna anderhalve eeuw media in Almelo. Dagblad 
van her Oosten van 1937 tot 1883;Jugendstil en zo 
in Almelo; Het Al melose leven 'aan de rand van de 
Republiek' 400 jaar geleden [o.a. Hendrik Volke
rink enJenne Geerts Roevekamp; 1640]. 

Idem, nr. 4, najaar 2010. H. Hagens: Stokkeler 
of Vonkenhuis. Poging tot ontraadseling van een 
warrige geschiedenis [Slijtert (1471), Van Bever
voorde, Van Langen, Ter Hege, Ter Avest, Vunc
ken/Vonke/Funke, Bribach, Swam]; Bronzen 
klok uit 1464 is oudste van Almelo [geschenk van 
gemeente Zierikzee in 1953]; Jeugdjaren van Jan 
Jans in de Boddenstraat [1893-1963, architect; 
exm. Koedijk]; Kozakken in Almelo waren bevrij
ders. 

Stad en Lande (www.stad-en-lande.nl; Schou
wen-Duiveland), nr. 127, 47' jg., april 2010. J. 
Zwemer: De Bond voor Staatspensionering op 
Schouwen-Duiveland [gesticht te Arnhem 1900]; 
De zaagmolen bij het Sas; Lodewijk Napoleon op 
reis door Zeeland. 

Idem, nr. 128, juli 2010. Uitreiking oorkonden 
[door de monumentencommissie]; H. Doeleman: 
Knechtjeswoninkjes op Schouwen-Duiveland; 
B. Blikman-Ruiterkamp: Televisieopnamen in de 
Noordhavenpoort. Avonturen van een Amster
dammer met Zeeuwse roots [Cees van Langeraad 
(1928), kleinzoon van Anthonetta Goemans (geb. 
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Dreischor)]; Idem: Mozes in het biezen mandje 
[tegeltableau, gemaakt in Rotterdam bij de tegel
bakkerij De Bloempot (familie Aalmis) ca. 1765-
1790; afk. van boerderij De Boterhoek; eigenaren: 
Van der Wekken, Van den Bout (1809)]. 

De Stamboom (www.destamboomsliedrecht. 
nl), jg. 12, no. 2, juni 2010. Wist U? [over plaats
genoten, d ie de slag op de Javazee hebben mee
gemaakt]; Een Sliedrechtse grenadier en wat hij 
naliet [Cornelis Kosijn 1735; erfgenamen zijn ne
ven Pl.C. Baan en Arij C. Stolk]; Genealogie van 
Cornelis Cosijn (voorheen Teurling) [Tuylick, 
Thuyerlingh, Tuerlingh; te Papendrecht, Dor
drecht; 17e-18e eeuw]; Reacties en vragen [De Ko
ning-Schop, Van Zon, Metting, Elshout, Spruijt, 
Van der Tak]. 

Streekarchief Eiland IJsselmonde (Socrates
straat 359-B, 3076 BX Rotterdam-Lombardije), 
nieuwsbrief, herfst 2010. Brand bij bakker Pot 
[Willem Pot; 1938]; Fragment-genealogie van 
Leendert Pot [geb. Puttershoek 1863, tr. 1884 Geer
tje Aardoom; hun gezin, dat van zoon Willem 
en van kleinzoon Leendert]; Genade voor rech t? 
Brandijna van der Linden (ged. Barendrecht 
1772), diefstal in 1796 bij Jan Kranendonk]. 

Traditie (www.volkscultuur.nl), jg. 16, nr. 3, 

najaar 2010. Bijdragen betr. Kluizenaarsbestaan , 
Allerheiligen en Samhain, Bijgeloof in de sport, 
Eierzoekers [polsstokspringers], Suriname. 
Volkscultuur in de binnenlanden, Het Vrouwtje 
van Stavoren, Zwarte Cross [Achterhoek], Studen
tenverenigingen. Tradi ties in Leiden. 

Terebinth (www.terebinth.nl), jg. XXIV, nr. 3, 
sept. 2010. Graven op internet [www.begraaf
plaatstongerseweg.nl (Maastricht); www. 
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breurhenket.com/kerkhof.htm (Begraafplaats 
Sint Pieter op de Berg bij Maastricht]; Wet op de 
lijkbezorging. Massale eigendomsverschuiving 
op komst [door rechtbankuitspraken werd in 
stilte (kranten en tv zouden geweigerd hebben 
dit nieuws te brengen) alles op de begraafplaats 
eigendom van de grondeigenaar; door een Repa
ratiewet krijgen 'miljoenen hun familiegraven 
terug zonder ooit geweten te hebben dat zij dat 
bezit verloren hadden']; Grafmonumenten van 
buitenlandse ontwerpers. 

Urker Volksleven (Urker Museum, Wijk 2-2, 
Urk), 37e jg., nr. 3, juli 2010. Het eiland Urk in 
1834 (2); Leuke bezoekers [Jan Kok vertelt over zijn 
vader Wouter Kok, politieagent, kwam in 1923 
uit Spakenburg op Urk wonen]; Nieuws uit de 
krant (de Tijd);J. Visser: Douwe Gnodde en Janne
tje Kramer [ouders Fokke Gnodde (geb. Lemmer 
1867) tr. 1887 Marretje Post; Do uwe (1890-1970) tr. 
Koog a/d Zaan 1926 Jannetje Kramer (1899-1975; 
exm. De Jong)]; Vissersschepen uit het verleden, 
deel 6. 

Idem, nr. 4, sept. 2010. De redding van Jacob 
van de Berg of'het vergeten touwtje' [1880-1970; 
1908]; Mee met een proefvaart die niet doorging 
[boot van Jacob Visser]; De oorlog, het kamp, de 
tunnel en de Urkers [1914-1918; interneringskamp 
op Urk]; Dominee Jacob Nentjes [1818-1873] . 

Van Zeeuwse Stam (anjanse@zeelandnet.nl), 
nr. 150, sept. 2010. S. Hoornick: Genealogie van Lau
rens van Hoorn [tr. Neeltje Visschers, te Schoon
dijke (1659) en Wolphaartsdijk; nageslacht o.a. te 
Zaamslag, Goes, Delft; met Visser en De Coninck 
te Goes; 19e eeuw]; P. Hart/wam: Enkele Zeeuwen 
in het verenigingscentrum te Weesp [militaire 
paspoorten van Leendert Bakker (1835), Jacobus 
van Ditmars (1825), Adriaan N. Kreeft (1828), 
Gerard Schoe (1825), Willem Verheule (1828), 
Seraphinus Verhuist (1820)]; F. en]. Gommers: Pa
renteel van Ananias Cornelisse Fonteijne [ver
meld te Looperskapelle en Elkerzee 1654-1682, 
tr. (1) Adriaentje Aelbrechtse Bleykers; o.a. Kos, 
Schram, Gerloo, Constanse, De Bruin (te Brou
wershaven), Folkersze, De Zwarte (idem), Van 
der Graaf(idem), Van der Valk (te Zierikzee), Van 
Burg (te Burgh, Ouwerkerk), Jonker (o.a. te El
lemeet), Blom (te Elkerzee), Bal (te Duivendijke), 
Van der Have, Natte, Dag, Batenburg, Van Don
gen, Plooij (te Schiedam)]; W. de Groen: Klanten
boeken in het museum van Koninklijke Zeelandia 
te Zierikzee [bakkersbenodigdheden; zeelandia. 
nl; klant o.a. H. Dieperink uit Eerbeek]; S. Hoor
nick: Genealogie Hubrecht Cornelisse Schrijver 

[over!. Oud Vossemeer 1719, tr. (1)Dingetje Paulus; 
zoon Willem (over!. Sint Maartensdijk 1731) tr. 
J annetje Cornelisse Beyerland; nageslacht o.a. te 
Goes]; F. de Wit: Persoonskaart vanJanJanse Remy 
(gesyt De Wale) [over!. Baarland 1635];].P. van den 
Ameele: De Nederlandse en Amerikaanse Van den 
Ameeles [verhalenderwijs; afk. van Reningelst; 
te Sint Anna ter Muiden; 17e-2oe eeuw]; Toevals
vondsten; Antw. Vaen, Aan v. Wadde; Aan v. Kws t. 
Van den Ameele [Liens, Plouch, Werckendet]; 
Reactie Wisse. 

Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslach
ten.nl), jg. 35 (2010), nr. 5. Verv. Kwst. Hoeven 
- Drost (2) [te Elspeet o.a.: Mouw, Vermeer; te 
Nunspeet o.a. Plakke, Vierhout, Hulleman; 
Pontstein, De Weert (te Veessen), Vorstelman, 
Wensink (te Terwolde), Kroes (te Hierden), Nat
te (op Schouwen)]; P. Hollander: Bourgondië en 
Bourgonje. Onze Veluwse voorouders; Het ge
zin van Hendrik Bruil [ 1872-1935, tr. Cornelia van 
Ee]; G. H. Klopman: Kwartierstaat van Elbert Klop
man, geb. Staverden 1927 [-,Van der Veen (te 
Garderen, Uddel), Schouten (te Uddel), Leusink, 
Mulder (te Elspeet), Van de Kolk, Koekkoek, 
Den Besten]; Verv. Geknot parenteel Van Lagen 
[o.a. Van Zandbergen, Van de Beek (te Ede), Van 
Middendorp, Van Essen, Van der Koot]; J.F. van 
der Wal: Matriarchale stamreeks van Geertruida 
(Trui) Overbosch [geb. Heerde 1875; Keijzer, 
Rakhorst, Visser, Boeve]; Idem: ... van Grietje Alei
da Overbosch [geb. Heerde 1904; Huibregtsen, 
Wijk, Zimmerman, Henz(in)]. 

Veluwse Geslachten 

Jaargang 35 - nr. 5 - 2010 

Vereniging Oud Lisse (secr.: Zuiderkruis 51, 2163 
AC Lisse; www.oudlisse.nl), Nieuwsblad, jg. 9, 
nr. 3, juli 2010. Nieuwsflitsen; M. van Bouigondiën: 
Genealogisch onderzoek in de burgerlijke stand, 
via Genlias, de Digitale stamboom en Family 
Search [uitgangspunt bollenkweker Wilhelmus 
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Vincentius van Beek (geb. Lisse 1874; exm. Goe
demans)]; Monumentenbeleid in Lisse in 1851; 
Geschiedenis Poel polder; A. van der Tang: Familie
geschiedenis. Deel 2. De erfenis van tante Jacoba 
[de Smet (1743-1796), tr. (1) 1782 Arnout Meer
hout, tr. (2) 1789 Gillis van IJsselsteijn]; Hon
derd jaar HOES Installatiebedrijven [grondlegger 
Cees Hoes in 1916]. 

De Vriendenkring. Cultuurhistorisch tijdschrift 
voor Flevoland (www.nieuwlanderfgoedcen
trum.nl), 5oe jg., nr. 3, herfst 2010. H. Scholtmeijer: 
Een canon van de Noordoostpolder [1787-1995; 
per venster een kleine toelichting]; A. Pol: Oud
Emmeloord aan de vooravond van de ontruiming 
[1858]; A. Se/les: Terugblikken op Flevoland. 

Westerwolde (www. verenigingwesterwolde. 
nl), jg. 31, nr. 2, juni 2010.J. Boerhave-Migchels: Het 
verhaal achter de foto: Albert Harms Karskens 
[1815 Onstwedde 1893; zoon van Harm Jarkes Lu
ring en Riks te El zes Karskens]; Verv. Westerwold
se import. Duitse immigranten in de gemeentes 
Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (12); 
Gegevens per familie (deel 12). Familie Bekker 
uit Utrecht [Willem Bekker uit Utrecht tr. Oude 
Pekela 1787 Anna Jans Pot]. Familie Beckmann 
uit Papenburg [Lucas Beckman, geb. Papenburg 
ca. 1825, tr. Elizabeth Lammers]. Bekker en Beck
mann: betekenis, naam, verspreiding en plaatsen 
van herkomst. Familie Bekkering uit omgeving 
Minden [Frederik Harms Bekkering (geb. Weem/ 
Pr. Minden ca. 1754), tr. 1780 en 1789; betekenis 
naam, vorming dubbele namen Beckering Vinc
kers, Beckering van Rhijn, Beckering Lankhorst]; 
G. Luth: Velrhuis [ds. Gerardus Velthusius, 1580-
81]; E.]. Broekema: De tram in Ter Apel [uit: Op de 
Rails, 1987]. 

Wi Rutu . Tijdschrift voor Surinaamse Genea
logie (www.Surinaamsegenealogie.nl; secr.: 
P. Davids, Groenhoven 412, 1103 LL Amsterdam 
Z.O.; stisurgen@yahoo.com), jg. 10, nr. 1, juli 
2010. P. Bol: Geslaagde Konmakandra's in Neder
land en Suriname; S. Aklierman: Een woeste en 
onwillige bende [Koloniale Tentoonstelling van 
1883, Museumplein, Amsterdam; zoektocht naar 
nazaten van de tentoongestelde personen]; M.A. 
Hering: Wie was Sara Lemmers? [1708-1755, doch
ter van Jacob (geb. Amsterdam 1668) en Johanna 
Sorgdragers, tr. Paramaribo 1693; Sara rr. (1) 1727 
Abraham Bols, tr. (2) 1738 Jean Vereul, tr. (3) 1749 
Nicolaes van Enckhuysen; plantage-eigenaars]; 
E. Gout: Eddy Taytelbaum: magiër [geb. Parama
ribo 1925 (exm. Kleijenburg); familie afk. van 
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Warschau; interview - levensbeschrijving]; E. 
Vijzelman: Zanderij 1 in vroeger tijden ( 1930) en 
de ontwikkelingen [proeftuin van het landbouw
proefstation]; W.L. Man A Hing: Epistels van Dr. 
Samuel Kissam. Paramaribo 1769. Vriendschap 
met een Fransman en bespiegelingen over 'the 
state of nature' [ d' Estrade/Destrade, del' Auriol, 
Destrede]; J. van Donselaar: De Mucuna-soort van 
Kissam; G. Faken: Wonderful Copenhagen. Abra
ham George Ellis, slot; 0. ten Hove: Het Meertens 
Instituut & Surinaamse genealogie. 

, ,,., ·Surinaamse 
Genealogie 

Wi Rutu 
IIIN 
1111 

Koloniale Tentoonstelling 
,: 1883 Museumplein Amsterdam 

Zeeuwse familiepraet (www.genealogisch
centrum.nl), 25e jg., nr. 1, juni 2010. Verv. Car
tulaire de !' ancienne église collégiale de Norre 
Dame à Courtrai [1502-1568]; Verv. Levendale pakt 
uit ... [notaris; o.a. Vaillant, De Handt (uit Ou
denaarde), Ebbrechts, Florin, Schermer]; ]. W.P. 
Comelissen: Reactie op 'Een foto met een verhaal' 
[Suurmond tr. 1887 Polderman] . 

Uit onze afdelingsbladen: 
Apeldoorn e.o., 2010, No. 4. DNA en genealogie 
[verslag van een lezing]; De website Geneaknow
how.net [idem] . 
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 13, nr. 4, nov. 2010. 
H. Beulen: Stamreeks Beulen [oudst bekende: 
Reiner Beulen (Buehlen) te Waldfeucht eind 16e 
eeuw; oudst bewezen: Theodor (Dirick) Beulen tr. 
St.-Odi li ënberg 1692 Maria Gerrits]; f-f.T.M. D ec
kers: Stamreeks Deckers [oudst bekende: Theodo
rus (Derck) Deckers, over!. Gulpen 1679, rr. rond 
1650 Catharina Straetmans]; A.]. Stasse: Frederik 
Hendrik Wintgens, marinier en later stadhou
der te Tilburg [geb. Eijsden 1746; exm. Niset]; T. 

van Reeken: Maastrichtenaren in het Poorterboek 
van Leiden [Pieter de Vogel (1577), Mathijs Steen 
(1594), Henrick Berchmans (1600), Willem Bor
remans (1594, 1600)]. 
Gens Propria (Kennemerland), nr. 62, nov. 2010-
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4. Valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek 
voor genealogen [verslag van een lezing, gehou
den door R. Philippo]; H. van Felius: Lofzang van 
Ampzing op Haarlems bier [Samuel Ampzing, 
predikant; 1628]; Digitalisering van de burgerlij
ke stand Haarlem;]. Kuijlman: Vroedmeester doet 
een boekje open [in 1855 komt Care! J. F. van Mer
rebach, vroedmeester te Houtrijk en Polanen, 
komt 28 geboortes uit 1852-1854 tegelijk aange
ven; overzichtstabel]. 
Kempen- en Peelland, jg. 18, nr. 4, dec. 2010. 
Het fotobidprentje van Laurentius Franciscus 
van Dongen (1895-1915) [geb. Waspik]; A.C.M. 
Neggers: Inwoners van de Kerkhof [in 1665; herd
gang Kerkhof, centrum van Oirschot; telling per 
huisgezin; namen; o.a. Van Achel, Van der Achter, 
Van Bocxtel, Van Cuijck, Eeckerschot, Goossens, 
Hasselmans, Van Lutsenborch, Moescops, De 
Roeij , Schepens, Van de Velde, Van de Vleuten]. 
Kwartier van Nijmegen, jg. 19, nr. 4, dec. 2010. 
P. Eikhout: Een grafzerk in de Sint Stevenske rk 
[Wouter van IJsseldijk, over!. Nijmegen 1732, tr. 
1700 Andrea Crajevelt, over!. 1763]; Bart Jans
sen [interview; met groepsfoto's uit zijn familie; 
fo tokwartierstaat (3 gen.) en kwst. van Alberrus 
L.Th.M. Janssen, geb. Nijmegen 1944; -, Lamers, 
Zuidgeest, Wol~; H. Fransen: Door oorlogsgeweld 
om het leven gekomen [in 1944; Everdina L. en 
Arnolda F. Dodemont, geb. Hees 1879 resp. 1899; 
met kwsr. (5 gen.): -, Rabbeljee, Van Son, Van 
Engelen]. 
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 56, nov.
dec. 2010. C. Verberk: Hoe is het mogelijk? [graf
kruis te Sevenum van Reiner van gen Neybirck 
1635, woonde te Grubbenvorst; nageslacht heet 
Verberk]; 11/. Jaegers: Schorsing veldwachter [P.J. 
Poels, 1894]. Brandschade in Schaijk [geleden 
door Nicolaas Reinders, 1826]; C. Verberk: School 
aan de Sambeekse Hoek [meester Willem Schiks 
(geb. Mill 1840), meester Peter J. Niesen (geb. 
Wanroy 1877)]; Schaapherder gewond [Simon 
Hoevenaars 1827]; Plaatsvervanger militaire 
dienst [Peter J. Tant voor Andries Huvenaars, 
1829]. 

Uit Familiebladen: 
Bij Uitstek (www.heijstekfamilie.nl), jg. 10, nr. 
1, april 2010 [aanv. op GN, jg. 65 (2010), pag. 454]. 
Idem, nr. 2, sept. 2010. De snoepjes van Zuster 
Christa [Maria Catharina Magdalena Hijstek, 
religieuze; levensloop]; Heistekverhalen uit de 
Zaanstreek (7). Twee broers op dezelfde dag va
der; Jan Thijs Heijsteks moest twee bedevaarten 
houden [ 1513 ]; Het portret van Zoetje Adriana He
ijstek [geb. Vlissingen 1931; exm. Tissink]. 

't Duikertje (www.stichting-duijkers.nl), nr. 
32, 12e jg., aug. 2010. Sjeng Duijkers overleden; 
Stamreeks van Dena Frances Duijkers [geb. Ot
tawa 1974 ➔ Henricus Duckers tr. Rotterdam 
1670 Catharina Ramaeckers]; Schoolfoto Oirlo 
1909 [met namen; o.a. Spreeuwenberg, Duijkers, 
Geurts, Weijs, Rambags]; Kijkje in het archief 
[oude foto's met gegevens]. 
Familiebulletin de Heus (secr. : joopdeheus@ 
hetnet.nl), jg. 24, nr. 3, okt. 2010. In Memoriam 
Cornelis Valk [geb. 's Gravendeel 1934, tr. Strijen 
1960 Maria Geertrui de Heus]. 

Familiestichting Huyser, nr. 72, 25e jg., maart 
2010 [aanv. op GN, jg. 65 (2010), pag. 455]. 
De Kruijdboom (www.familievereniging
kruit.mysites.nl), jg. 26, nr. 2, sept. 2010. Spoor
zoeken op internet en in archieven. Deel 1; Majoor 
C.J.A. Kruyt [1869-1945]. 
Het Patertje (www.fam-org-pater.nl), 26e jg., 
juni 2010. 11/. Schackmann: Pater-mensen en de 
Maatschappij van Weldadigheid; Rijksveldwach
ter Auke Pater [geb. Odoorn 1876, tr. Ida Gras
meijer, geb. Sappemeer 1883]. 

België 
Gentse Cadenas (http://www.vvfgent.be), jg. 
XXIX, nr. 3, aug. 2010. X. De Sch1yver: Een bijdrage 
over de ontwikkelingsgeschiedenis van Vlaande
ren; L. Snoeck: Staten van goed van Eke 1705-1713 
[o.a. Vlaminck, Wijckhuijse, Van Beverslu ijs, 
Cnudde, Verniers]. 

Heraldicum disputationes (users.pandora.be/ 
homunculus), jg. 15 (2010), nr. 3. J. Melssen: Een 
'wapenondertekening' [van Lijsbet van Eijck; 
1543]; A.C. Zeven: Dieren in wapens van Veluwse 
Geslachten: fauna heraldica veluvia: [werkelijke 
en fantasie dieren]; H.K. Nagtegaal: Wapenregi
stratie bij de Hollandse Vereniging voor Genea
logie uitgebreid tot de Benelux; H. van Heijningen: 
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Albert Vanbuel, bisschop van Kaga-Bandoie; Ge
legenheidsvondst [geelgieter Andries van Mael, 
Antwerpen 1642]. 

De Rode Leeuw (http://vvf-limburg.be), jg. 41, 
afl . 3, juli-sept. 2010. Antonius Mathijsen (1805-
1878). Militair geneeskundige en uitvinder van 
het gipsverband [Budel/NL - Hamont/B; levens
loop; kwst. (eigenlijk stamreeks): Mathijssen (te 
Achel), Wendelen, Bogaers, Van Eyk]; Rouwbrie
ven & bidprentjes. Berbroek-Schulen - Spalbeek 
(slot) [Moermans t/m Witters; met o.a. Nick
mans, Peeters, Pollaris, Smeets, Vancluysen, Van
schoonbeek]; Wie doet wat? - Wie heeft wat?; 
Pro-gen: hoe twee vensters maken van hetzelfde 
bestand?; J. Corstjens: Bokkenrijders: Dichtung 
und Wahrheit; M. Kunnen: De kwartierstaat van 
'meester JozefDreesen' van Lanklaar [1916-2008; 
7 gen.:-, Keymis, Jacobs (te Dilsen), Colson]. 

Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke ge
schied- en oudheidkundige kring van de Ant
werpse Kempen, jg. LXXXI (2009). Liber Amico
rum Harry de Kok. Het Turnhoutse geheugen 
van Brabant. Opstellen over de geschiedenis van 
Turnhout, de Antwerpse Kempen en het hertog
dom Brabant, deel 1. G. Landuyt: Harry de Kok, 
een bio-bibliografie [geb. Turnhout 1944, o.a. 
stadsarchivaris (va. 1973)]; Voorts bijdragen over 
nederzettingsonderzoek, Jean-François Vander 
Linden [boekhandelaar te Tirlemont; 1789], ar
cheologie, kaartspeltermen, de actualiteit van de 
polemiek van Johannes Driedo van Turnhout 
tegen Erasmus en Luther, Transvaalcomité; H. 
Coppens: Het overheidsoptreden tegenover bin
nenlandse migranten in de regio Antwerpen 
tijdens het late Ancien régime (ca. 1550 tot 1790) 
[beschrijving met voornamelijk Turnhouts ar
chiefmateriaal]; H. de Schepper: Het Waalse Recon
ciliatietraktaat en de benoeming van Brabantse 
raadsheren naast Farnese [o.a.Jan vander Linden, 

Het Turnhoutse 
s;ieheugen van 
Bra 

Gens Nostra 66 (2011) 

abt van Sint Geertrui te Leuven; Gaspar Schetz, 
Godfried Stercke, Nicolaas Damant (1531-1616)]; 
H. Dirx: Het stadsbestuur van Turnhout tijdens 
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-
1830) [met namen en periodes]. 

Vlaamse Stam, 46e jg., nr. 4, juli-aug. 2010. M. 
Van de Cruys: Lekker lui liggen lezen. Genealo
gie in de ontspanningsliteratuur; C. Gekiere: Vier 
vondelingen in Nazareth; B.M. Jammart: Sint
Pieters-Leeuw. De telling van 1693; N. Boussemae
re: Door een ambtenaar uit de 19de eeuw op het 
verkeerde been gezet [correctie op kwst. Daniel 
Denys (VS, jg. 44 (2008), pag. 572 e.v.); een ander 
ouderpaar voor Petrus Joannes Huyghebaert, er. 
Langemark 1833 M. Theresia Boutton]; P. Huys: 
Oproepen tot erfgenamen in de Gazette van Gend 
(1770-1773); Verv. Antwerpse droogscheerders
leerlingen; R.DeC/ercqfL. Goeminne: Stamboom van 
de familie Limnander [oudst bekende: Wouter 
Veenman, zoon van Everaert, geb. Amersfoort ca. 
1520, vergriekste zijn naam tot Limnander, stu
dent te Keulen rond 1538, te Leuven 1541, te Pa
rijs 1544, te Ferrara 1548, geadeld te Madrid 1552; 
nageslacht te Aalst en Gent]; Gentse poorters uit 
Vlissingen [1661-1718]; W. Devoldere: Onze Kwar
tierstaat: Frans Claerhout, priester - kunstenaar 
[1919-2006; -, Lammertyn, De Serrano, Vermeu
len (te Meulebeke)]; P. Donche: Gaillards lijst van 
edelen van het graafschap Vlaanderen uit de tijd 
van Lodewijk van Male (14de eeuw); Gentse poor
ters uit Oordegem (1584-1793) en Sint-Laurens 
[ 1488-1490 J. 

Westhoek, jg. 26 (2010), nr. 1. Jubileumbundel, 
deel 2. F. Hooghe: Robrecht van Bethune en zijn 
'hoofdstad' Ieper; P. Trio: Een lijst van gestorven 
leden van de Ieperse O.L.V.-broederschap van 
Parijse scholieren uit 1438-39, uitgave en situe
ring; 5. Riem: Crisis treft Boezingse St.-Jorisgilde 
en haar deken medio 15de eeuw [Monfrand Cla-
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rys; onderzoek naar activiteiten van de schut
tersgilde; ledenlijst van circa 1469]; L. van Damme: 
Antoon Saijon, Brugge en de export van Hond
schootse saaien omstreeks 1560 [Bouden en Wils 
uit Hondschooten]; P. Donche: Thematische in
houdsopgave van 25 jaar ts. Westhoek, de Westhoek
Jaarboeken I - V en de afzonderlijke publicaties 
[toegang o.a. op plaatsnaam en familienaam]. 

Westvlaams Genootschap voor Familie- & 
Wapenkunde, afl. 6 [1984; Brugge]. Huwelijks
contracten te Koolkerke ... en te Vlissegem [ 18e 
eeuw]; Graf- en gedenkschriften uit de Sint-Mar
tinuskerk Loppem [17e-18e eeuw]; Deserteurs uit 
het leger van Napoleon [1807]; Aanvullende index 
op de parochieregisters van Oedelem -IV [eind 18e 
eeuw]; Huwelijkscontracten te Langemark & om
geving [18e-19' eeuw]; Boedelbeschrijvingen van 
de heerlijkheid Praet met Oedelem [18e eeuw]; Ie
perse boedelbeschrijvingen [idem]; Kwst. Ludovi
cus C. Major [Oostende 1902- Antwerpen 1985; 15 
kwn.: - , Borgoi, Demeere, Labbeke]; Onze fami
liewapens [De Coussemaker, Van den Bussche, 
De Scheemaecker, Losschaert]. 

Idem, afl. 7. Verv. Index PR Oedelem -V; Verv. 
Graf- en gedenkschriften te Loppem; Huwelijks
contracten te Zuienkerke en Vlissegem; Onze fa
miliewapens: De Vriendt, Galle. 

Duitsland 
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen 
e.v., Mirt. Nr. 89, zo. Jg., Juli/Sept. 2010. K. Volkart: 
Eine Stiftung des Bürgermeisters Johann Gehra 
in Wei8ensee [ook: Hans Gier(e), vermeld sedert 
1575, over!. 1596]; Chr. Kirchner: Kirchenbücher der 
Stadt Mühlhausen [inventarislijst; huw. v.a. 1542, 
dopen v.a. 1568, over!. v.a. 1578; de boeken worden 
verfilmd, waarna de originelen niet meer toegan
kelijk zijn. De films zullen kunnen worden inge
zien in hetArchiv in Magdeburg]; Idem: Musterun
gen 1614/15 im Herzogtum Gotha [o.a. Kuis, Bach
man, König, Kelner, Wahl, Mey, Döll, Göcking]. 

Archiv für Familiengeschichtsforschung 
(www.herold-va.de), 13. Jg., Heft 4/2009. B. Ben
dix: Aufstieg und Fall des kursächsischen Landjä
germeisters Cornelius von Rüxleben (um 1525-
1590) [exm. von Hopffgarten, tr. 1555 Martha 
Kath. von Breitenbach (exm. von Minnigero
de)]; H.-C. Samighausen: Emmerich Otto August 
von Estorff(1722-1796), Genera) - Inspekteur der 
kurhannoverschen Kavallerie [kwn. von Estorff, 
von Ompteda, de St. Laurent, d' Uzille; tr. 1761 
Hel ena von der Schulenburg (exm. von Bar
tensleben)]; K. Müller: Zu Herkunftsnamen im 
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thüringischen Vogtland; Forschungsstelle für 
Personalschriften; Biographie-Portale online; 
www.bkge.de/heimatsammlungen; Adelsbrief 
des Fürsten Georgius Rákóczi von Erdély für Já
nos v. Szász Bágyi, 1632. 

Idem, 14. Jg., Heft 1/2010. G. Hotz: Theo, der 
Pfeifenraucher - Schicksal eines Kleinbaslers. 
Die Suche nach einer historischen Person [ge
zocht wordt de identiteit van het skelet, genaamd 
'Theo', begraven tussen 1779 en 1833. In die ja
ren stierven in Kleinbasel 4334 personen, van wie 
naam, leeftijd, beroep of herkomst in het kerkre
gister werden opgetekend. Theo werd ca. 28 à 32 
jaar oud en overleed waarschijnlijk tussen 1814-
1824. Na schifting bleven twaalfkandidaten over. 
Potentiële nazaten worden gezocht voor DNA
vergelijking: Itin, Gessler, Kestenholz, Eender, 
Ecklin, Schmid, Kunz, Perrot, Wohnlich, Hediger 
en Bieler]; r. Kayser/M. Plassmann: Zum Einsturz 
des Historischen Archivs der Stadt Köln. 

Blätter für fränkische Familienkunde (www. 
gf-franken.de), Band 33 (2010). T. Benz: Der 'gott
lose' Maler Georg Pencz (Benz), ein Schüler 
Dürers und dessen Nachfolger als Stadtmaler 
von Nürnberg [ca. 1500-1550; Jorg Pentz, Penz, 
Bentz; familie 15e-16e eeuw]; H.-D. Lemmer: Herrn 
Brunwalds Kinder zu Bamberg. Ergänzungen 
zur Genealogie der Bamberger Lemlein, Hal
Ier und Münzmeister im 14. Jahrhundert. Das 
Lemmel-Archiv im Internet [http://geneal.lem
mel.at]; Auswärtige in den Heiratsbüchern der 
Evang.-Luth. St: Michaeliskirche Hof an der Saaie 
1618-1632 [met plaatsnaamregister]; Fraischfälle 
im Evang.-Luth. Beerdigungsbuch von Cadolz
burg von 1584 bis 1796 [dood gevonden of op 
onnatuurlijke wijze overleden]; Ein Liebesbrief 
aus dem Jahr 1726 als Prozessgrundlage [Georg 
Friedrich Becher deed Anna Elisabetha Schmidt 
uit Altershausen (Königsberg) trouwbelofte, 
maar hield die niet]; Jobst (Jodocus, Justus) Rü
dinger 1564-1620. Aus Würzburg vertrieben - in 
Schweinfurt Bürgermeister; Wolf Roth 1622-
1681. Ebrachscher Schulthei8, Gerichtsmann, 
Rat und Mordopfer in Mainstockheim; Gemein
same Wurzeln von Ernst und Hanna Kühnlein 
[Dornhöfer/Dümhöfer, Fink, Wening, Schürer, 
Schreitmüller/Streitmüller]; G. Beek: Realteilung 
oder Anerbenrecht? ein Betrachtungsversuch für 
das Nörlinger Ries [Realteilung: erf (op)deling 
tussen kinderen; Anerben: een boerderij vererft 
op de oudste of de jongste zoon; de Fronhof van 
Deiningen]; Johann Carl Leuchs 1797-1877, Pu
bli zist und Unternehmer; Die Leinburger Bürger, 
ihre Grundherren und ihre Beständner im Jahre 
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1615 [o.a. Regner, Hirschmann, Schinweifs, Mö
sel/Meusel, Hermann, Puchner]; Wanderbewe
gung nach Franken im Seelenregister der Pfarrei 
Altenbergen 1646; Zufallsfunde in den Kirchen
büchern von Mehlis. 

Donauschwäbische Familienkundliche For
schungsblätter, Nr. 136, Band 9, Folge 10, 36. 
Jg., Juni 2010. Zur Siedlungsgeschichte von Sta
nisics in der Batschka; Entdeckung von Origi
naldokumenten aus der Batschka; Zuwanderer 
ins Komitat Pest im 19. Jahrhundert in die Orte 
Szentendre, Izbég, Pomáz und Csobánka, Teil 4: 
Zuwanderer aus Böhmen. Teil 5: Zuwanderer aus 
Mähren; Wer ist die 'Anna Mezgerin', die 1820 in 
Grabatz Joannes Elsässer geheiratet hat? [Metz
ger uit Vaihingen/Stuttgart]. 

Idem, Nr. 137, Band 9, Folge 11, Sept. 2010. Di
gitalisate auf dem vereinseigenen Notebook; 
Das Haus der Donauschwaben feiert 4ojähriges 
Bestehen; Neu: Homepage over Obrovac [www. 
obrovac-boroc-oberndorf.net]; Folk/Volk in 
den Taufmatrikeln von Gertianosch 1865 bis 1910; 
Mitglieder der Grofsfamilie Volk im Temescher 
Banat. Heiraten in Gertianosch 1868-1895. 

Familie und Geschichte (Saksen - Thürin
gen), lfd.Nr. 73, Band VII, 19. Jg., Heft 2, April
Juni 2010. D. Gutsmuths: Betrachtungen zuJohann 
Christoph Friedrich GutsMuths und seiner 
schriftstellerischen Tätigkeit [geb. Quedlinburg 
1759]; Verv. Auswärtige Täuflinge [Mühlhausen 
1627-1651]; Die Postkarten als genealogische Quel
le; G. Reuter: Problemlösungen bei der Industri
alisierung des Erzgebirges: Lina Brückner geb. 
Reuther, ihre Bauern- und Handwerker-Vorfah
ren [beknopte genealogie Reuter, 18e-19e eeuw; 
schema's o.a. Uhlmann - Bütner, Hoffmann 
- Nestler, Hoffmann - Melzer, Hermann - Pä
risch, Reuter - Scharschmidt, Bilz-Merten]. 

Hessische Familienkunde (info@gfkw.de), 
Band 33, Heft 1/2010. D. Amelung: Vorfahren und 
Nachkommen des Pfarrers Gotthilf Hieronymus 
Amelung (1742-1800) [met Hufeland, Leske, 
Merck]; H. Kerner: Johann (Hans) Peter Krug - ein 
Rohnstädter aus Nidda? [16e-17e eeuw]; Gräber 
und Gedenktafeln auf den Friedhöfen in Sinn
tal/Hessen (VIII). Breunings (Korrektur/Ergän
zung). (IX). Sannerz; Balthasar Orths Gebetbuch 
wieder aufgetaucht [1526-1569]; Zur Herkunft 
Catharina Riedesels [vrouw van Johann III v. Sel
bach gen. Lohe, tr. ca. 1500]; Vorkommen des Fa
miliennamens Kirchmann im Waldecksen. 

Idem, Heft 2/2010. Verv. Amelung [parenteel]; 
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B. Köhler: Die Lehrer- und Pfarrerfamilie Guyot 
[familie afk. van Pragela (bij Turijn); Daniel Guyot 
(ca.1701-1753) vestigde zich in de Waldenser kolo
nie Rohrbach; nageslacht van zijn kleinzoon Jean 
George Guyot (1787-1855)]; Zur Herkunft Catha
rina Riedesels; Aan v. Ger hard zur Avest aus Riga. 

Mitteilungen der Westdeutschen Gesell
schaft für Familienkunde, Band 44, Jg. 97, Heft 
6, April-Juni 2010. K. Niederau (t): Zur Genealo
gie der v. Scheidt gen. Weschpfennig (III) [16e 
eeuw]; A. Strahl: Die Reise des Herzogs Wolfgang 
Wilhelm und seines Gefolges 1632 von Neuburg/ 
Donau nach Düsseldorf [uit het Rechnungsbuch 
van Johann Kamphausen, betaalmeester]; R. 
Vandré: Zur sogenannten Müller-Unehrlichkeit! 
[sociaal stigma]; M. Degenhard: Die Stiftung Bre
wer [familiearchief; verwante families: Axer, Rey, 
Hoch en Curt]; H. van Vlodrop: Seltsame Eintra
gungen im Fischelner Kirchenbuch. 

Mosaik (www.mosaik-kleve.de), Heft 3/2010. 
Verv. Nachfahren der Familie Paessens aus Ue
dem, Teil 3 (Generationen 6-7, Abschnitt 1) [o.a. 
Kellendonck, Pasens, Pasches, Bra( a)ms, Hulsen, 
Lohschelder, Matenaer, Hoffmans, Le(e)uw, Pol
ders, Opgenoort, Lüdsfeld, Vrügt]; G. Voldenberg: 
Totenzettel als Quelle für die Ahnenforschung. 

Sächsische Heimatblätter, 56. Jg., Heft 2/2010. 
Terra mineralia - eine Reise durch die mineralo
gische Welt [o.a. mijnbouw en academische op
leiding; verzamelingen]; Die Türkische Cammer 
im Dresdner Residenzschloss; Friedrich Adolph 
August Struve (1781-1840), ein sächsischer Wis
senschaftler, Erfinder, Politiker [exm. Hentsch]; 
Zur Geschichte der Madras und Kongressstoff
Weberei Friedrich Ebersbach in Grünbach i.V.; 
Die Geschichte der sächsischer Messtischblätter 
[carthografie]; G.-H. Vogel: Paul Flemming in Lei
den - Pakten und Fiktionen [barokdichter; 1609-
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1640, Hartenstein - Hamburg; over zijn verblijf 
okt. 1639 - maart 1640 voor zijn promotie 16-1-
1640]. 

Idem, Heft 3/2010. Thema: Oelsnitz / Erzgebirge. 
Vonder Landgemeinde zur Stadt. Hierin o.a.: H.
L. Richter: Das Geschlecht vonder Oelsnitz [13e-
14e eeuw; met afbeeldingen 
van wapens en zegels]; Bern
hard Turley [1830-1908]; Der 
Herrensitz Oelsnitz; Ein 
Rückblick auf die Anfänge 
des Bergbaus im Lugau -
Oelsnitzer Steinkohlrevier; 
Luftbilder der Stadt Oelsnitz 
1945-2005. 

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familienge
schichte (http://amf-verein.de), 51. Jg., Heft 2, 
April-Juni 2010. P. Engel: Adam Listemann (1558-
1606). Aktuar der juristischen Fakultät und des 
Schöppenstuhls inJ ena [ tr. Gertraud Akken; kin
deren en verdere familie]; I. Schumann: Bernauer 
Scharfrichter und Abdecker [Donath, Fielitz, 
Jeck, Kaufmann, Klein, Koch, Michaelis, Rudloff, 
Stückler, Werber]; M. Lück: Nochmals zu En
ders von Bach und der vogtländischen Familie 
Scharschmidt;J. Steinecke: Stoye aus Löbejün im 
Saalkreis; D.L. Goe/1: Trauungen Tannaer Bürger 
1595-1688. Erschlossen aus den Tranksteuerlisten 
[accijns op bij huwelijken geschonken bier; de 
kerkboeken beginnen pas in 1694]; Idem: Steuer
zahlerlisten für die Stadt Tanna aus dem Landbe
deregister der Herrschaft Schleiz von 1601; Idem: 
Haupt- und Gewerbesteuerlisten für Tanna 1646-
1647. 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkun
de (http://ghgg.genealogy.net; http://www. 
genealogy.net/vereine/maus), 85. Jg., Heft 2, 2. 
Quartal 2010. M.Jensen: Wie fährt man schnell und 
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billig nach Amerika? [Johann Friedrich Miss
ler, geb. Bremen 1858 (exm. Fricke)]; W. Hilbig: 
Gerd Heinrich Albers, Gastwirt in Deblinghau
sen (1792-1834) und seine Nachfolger im Alber
schen Krug; Gelegenheitsfund. Begräbnisregister 
Rostock St. Catharinen 1776 [Johann Giercken, 
ca. 40 jaar, 'ein toller und wahnsinniger Mensch 
.. . seiner Sprache nach ein Holländer'];J. Memmert: 
Ehehindernisse; Gelegenheitsfund [in Horst/ 
Bremen: Wiek en Siebe; 1794]; K. Riecken: Bäuer
liche Besitzverhältnisse in Ostholstein nach der 
Abschaffung der Leibeigenschaft. Aufgezeigt am 
Beispiel von Claus Riecken, Inste, und Jürgen 
Christian Riecken, Hufner und Gastwirt, die 1824 
bzw. 1832 in Stolpe verstarben. 

Zeitschrift für Ostdeutsche Familienge
schichte (www.agoff.de), 58. Jg. (2010), Heft 1. 

G. Kruse: Gibt es eine genealogische Verbindung 
von Lenin zur russischen Familie Tschaikowsky? 
Ober die Sippe(n) Berens in Lübeck, Riga und 
Rulsland [Berens; 17e-i8e eeuw]; S.W. Neh: Nacht
rag zur Darstellung über die Anfange der Sippe 
der Drochner im Herzogtum Preufsen; U. Schmi
lewski: Michael Willmann (1630-1706) - Genea
logisches zu einem Meister der Barockmalerei; 
25 Jahre Deutsch-Baltische Genealogische Gesell
schaft e. V., Darmstadt. 

Idem, Heft 2 [2010]. D.-G. Erpenbeck: Die Fach
arbeiter der Tuchfabrik Zintenhof in Estland in 
den Gründerjahren 1833 bis 1838 [gegevens van 
de bedrijfsleiding (o.a. Röthgen, Striebeck) en 
van de arbeiders]; M. Richau: Karolinisches Ka
taster (1722) und Preufsisches Kataster (1743) am 
Beispiel des Dorfes Falkowitz im Kreis Oppeln; 
Schlesische Grabsteininschriften des 17. bis 19. 
Jahrhunderts [o.a. Peiper (Heinersdorf 1735), 
Landmann (Jauer 1604), Schel (Landeshut 1664), 
Kretschmer (Lüben 1633), Lieffmann (Zedlitz 
1728)]; Die deutsche Grabsteininschriften auf 
dem Friedhof von Tattina im ehemaligen Ge
richtsbezirk Postelberg in Nordböhmen; Heira
ten von Ansiedler/innen aus Bayern 1854-1879 in 
Schag (Timi~eni) in Rumänien. 

Zwitserland 
Maajan/Die Quelle (www.svjg.org; Postfach 
2774, 8021 Zürich), 24. Jg., 2. Quartal, Juni 2010. 
R.M.Jung: Die ältesten jüdischen Grabsteine in der 
Schweiz; P. Stein: Der älteste gefundene Grabstein 
des zweiten jüdischen Friedhofes in Zürich; G. 
Bol/: Sulzburger Grabinschriften [o.a. Zivi, Bloch, 
Kahn, Rieser]; R. Loeb: Forschungsreise nach Paris 
[onderzoeksmogelijkheden; www.paris.fr/por
tail/loisirs/portal.lut?page_id=149 ; voorbeel-
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den ];J. Slelemann: Vom Aufenthaltsrecht der Ju den 
in Altona unter dänischer Herrschaft; Verv. Quel
len zur jüdischen Familienforschung im Staats
archiv Hamburg (29) [Altona; met opgave van 
namen, voorkomend in na 1943 bewaard geble
ven akten]; Verv. Aus den Eheregistern des Zivil
standsamts Hamburg (13) [o.a. Moses Max Bauer 
tr. 1874 Clara Elisabeth van Praag (geb. Amster
dam 1851; exm. Levy); Emil Jacob tr. 1874 Rebecca 
van Praag (geb. Amsterdam 1850; exm. Levy), 
Abraham Meyers (geb. Kampen 1834) er. 1874 Fan
ni Spanier; Holländischen Warenhändler: Lewin 
Cohn.Julius Oppenheim,Samuel Salomon]. 

Idem, Heft 96, 24. Jg., 3. Quartal , Sept. 2010. 
Die ältesten jüdischen Grabsteine in der Schweiz; 
G. Bali: Juden in der Strohstadt urn 1686; Die Ju
den in der Ville neuve de Brisach 1696; Die Juden 
in der vorderösterreichischen Stadt Altbreisach, 
im Jahr 1745; La maison de Lehmann Rheinau 
à Soultz en Haute-Alsace [tr. voor 1688 Helena 
Wexler]; A. L. Sra udacher: Jüdisch-protestantische 
Konvertiten in Meran 1868-1914; Idem: Namensva
rianten: Pollak, Polák, Polack, ... (Teil 1); Stamm
baumdarstellung aus 'Die Geschichte der Familie 
von Anna Frank' [verwantschapsschema Elias, 
Stern, Frank, Cahn, Holländer]; Verv. Aus den 
Eheregistern des Zivilstandsamts Hamburg (14) 
[1875; o.a. Samuel Rozenbach (geb. Groningen 
1844) tr. Amalie Levy]; Quellen zur jüdischen Fa
milienforschung im Staatsarchiv Hamburg (30). 

Regio-Familienforscher (Basel; http://www. 
ghgrb.ch), Jg. 23, Nr. 1, März 2010. Familienfor
schung im Zolli Basel [dierentuin, o.a. gorilla's]; 
W. G.C. Smidt: Die thüringisch-fränkischen Vor
fahren des Ethnologen Leo Frobenius nach al
ten Chroniken; angebliche Verwandte der Basler 
Buchdrucker Frobenius - 2. Teil [genealogie Fro
benius, Frowin, Frowein, Frowen, Frobel,Froben, 
Frobein; 15e-17eeeuw]. 3. Le ben und Herkunftder 
Christina Mandel (ca 1503-1602) [gedoopte jodin, 
tr. (1530) Volckmar Frobenius]. 4. übersicht über 
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die wichtigsten Linien der thüringisch-fränki
schen undBaslerFrobenius [1e-20eeeuw] . 

Idem, Nr. 2, Juni 2010. Aus der Ahnentafel 
unseres neuen alt-Obmanns Franz Otto Nos
titz [Graf (von) Nostitz-Rieneck, geb. Forst an 
der Neisse 1940; stamreeks ➔ Hans von Nostitz, 
Bauzen 1562-1616; zijn afstammingsreeks van 
Hartmann von Andlau, burgemeester van Basel 
(1450 - ca. 1524) via o.a. von Twickel, von Loe, 
von Hoensbroech, von Stadion, von Sickingen]; 
R. T. Hallauer: Die Ermordung des Ehepaa rs Plat
ner - Rudi(n) in Reigoldswil im Jahre 1734; R. 
Rüsch: Ahnenkreis Thumb von Neuburg- 1. Teil 
[stamreeks van Guta Thumb von Neuburg (geb. 
ca. 1380/85, tr. voor 1410 Fritz von Gaisberg, ver
meld 1418-1428) ➔ Albertus Tumbin (vermeld 
1220-1227); Grafen von Bregenz (Udalrichinger), 
en Grafen von Montfort (-Bregenz-Feldkirch), 
11e-14eeeuw; Grafen von Veringen, 1ze-13e eeuw]; 
B. Rordo1f 300 Jahre Rordorfscher Familienfonds 
[gesticht in 1710 door Margaretha en Elisabetha 
Rordorf (geb. 1624 resp. 1636]; B. Stad/er: Lebense
rinnerungen einer über 100-Jährigen vom Weiler 
'Loohof [Anna Keller-Birchmeijer, 1901-2004; 
exm. Rohner]. 

Idem, Nr. 3, Sept. 2010. Bürger und Einwohner 
von Beinwil im Kanton Solothurn; Ahnenkreis 
Thumb von Neuburg- 2. Teil [Edle von Klingen, 
Grafen von Froburg, Grafen von Grüningen
Landau, Grafen von Aichelberg; afstammings
reeks van Guta Thumb von Neuburg (er. Fritz 
von Gaisberg) ➔ von Scheib, Buzorini, Gramm, 
Rhomberg]; Aus dem Sterberegister von Rothen
fluh/BL [1801-1820]. 

Verder ontvingen wij: 
De Asperensche Courant (courant@oud
asperen.nl), volgnr. 119, 31e jg., nr. 2, juni 2010. 
Arie Blom [ 1947-1949 in militaire dienst in Indië]; 
Beenderfabriek; Uit de geschiedenis van Asperen. 
The British Columbia Genealogist (www. 
bcgs.ca), Vol. 39, No. 1, March 2010. Idem, No. 
2, June 2010. Westminster Abbey Registers; The 
many names of Isabel Duett Loring; Resources 
for Singapore Genealogy. 
Cultureel Erfgoed Groningen, Nieuwsbrief jg. 
10, voorjaar en zomer 2010. 
De Miedbringer (Stichting Ons Schellingerland, 
Schoolpad 3, 8896 JJ Hoorn; secr.: sjoekedam@ 
planet.nl), nr. 179, jg. 49, aug. 2010. G. van Engelen: 
Terschellinger dialect sterft als gebruikstaal lang
zamerhand uit. 
Het Schokker Erf, Nr. 73a, maart 2010. Schokker
portret nr. 39 [Jan Meijer, tr. Loes Karel]. 

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

De vragen (met an twoord 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). 

gezocht: naamgenoten en/of 

VANLUIJT 

De oudst bekende generaties van het geslacht Van Luijt: I. Arnoldus van Luijt, geb. ca. 1650, 

tr. Agnes van Knarren; II. Henricus van Luijt, geb. Den Bosch 1689, over!. Woensel, tr. 3x; III . 

Johannes van Luijt, ged. Strijp 1718, overl.1793, tr. Eindhoven 1744Johanna van Werven, ged. 

Strijp 1719, over!. 1796; IV. Henricus van Luijt, ged. Strijp 1746, tr. Strijp 1772 Geertruida de 

Vries, geb. Stra tum, 9 kinderen waaronder Va. Simon van Luijt, ged. Strijp 1779 en Vb. Francis

cus van Luijt, ged. Strijp 1785. 

Gevraagd: nadere gegevens over de oudst bekende generatie; tevens de verklaring, resp. 

herkomst van de achternaam Van Luij t . 

F. Buijs, Nonnen veld 553, 4811 DT Breda, 076-5652492 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
A.J. Bies broek, NGvDienst oen PCG, p/aPostbus 26, 1380 AA Weesp 
A.M. Bosters, Koningin Julianalaan 339, 2273 JJ Voorburg 
J. M. Brouwer, j rbrouwen@gmail.com, Breukrand 205, 5403 LG Uden 
L.J. P.Camps,camps25 @zonnet.nl, Nieuwe Veenendaalseweg 220, 3911 MS Rhenen 
Cor de Graaf, Schillingdreef 56, 3446 XN Woerden . 
mevr. A.A. van Heur, heun4@zonnet.nl, Statenlaan 33, 3051 HK Rotterdam 
Albert Hoeks tra, Liguscerberg 17, 4708 LM Roosendaal 
drs.J.W.M.Lange,jwm.lange@planet.nl, Landei 8, 2151 SR Nieuw-Vennep 
B.D. van der Meulen, Oostersingel 68-M, 8921 GB Leeuwarden 
Mevrouw E.C. Nooteboom (t) 
Arie Ja n Stasse, StJose phlaan 47, 3551 vn Utrecht 

Jan Veekens, Vianenstraar 44, 5342 AJ Gennep 

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

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