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Het portret van ... 1 

[ Cornelia Hozemans-Coenen] 
DOOR M.C.D. MESANDER-HOUT 

Cornelia Coenen, geb. Sprundel 6-4-1810, overl. Breda 30-9-1874, dr. van Leonar
dus Coen en ( 176 5-1840 ), dekker, winkelier, en Johanna Schuurmans ( 1771-1839 ), 
winkelierster, tr. Ginneken 3-3-1837 Jacobus Hozemans, geb. Ginneken 2-10-1814, 
meester-schoenmaker, overl. Breda 31-8-1886, zn. van Lambertus Hozemans 

( 1770-1835) en Barbara Dorothea van den Dungen ( 177 4-1843 ). 2 

Cornelia Coenen is de betovergrootmoeder van de auteur. 

De foto is circa 1860 gemaakt door hofphorograaf P. Stutz te Maastricht en 
Breda. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder 

Geus N os tra. 
2. De kwartierstaat van Magdalena Cornelia Dorothea Hout is opgenomen in Geus 

Nostra 54 (1999), pag. 669, onder nummer 15 . 
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Brabantse kwartier( staatviruss )en 
enige opmerkingen bij de genealogie Kamp 

DOOR BEREND VAN DO OREN 

Inleiding 
In een recent nummer van het 'Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West- Noord
Brabant en de Bommelerwaard' (GTMwB) verscheen een genealogie van de familie Kamp te 
Raamsdonk(sveer) en Waspik vanaf circa 1550.1 Het betreft de nakomelingen van Matthijs 
Jans (van) Camp(en), die in 1622 is overleden. Hij had veel nageslacht, zodat deze genealogie 
voor nogal wat mensen van belang kan zijn. Er wordt de nodige aandacht besteed aan demo
gelijke afstamming van Matthijs, die nog steeds in het duister gehuld is. En wie van een Kamp 
afstamt, kan op basis van de kleine lettertjes een leuke kwartierstaat samenstellen. 

Zelf stam ik af van Anneke Gerrits Kamp enJanJans van Strien (pagina 189 ). Op basis van dit 
artikel zou ik de volgende kwartierstaat kunnen samenstellen: 

1. Gerrit Wouters Kamp (zie pag. 189). 
2. Wouter Jans Kamp (zie pag. 180). 
3. Sijken Berten Vlees (idem). 
4. Jan Mathijs Jans van Campen (zie pag. 174). 
5. MaeijckenJans Zeijlmans (idem). 
6. Berhout Michiels Jacobs Vleesch (zie pag. 180 ). 
7. Janneke Benen (idem). 
8. Mathijs Jans van Campen (zie pag. 167). 
9. Alit Meerten Laureijssen (zie pag.171). 

10. Jan Wouters Zeijlmans (zie pag.174). 
11. NN (zie pag.175). 
14. Beerten Bastiaens (zie pag. 180 ). 
15. Aenken Corsten, tr. (2) Peter Adriaens Vender. 
18. MertenLaureijs]ans (zie pag.171). 
19. Aenken Segers (idem). 
20. Wouter Wouters Boeff(zie pag.174). 
21. Lijsken (idem). 
22. Peter Corsten (zie pag. 175). 
23 . Claesken (idem). 
28. Bastiaen BeertenJans (zie pag. 180). 
29. Lijsken Dierck Peeters, tr. (2) Jan Willems Wouters (idem). 
58. DierckPeeters (idem). 
59. Catharina Aerts, tr. (2) Steven Aerts Stevens (idem). 

Al deze kwartieren bleken al op meerdere plaatsen te vinden, hetzij in GTMWB, hetzij op 

internet. Helaas worden noch daar, noch in dit artikel, altijd bijbehorende bronnen vermeld. 
Uit eigen onderzoek bleek dat die kwartieren niet allemaal juist waren. Met name de cursief 
gedrukte personen zijn problematisch. Omdat deze kwartieren zich steeds meer verspreiden 
zonder bronvermelding of commentaar, is er sprake van kwartierstaatvirussen. Hierna wordt 
daarop dieper ingegaan. 

Omdat de besproken kwartieren in de kwartierstaat van Hendrika Bisschop2 thuishoren, 
wordt allereerst de aansluiting daarmee gegeven. Er wordt gestart bij Cornelia de Leeuw, 
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kwartier 15 van Hendrika Bisschop.3 Vervolgens zullen alle kwartieren kort worden bespro
ken, met daarbij de bronnen waaraan de afstamming is ontleend. Aan de kwartieren die 
problematisch zijn, wordt meer aandacht besteed. Omdat het onderzoek nog loopt, zullen 
mogelijk meer aanvullingen gevonden worden. Met name de afstamming van Matthijs Jans 
van Campen is nog onopgelost en blijft boeien. Bij de oplossingen die de auteur in GTMWB 
aandraagt, zijn naar mijn mening veel kanttekeningen te plaatsen. Er zijn andere mogelijk
heden. Daarop zal in een later artikel teruggekomen worden. 

Afstamming Cornelia de Leeuw van Gerrit Kamp 

1. Cornelia de Leeuw, ged. Werkendam 5-4-1767, arbeidster, overl. Dordrecht 2-4-1845, tr. 
Dordrecht 8-5-1791 (Jan) Hendrik Sigterman, j .m. van Kleef, begr. Dordrecht 12-9-1808, 

wrs. zn. van Friederich Sichterman en Johanna Maria Heymann. 
2. Johannes Huyberts de Leeuw, ged. Sliedrecht 19-7-1733, aang. overl. Werkendam 4-2-1784 

(pro Deo(= pD)), zn. van HuybertJans de Leeuw en Lena Pieters Both, otr. (2) Werkendam 
13-2-1783 Teuntje Baggerman (zij otr. (2) Werkendam 21-5-1788 Marcus van de Laer); otr. 
(1) Werkendam 2-11-1764 

3. Aartje Heyman, ged. Werkendam 27-10-1743, aang. overl. Werkendam 30-3-1780 (pD). 
6. Ambrosius Heyman, ged. Werkendam 5-3-1713, lidm. ald. 1767 (op 't Slijk), aang. overl. 

Werkendam 14-6-1780 (pD), zn. van Arien Aerts Heyman en Lijsbeth Ambrosius van de 
Wetering, aang. tr. Raamsdonk 18-5-1734 (pD) 

7. Cornelia van Strijen, ged. Raamsdonk 14-8-1707, aang. overl. Werkendam 30-3-1780 (pD). 
14. Jan Jans van Strien, overl. Raamsdonk 27-6-1759, zn. van Jan Cornelisse van Strien en Eel

ken Bartholomeeus Cornelissen, otr. Raamsdonk 18-9-1706 

15. Anneke Gerrits Kamp, ged. Waspik '23-9'-1687, overl. Raamsdonk 18-11-1745. 

30. Gerrit Wouters Kamp, geb. circa 1652. 

De kwartierstaat van Gerrit Wouters Kamp: eerste deel 

1. Gerrit Wouters Kamp, geb. circa 1652, aang. overl. Waspik (pD) 6-3-1698, tr. (1) Cornelia 
Mattijssen; otr./tr. (2) Capelle/Waspik 14-10/5-11-1695 BastiaentieJans, wed. van Capelle. 

Cornelis Frans van Ammeroy, gehuwd met Anneke Wouters Camp, Jochem Teunis Aerden, 
gehuwd met Marike Wouters Camp, Janneken en Mayken Wouters Camp, Getrit Wouters Camp, 
oud omtrent 21 jaar, met oom Thijs Jans Camp, en Mathijs Jans Camp en Michiel Berten Vlees als 
ooms en voogden van Lijsbeth enJenneke Wouters Camp deelden op 27 oktober 1673 de nagelaten 
goederen van hun ouders. 4 

2. Wouter Jan Mathijsz, over 1. vóór 20-5-1669,5 tr. vóór 14-2-16456 

3. Sijken Berten Vleesch, overl. tussen 4-47 en 17-10-1673.8 

Sijcken Berten Vleesch, weduwe van Wouter Jan Mathijsz, deelde op 22 mei 1669 de nagelaten 
goederen van haar man met haar kinderen Cornelis Frans Smit te Sprang, gehuwd met Anneke 
Woucers, Jochem Cornelis Aerden op Stapelend onder 's-Grevelduin-Waspik, gehuwd met Mari
ken Wouters, en Mathijs Jans Camp en Michiel Berten Vleesch als voogden over de vijf onmondige 
kinderen Maeycken, J anneken, Gerrit (=kwartier 1), Leys beth en J enneken.• 

4. Jan Mathijsz, HG-meester Waspik 1630-1631,10 overl. na 14-5-1637,11 tr. 
5. Maeyken Jans, overl. vóór 17-6-1663; zij tr. (2) vóór 15-2-1638" Gerit Dircks, armmeester 

Waspik 1646-1647. 
Op 17 juni 1663 deelde Gerit Diercks, weduwnaar van Maeijken Jans, haar nalatenschap met 

haar (kinds)kinderen bij Jan Mathijsz, met name Wouter Wouters de With voor zijn kinderen bij 
Teuncke Jans, Wouter Jans (= kwartier 2), Mathijs Jans, Peter Geridts kleermaker, gehuwd met 
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's-Geertruidenberg, Raamsdonk en Waspik op een kaart van Pieter Sluiter 
in 1560 (Universiteit Leiden) 

Alidt Jans, en Jan Jans. Gerit kreeg de helft van huis, erf en hof aan de kerk, een akker zaailand met 
grond en veldekens in de XI '/, hoeven, twee geerden hooi- en weiland in de acht geerden, gekomen 
van Jan Wouters(= kwartier 10) in Klein-Waspik, waaruit hij de kinderen 100 gulden moet geven 
(op 28 april 1664 betaald aan Wouter Jan Mathijsz), de helft van een buitendel op de westkant en 
11

/, vierendeel van een geerde in Klein-Waspik. De kinderen kregen de andere helft van het huis, 
de helft van de buitendel, een geerde hooi- en weiland in Klein-Waspik, een akker zaailand in 's
Grevelduin-Waspik en een buitendel in 's-Grevelduin. Onverdeeld bleef de grond in de hoogdel. 13 

6 . Berthout Michiels Vleesch, schipper,•• overl. tussen 5-5-162715 en 1-6-1628,'6 

tr. vóór 29-11-1617 

7. Janneke Berten, overl. vóór 12-11-1659. 

Op 12 november 1659 sloot Michiel Berten, zoon van Janneken Benen, na een geschil een 
overeenkomst met Wouter Jan Mathijsz, gehuwd met Sijken Betten(= kwartier 2 , 3), dochter van 
Janne ken Berten, over hetgeen zij genoten hadden tijdens het leven van Janneken Betten, omdat 
Wouter meer had ontvangen dan Michiel. 17 

8 . MathijsJansz van Campen, overl. tussen 24-3 18 en 22-12-1622,19 tr. vóór 11-11-158020 

9. Alit Martens, over 1. tussen 30-1-162121 en 22-12-1622. 

De kinderen en erfgenamen van Mathijs Jans van Campen en Alit Martens verdeelden op 9 
augustus 1626 de nalatenschap. Cornelis Mathijsz kreeg 4 1

/, geerde in negen geerden in Groot
Waspik met huis en erf waarin Mathijs was overleden. Cornelis Jacops en zijn kinderen met Jan 
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Mathijsz als voogd kregen de andere 4 '/, geerde en een akker zaailand in XI'/, hoeve. De kinderen 
van Wilbert Cleijsz met Jan Mathijsz als voogd kregen zes geerden in Groot-Waspik in 12 geerden 
en '/4 deel van de verbrande stede in Raamsdonk. Merten Tijssen kreeg de andere zes geerden en '/4 

deel van de verbrande stede in Raamsdonk. Jan Mathijsz (= kwartier 4) kreeg zes geerden land in 
twaalf geerden in Raamsdonk, de helft van de verbrande stede in Raamsdonk en een geerde achter 
Peeter Wouters Vechter." 

Merten Thijsz was in 1640 bestorven bloed voogd, Wouter Jansen schout toeziender van de vier 
weeskinderen van MaeykenJans, weduwe van Jan Mathijsz (= kwartier 5, 4), met name Thoenken, 
Thijs, Jan en Ali t. Wouter Jansen (=kwartier 2) trad zelfstandig op. ' 3 

10. Jan Wouters (Boeven), geb.1550, heemraad 's-Grevelduin-en Klein-Waspik 1583-84, 1586, 

1588, secr. 1584, secr. 's-Grevelduin- en Klein-Waspik 1589-1617, tr. (1) Maeyken Aernout 

Claesdr Spruyt, wed.Jan Rommen; tr. (2) 

11. N.N. Peetersdr. 
Over Jan Wouters, wiens nakomelingen zich Zijlmans gaan noemen, is al veel gepubliceerd. 

Zijn eerste vrouw komt men ook overal tegen, omdat de bronnen over haar duidelijk zijn. Dat is 
veel minder het geval met zijn tweede vrouw, wier voornaam (nog) niet bekend is. Haar bestaan is 
ontleend aan een drietal akten. In 1587 ontvingen Jan Wouters voor een derde deel, mede als voogd 
van de kinderen van zijn zwager Jan Jans voor een derde deel en Cornelis Hendricks voor een 
derde deel geld van Anthonis Tonis Stoffels en Aentke Tonis Stoffels weduwe vanwege een rente, 
hen aangekomen vanwege hun huisvrouwen moeder Claesken Peeter Corsten die Claesken van 
haar ouders had geërfd. De akte was ondertekend door Cornelis Hendricks en Jan Wouters. Diens 
handtekening was die van secretaris Jan Wouters.'• Bijna 25 jaar nadien verkocht Eeltken Peeters, 
weduwe van Cornelis Henricks, aan Wouter Jan Wouters een del op Vrouwkensvaart aan de oost
zijde.'' Wouter Jans bekende vervolgens 150 Rijnsgulden schuld aan Eltken Peeters, zijn moeders 
zuster.'6 

In de kwartierstaat Braber-Vos'' wordt Maeycken Aernout Claesdr Spruyt de moeder genoemd 
van Thomas Jans en Maeycken Jans (Brabers kwartieren 3844 en 7213), zoon en dochter van Jan 
Wouters. Dit kan niet juist zijn. In 1580 waren er drie weeskinderen van Jan Wouters en Mariken 
Nouten in leven. Die werden in dat jaar op 12 oktober uitgekocht door hun vader, maar de akte 
die daarvan is opgemaakt, werd pas op 21 september 1602 op verzoek van de vader in het register 
ingeschreven. Op de achterzijde van die akte staat dat op 1 juli 1601 Adriaen Mathijsz, gehuwd met 
WouterkeJans, bekende te zijn voldaan en op 21 april 1602 Adriaen Verschurincx Stevens, gehuwd 
met Janneke J ans.'8 Het derde kind werd niet genoemd. Waarschijnlijk was dat overleden en stam
men de andere kinderen van Jan Wouters uit diens tweede huwelijk. 

12. MichielJacobs Vleesch, overl. tussen 14-11-1618' 9 en 2-2-1624,30 tr. 

13. Lucia Benen, over 1. tussen 11-7-1612 en 2-12-1613.3' 

Wie de vrouw van Michiel Jacobs was, is uit de literatuur niet op te maken. Op ujuli 1612 echter 
legde Lucia Benen, huisvrouw van Michiel J acops, een verklaring af over Peter Thonisz Cuijl die 
bij haar thuis bier had gehaald en gedronken.'' Gezien het feit dat Michiel een zoon Bert(= kwar
tier 6) heeft en die weer een dochter Sijke (= Lucia; kwartier 3) kan aangenomen worden dat Lucia 
Berten kwartier 13 is. 

Het c::c::rstc:: virus: Ac::nkc::n Corst:c::n 

De vader van Janneke Benen(= kwartier 7) heette Berthout Bastiaens. In GTMWB en op in

ternet werd Aenken Corsten haar moeder genoemd. Aenken was inderdaad met Berchout 

Bastiaens gehuwd. Toen Berchout in 1627 was overleden, liet hij een nagenoeg failliete boedel 
na en een weeskind Maeyken bij Aenken Corsten.33 Berthouts andere erfgenaam, Bert Mi

chiels Vleesch als man en voogd van Janneken Benen(= kwartier 6, 7), had tijdens zijn leven al 

afstand gedaan van diens deel ten behoeve van weduwe en weeskind.34 Uit geen van de aktes 
waarin Aenken Corsten wordt genoemd blijkt dat zij óók de moeder was van Janneken Ber

ten. Daarom kan dat ook niet zonder meer worden aangenomen. 
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Wie wel Jannekes moeder was, bleek te vinden in Waspik. Zij komt voor in een zeer uitge
breide akte die in 1650 in Waspik is opgemaakt en waarin haar naam opduikt tussen die van 
zo'n 25 andere personen. Haar naam wordt- zeker op fiche - snel over het hoofd gezien. Allen 
waren erfgenamen van Adriaenken Peeters, weduwe van EmbrechtJacops.35 Uit die akte blijkt 
dat Janneke de dochter was van MaeyckenJans Spranger. In 's-Gravenmoer is Maeycken terug 
te vinden als Maeycken Jan Adriaens Spranger, samen met haar echtgenoot Beerthout Basti
aens.36 De juiste moeder vanJanneken Berten is dus MaeykenJans Sprangers. 

14. Berthout Bastiaens, over 1. tussen 12-9-162537 en 23-7- 1627,38 tr. (2) vóór 27-2-161939 Aenken 
Corsten, weduwe van Cornelis Adriaens Looskynt;40 zij hertr. Peeter Adriaens Vender;4' 
tr. (1) 

15. MarijkenJan Adriaen Sprangersdr., wed. 
Berthouc Bastiaens, gehuwd met Marijken Jan Adriaen Sprangersdr, droeg op 22 oktober 1607 

aan Jan Lambrecht Adriaens een stuk land op de Vaart in de Lange Veertelen onder 's-Gravenmoer 
over.4 ' Mede namens zijn zwager Bert Michiels(= kwartier 6) verkocht hij in 1617 een vierde deel 
van een stuk land onder Raamsdonk aan Cornelis Segers, samen met Joost Claesz die ook een 
vierde deel verkocht.43 

Berthout Sebastiaens erfde vanwege zijn vrouw in 1623 goederen onder 's-Grevelduin-Capelle 
van zijn overleden schoonmoeder Engel Jacobs. Hij droeg zijn erfdeel over aan Jan Michiels.•• 
Schoonzoon Berthout Michiels zou een jaar nadien een huis en erf onder Capelle kopen, gelegen 
naast Jan Michielsz4' welk huis zijn weduwe in 1636 weer verkocht.46 

Het tweede virus: de moeder van Alit Martens 
Alit Martens (kwartier 9) was gehuwd met Mathijs Jans (van Campen). De veronderstelde 
namen van haar vader en grootvader waren al te vinden op internet en in oudere artikelen 
in GTMWB. De recent gepubliceerde genealogie Kamp geeft slechts een aanzet en er wordt 
verwezen naar een nog te verschijnen bijlage. De eerder bekende gegevens waren met name 
ontleend aan twee aktes: 

19-1-1602: Jan Peeters Sneeu, Teunis D ... , Peeter Cornelis Jan Dokken, Matthijs Jans vanwege 
Dirck Peeters, Lauwereys Mertens voor hemzelf en de kinderen van Jan Mertens, Jan Jans 
vanwege Anneke Mertens, Jan Bastiaens, Matthijs Jans, Lauwereys Thijssen, gehuwd met 
Lijnke Heijn Petersdr, mede voor Cornelis Heijn Peetersz en Aentke Heyn Peeters kinderen, 
Lauwereys Jacobs, mede voor zuster Dingen Jacobs en Staes Adriaens, mede voor broer Vas(?) 
Adriaens, erfgenamen van Lauwereys Jans, dragen aan Melis Cornelis 3 1

/, geerde over in de 
Korte en Smalle Geerde achter het Molenpad.47 

24-10-1603: Laureys Martens, mede voor zus Aentken Martens en als voogd van Janneke Jan 
Martens, Jan Lambrechts Muer, gehuwd met Anneke Martens, en Matthijs Jans, gehuwd 1;1et 
Alit Martens als erfgenamen van Marten Laureysz voor één staak, Laureys Martens als voogd 
van Maergrietken Laureys Jacops weduwe met Cornelis, Jacomijntgen en Jan Laureys Jacops 
kinderen en als voogd van Dingentken J a cops, weduwe van Jan Adriacn Handricks, s a men 

voor één staak, en Laureys Matthijsz, gehuwd met Lijntke Henrick Peetersdr, met Mathijs 
Jans, mede voor broers Handrick en Anthonis Jans, Jan Peeters Sneu, Peeter Cornelis Dolck, 
mede vanwege Dierck Peeters van Machelen en Matthijs Jans namens Maeyken Jan Peeter 
Catsdr voor één staak, samen erfgenamen van Laureys Jans, dragen aan Michiel Matthijss 
schout'/, huis en '/, del over ten behoeve van zijn weeskinderen bij Peeterken Dierck Clau
werts, die de andere helft al bezitten.48 
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Uit deze aktes, gecombineerd met andere informatie, werd ooit afgeleid dat Merten Laureys 
Jans Horsten de vader was van Alit Mertens. 49 Als moeder werd Aentken Seger Henricks ge
noemd. Dat de vader Merten Laureys Jans Horsten heette is al kundig weerlegd.50 Maar in 
die weerlegging werd gezegd dat in 1602 'de (getrouwde) kleinkinderen van Lauwereijs Jans 
te Raamsdonk' erfden. Dat staat niet in de akte van 1602, noch in die van 1603. Daarin worden 
- helaas - geen familierelaties genoemd. Dat Merten Laureysz de vader is van de vermelde 
Mertenskinderen, is met andere akten aan te tonen. Maar dat Laurijs Jans de grootvader is van 
alle in de akte genoemde personen, is niet uit die akte af te leiden en ook elders niet te vinden. 
Wie weet was hij een neef, een zoon van een Jan Laureys of van een Jan N.N. en een N.N. Lau
reysdr, een broer of zus van Merten Laureys, en waren de erfgenamen zijn neven en nichten: 
zie schema 1. Hoe Merten Laureysz' vader werkelijk heette, komt nog ter sprake. 

Jacob Laureys 

)_____, 
Dingenke 

X 

Jan Adriaen 

Laureys 

1 

Laureys Jans 
??? 

N.N 

N.N 

I??? 
Laureys Jans 

Handricks Cornelis Jacomijntje Jan 

Laureys 

Marten Laureysz 

Aentke Jan 

1 

Anneke 

X 

Jan Lambrechts 

Janneke Muer 

Alit 

X 

Mathijs Jans 

van Campen 

Schema 1: Laureys Jans: grootvader of neef? Met Laureys' genealogisch traceerbare erfgenamen 

In 2003 werd Aentken Seger Henricks als moeder van Alit Mertens genoemd. Dat werd in 
2004 niet weerlegd. De auteur verwees naar een akte uit Raamsdonk uit 1612.S' Deze akte 
betreft, volgens de kop ervan, een erfdeling russen de weduwe en erfgenamen van Seger Hen
driks. In de tekst werden twee Segerskinderen (Dingeman en Adriaen) met name genoemd. 
Verder stond in de akte dat Mathijs Jans van schout, heemraden en zwagers had aangenomen 
zijn schoonmoeder Aentke te alimenteren. Uit deze akte is vervolgens afgeleid dat genoemde 
Aentke de moeder van Alit Martens en dus de vrouw van Marten Laureysz was, én de dochter 
van Seger Hendriks en Aentken Vassen. Dat staat echter niet in de akte en er is elders ook geen 
bewijs voor te vinden. Naar mijn stellige overtuiging is schoonmoeder Aentke de in de kop 
niet met name genoemde weduwe van Seger Hendriks. Elders bleek namelijk dat Seger Hen
driks was getrouwd met een Aentke.52 En al rond 1568 wordt hij als echtgenoot van Aentge 
Vals genoemd.53 Dat zij een dochter Aentke zouden hebben, getrouwd met Marten Laureysz, 
wordt nergens gevonden. Hoe zat het dan met schoonzoon Matthijs Jans? Om daarover dui
delijkheid te verkrijgen, moet men weten dat uit een lijst van inwoners van Raamsdonk uit 
1599 blijkt dat daar twee personen woonden met de naam Matthijs Jans ... En uit niets wordt 
vooralsnog duidelijk dat juist Matthijs Jans van Campen Aentges schoonzoon is. Het zou even 
goed de andere Matthijs Jans kunnen zijn. Er is dus geen enkele aanwijzing dat Aentge de 
vrouw was van Marten Laureys. Hoe die wel heette, wordt hierna duidelijk. 

Overigens is het niet onmogelijk dat beide Matthijsen verwant met elkaar zijn. Als erfge
namen van Laureys Jans worden immers naast Mathijs Jans, gehuwd met Alike Mertens in de 
staak van Merten Laureys, nóg een Mathijs Jans genoemd met broers Handrik en Anthonis.55 

Zij moeten de kinderen zijn van Aentke Heyn Peeters,56 die mogelijk identiek is met Aentke 
Jan Mathijsz weduwe. 
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Wie wel de vrouw van Merten Laureysz was, kan worden gevonden in het kleine Hendrik 

Luytenambacht: hij liet in 1575 een weduwe Anneke na.57 Bij de erfdeling tussen haar en haar 

kinderen werd Alijt niet genoemd.58 Na haar overlijden deelde Alijt wel mee als erfgenaam.59 

Of Anneke de moeder was van Alij t Mertens moet daarom betwijfeld worden. 

In 1556 werd in Klein-Waspik een Heylken, vrouw van Merten Laureysz, aangetroffen die 

de eed voor de tonsters van Waspik had afgelegd. 60 Nog niet duidelijk is of zij de eerdere 

vrouw was van Merten Laureys uit Henrick Luytenambacht en de moeder van Alijt. Voorals

nog kan over kwartier 18 het volgende worden gezegd: 

18. Merten Laureysz, heemraad Hendrik Luytenambacht 1570-72, overl. vóór 4-2-1575,6 1 [tr. 

(1) Heijlken N.N., turftonster Waspik 1556?]; tr. (2)Anneke N.N., overl. tussen 4-2-1575 en 

1-11-1576.61 

20. Wouter Wouters (Boeven), gezworene Waspik 1557,63 schout Klein-Waspik 1558-60, dijk

meester xr'/, hoeve 1568,64 kerkmeester Waspik 1564,65 deken OLV-gilde ald. 1570, overl. 

tussen 20-6-1574 66 en 19-3-1575, 67 tr. 
21. Elisabeth J ans68 

Op 15 december 1564 gaf Wouter Wouters aan Jan Adriaens Huysman een geseetken in erfpacht. 
Op 3 maart van een niet vermeld jaar noteerde secretaris Jan Wouters(= kwartier 10): 'is door mij 
Jan Wouters en mijn moeder geaccordeerd deze rente af te lossen'.69 Wouter Wouters kocht op 20 
juni 1574 van Jan Peter Vasz een huis, hofstede en akkers, groot omtrent twee morgen, en verkreeg 
de bruikweer voor drie Rijnsgulden vijf stuiver jaarlijks, te lossen met 46 Rijnsgulden. Op 24 sep
tember 1594 meldde de secretaris dat deze rentebrief aan zijn moeder Lijske Wouters als hefster 
was gelost. '0 Jan Wouters(= kwartier 10) droeg op 19 maart 1575 als voogd van zijn moeder Lijske, 
weduwe van Wouter Wouters, aan Gerit Adriaens en Adriaen Diercksz schoenmaker een akker 
zaailand over met dellen daaraan.7' 

22. Peeter Corsten, tr. 

23. Claeske N.N. 71 

24. Jacob Lenaerts Vleesch. 
Op 14 februari 1600 droeg Peter Jansz Bus aanAdriaenJacob Lenaerts alias Vleesch een stede met 

huis en erf onder Dongen over.73 Michiel Jacobs Vleesch (= kwartier 12) trad op 9 maart 1605 op als 
voogd van het weeskind van zijn overleden broer Adriaen.74 Bij de erfdeling tussen Gielis Thomas 
Gielis en de erfgenamen van zijn overleden huisvrouw Anthonia Aertsen bleef op 19 februari 1620 
de aktie op een huisje en erfje, gekomen van Jacob Lenaertssen alias Vleesch, onverdeeld.75 Volgens 
de kwartierstaat Braber-Vos zou Jacob Lenaerts Vleesch afkomstig zijn uit Dongen. Tot op heden 
heb ik daarvoor in Dongen noch elders aanwijzingen kunnen vinden. 

28. Bastiaen Berthouts, overl. vóór 21-6-1569/ 6 tr. 

29. Lijsken Diericks; zij tr. (2)Jan Willem Woutersz, overl. vóór 6-4-1576. 
Op 6 april 1576 vond de erfdeling plaats tussen Bastiaen Bertens weduwe e n h aar kinderen bij 

Basriaen. De weduwe, geassisteerd met Dierck Adriaens, kreeg de stede met erf waar zij woonde 
en waar Bastiaen was overleden en ¼ akker zaailand met het hooiland en houtgewas. Beert en 

Commer Bastiaen Beerten kregen een zesde deel van het land aan de Kerkenzijl en ¼ deel van een 
weer in het Breedweer. Onverdeeld bleef de brand, van de Achterdijk strekkend tot aan de halve 
brandwetering toe, oost Aentgen Peeters weduwe, west Bastiaen Bertens weeskinderen met het 
erfdeel van hun grootmoeder. Tevens kregen zij een stuk land, genaamd de Heye.77 Vervolgens 
vond de erfdeling plaats tussen Jan Willem Wouters weduwe en haar weeskind. De weduwe kreeg 

de stede in Raamsdonk waar zij woonde, ¼ akker zaailand met hooiland en houtgewas, de Werf
kampen, haar vanwege haar broer en zus aanbestorven, en de halve brand van de Achterdijk tot de 
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Gravure met plattegrond van de belegering van Geertruidenberg in 1593 

door het leger van Prins Maurits met de Spaanse troepen te Oosterhout 

halve brandwetering. Het weeskind Bastiaen kreeg de stede in Waspik met de dellen, een akker 
zaailand, gekomen van de erfgenamen van Adriaen Wijten, een akker zaailand die Jan Willems 
kocht van zijn broer Wouter Willems, en een geerde in Groot-Waspik. Onverdeeld bleef '/2 del.78 

Tenslotte beloofde Lijske Jan Willem Wouters weduwe, geassisteerd met broer Peeter Diercks, 
haar kind Bastiaenke op te voeden en te onderhouden.79 Op 4 september 1577 droegen Lijske Jan 
Willem Wouters weduwe met Dierck Adriaens als voogd, Wouter Willems als voogd van Jan Wil
lems weeskind, en Peeter Diercks als voogd van de weeskinderen van Bastiaen Beercen aan Frans 
Dierck Geerits van den Berghe een stuk land over.80 

Het derde virus: Adriaen Jans Spranger 
In de literatuur•• wordt Peerke Jans Boeren genoemd als echtgenote van Adriaen Jans Spran
ger. Een juweel van een akte uit Waspik laat anders zien. In 1650 verkocht namelijk een groot 
aantal erfgenamen van Adriaenke Peeters, weduwe van Embrecht Jacobs, hun erfdeel, zijnde 
de helft van zes geerden land, aan Mathijs en Jan Wouters Zeijlmans.82 Die erfgenamen waren 
Cornelis Swaen, secretaris van Geertruidenberg, mede vanwege zijn broer de schout en van
wege Cornelis, zoon van Cornelis Swaen de oude, erfgenamen van Jenneke Gerits de Voocht 
en Cornelis Adriaens Swaen, welke Jenneke een dochter was van Elisabeth Jans Boeren, me
de-erfgenamen van Adriaenke Peeters, weduwe van Embrecht Jacops, welke Adriaenke een 
dochter was van Lenderken Jans Boeren, Jan Sebastiaens Oomen te Roosendaal, gehuwd met 
Quirijnke Anthonis Swaen, die een dochter was van Anneke Gerit Jans Boeren, mede voor 
Gerit van Hove, koopman te Gouda, gehuwd met Aelken Clocke, dochter van Dingen Antho
nis Swaen en als behuwd oom van de kinderen van Adriaen en Aert Anthonis Swaen, kinds
kinderen van Anneke Gerit Jans Boeren, mede-erfgenamen van Adriaenke Peeters, Abraham 
en Jan Jans Spranger, b roers, kindskinderen van Adriaen Jans Spranger die een zoon(!) was 
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van Peerken Jans Boeren, Peeter Mathijsz, gehuwd met Peerke Joachims die een dochter was 
van Peerke Adriaen Jan Sprangersdr, Cornelis Adriaens Bent(?), gehuwd met Sara Anthonis, 
Adriaen Jans S .. (?), gehuwd met Petronella Anthonis, en Peter Jansen Walbeeck, gehuwd met 
Anneke Anthonis, kinderen van Adriaenke Adriaens Spranger, Adriaen Spranger, Johannes 
Spranger, mede voor de kinderen van zijn zuster Jenneke bij Hendrick van Ghilse, kinds
kinderen van Jan Jans Spranger, zoon van Peerke Jans Boeren, Janneke Berten (= kwartier 7), 
dochter van MaeykenJans Spranger (= kwartier 15), Cleys Jans, gehuwd met Maeyken Peeters, 
Caspar Schellekens, gehuwd met Lijske Peeters, Cleys mede vanwege Jan Peeters Connincx, 
van welke Maeyke, Lijske en Jan Peeters Maeyke Jans Spranger (= kwartier 15) grootmoeder 
is geweest, Adriaen en Mathijs Segers, Adriaen Adriaens, gehuwd met Janneke Segers, Evert 
Hendricks, gehuwd met Lijske Segers, en Peterke Segers, van wie Maeyke Jans Sprenger (= 
kwartier 15) ook grootmoeder was, welke Maeyke ook een dochter was van Peerke Jans Boeren, 
en Abraham Dielis namens zijn moeder J enneken Jans Boeren, mede-erfgenamen van Adriae
nken Peeters, weduwe van EmbrechtJacops: zie schema 2 en 3. 

Lenderken Jans Elisabeth Jans Gerit Jans Peerken Jans Jenneken Jans 

Boeren Boeren Boeren Boeren Boeren 

X X 

Gerit de Voocht Jan Adriaens Sprang er 

1 
ADRIAENKE PETERS Jenneke Anneke zie schema 3 Abraham Dielis 

X X X 

EmbrechtJacobs Cornelis Adriaens Anthonis 

Swaen Swaen 

1 
Erfgenamen 

1 
Swaen Quirijnke Dingen Aert Ad ria en 

X 
1 

Jan Seb. Aeltien 

Domen Clocke 

X 

Gerit van Hove 

Schema 2: e1fgenamen van Adriaenke Peters, weduwe van Embrecht Jacobs 

Al eerder is besproken dat MaeykenJan Adriaens Spranger de moeder was vanJanneken Ber
ten, zoals uit deze akte is af te leiden. Aangezien Maeyken dochter was van Peer ken Jans Boe
ren, was Peer ken dus getrouwd 1net Jan Adriaens S pranger en niet n~et Adriaen Jans S pranger. 

30. Jan Adriaens Spranger, tr. 
31. Pe(t)erkenJans Boeren, overl. 's-Gravenmoer 1607.83 
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Peerken Jans Boeren 

Jan Adriaens Spranger 

Adriaen Jans Sprang er Jan Jans Sprang er Maeijcke Jans Spranger 

1 1 

X XX 

N.N. Beerthout Bastiaens 

Jan Peerke Adriaenke N.N 

.l l 1 ~rl,;!o:- 1 
~ Johannes 

1 
Jenneke 

Jan Abraham Peerke Sara Petronella Anneke Hendrik 

Anth. Anthonis Anth. vanGhil~ 
X X X 

1 1 1 1 

Joachims 

X 

PrMathijsz Corn. Adriaan Peter Mayke Lijske Jan Adriaan Mathijs Janneke Lijske 

Adr. Jansz Jansz Peeters Peeters Peeters Segers Segers Segers Segers 

Walbeecke 

Schema 3: de nakomelingen van Peerken Jans Boeren, mede-erfgenamen vanAdriaenke Peeters 

Het vierde virus: Laureys Jans 
Zoals reeds eerder besproken, werd Laureys Jans de vader genoemd van Merten Laureysz (zie 
bij kwartier 18). Merten Laureysz bleek in Hendrik-Luytenambacht te wonen en was daar ook 
enige jaren heemraad. Vaak werd hij samen genoemd met Jacob Laureysz. Diens kinderen en 
de kinderen van Merten werden meerdere malen genoemd als erfgenaam van Laureys Jans. 84 

In de tiende penning van Waspik uit 1553 blijkt dat Jacob en Merten broers waren: zij werden 
als zodanig vermeld als gebruikers van één morgen land in Groot-Waspik.85 In Hendrik
Luytenambacht, de plaats waar Merten heemraad was en waar ook Jacob Laureysz woonde,86 

werd in 1544 een cijns geregistreerd op land, "liggend voor Laureys Mertens' deur". 87 Deze 
Laureys zou wel eens de vader van de broers kunnen zijn. Dit werd bevestigd in het register 
van de tiende penning van Waspik uit 1543: Merten Lau Mertens gebruikte toen een akker in 
Twaalfthalfhoeve, evenals Jacob Lau Mertens en Aenken Lau Mertens. 88 De vader van Merten 
Laureysz was dus niet Laureys Jans, maar Laureys Mertens. 

Wie is Laureys Jans, de erflater uit 1602, dan wel? Op 29 januari 1551 wordt Jacop Laureysz 
genoemd als voogd van zijn zusters weeskinderen bij Jan Mathijsz.89 Mogelijk was Laureys 
een zoon van deze Jan Mathijsz, vernoemd naar zijn moederlijke grootvader. Hij zal zonder 
nakomelingen zijn overleden, waarna ondermeer de kinderen van zijn ooms Jacob en Mer
ccn Laurcysz erfden als crfgcnam.cn van zijn 1nocders zijde. Mogelijk was hij de Lauwereijs 

Jans van wie op 27 oktober 1580 in Raamsdonk werd genoteerd dat hij voor heemraden van 
Hendrik Luytenambacht huwelijksvoorwaarden had opgericht met Grietghen Cornelis Jan 
Maesz.dr. 90 

36. Laureys Mertensz, vermeld 1544. 

40. Wouter Willems Boeff, over 1. vóór 23-4-1578 . 
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Op 23 april 1578 verkochten Frans Wouters voor hemzelf en vervangend Ariaen Ariaens Wol
faerrs, Wouter Willems den Braber, Jan Joachims, Jacob Wouter Boevenzoon, de erfgenamen van 
Wouter Wouters Boeven(= kwartier 20) en Anna Wouters Boeven, zelf aanwezig met voogd Frans 
Wouters, aan mr Zeger Peeters een huis en erf met achterhuis te Geertruidenberg, zoals hun vader 
Wouter Willems bezat•• In 1592 werd de secretaris van Waspik, wiens nakomelingen zich Zijl mans 
gaan noemen, vermeld als Jan Wouters Boeven (=kwartier 10 ).9' In 1600 machtigden Bernt J ansz, 
gehuwd met SijkenJacobs, dochter van Jacob Woutersz, mede voor zijn zwagers en schoonzusters, 
Peeter Henricx Vinck, gehuwd met Barbara Frans, dochter van Franchoijs Wouters, mede namens 
de kinderen van Joachim Fransz, Peeter Jansz namens Wouter Willems Braber, jongeman, enig 
zoon van wijlen Janneken Wouters, Jan Wouters(= kwartier 10), secretaris van Waspik, mede voor 
zijn broers en zusters, kinderen van wijlen Wouter Wouters, en Peeter Jansz als man van Janne
ken Jans, dochter van Anneken Wouters, allen voor henzelf en vanwege Aertken Adriaens, enig 
dochter van Maijken Wouters, erfgenamen van Jan J oachims de Monte, de Waspikse secretaris Jan 
Wouters om de zaken aangaande de nalatenschap vanJanJoachims de Monte te behartigen. 93 De 
erfgenamen van Jan de Monte, zoon van mr Joachim de Monte, eertijds zangmeester, verkregen in 
1603 toestemming om diens nalatenschap te ontvangen, aangezien Jan de Monte al meer dan 25 

jaar uitlandig was en men nooit meer iets van hem had vernomend.94 Diens vader Joachim Wou
ters was zangmeester geweest van de Nieuwe Kerk in Delft.95 

56. BerthoutJan Berten, taxateur 10e penning Raamsdonk 1553, 96 over!. vóór 15-4-1562,97 tr. 

57. Heijlken N.N., over!. vóór 30-4-1575 . 
In 1557 gebruikte Bert Jan Beerten van Raamsdonk samen met Vas Wouters, Neeltken VaB, 

Grietken Geerit Jans erfgenamen en de kerk van Waspik 1'/, morgen in Klein-Waspik en samen 
met Jan Reywerts weduwe en erfgenamen twee morgen één kwartier.•• Op 12 oktober 1566 kocht 
Bastiaen Berthen (= kwartier 28) van zijn zwager Ariaen Lamberts die men noemt Drossaert alles 
wat Ariaen had geërfd van Emmeke Bert Jansz.dr, zijn huisvrouws zuster, voor 206 Carolusgul
den.99 Als bestorven voogd van zijn moeder Heylken Berthen droeg Bastiaen op 26 januari 1568 

aan Ariaen Aerts schout en Mathijs Jans als HG-meesters van Raamsdonk een blok land over aan 
het eind van Jan Berten.'00 Heijlkens erfgenamen deelden op 30 april 1575 haar nalatenschap: de 
kinderen van Bastiaen Berthen (= kwartier 28) kregen het Leechland, de middelste werken en de 
halve brand, bedeeld op de westkant van het slootje van de Achterdijk noordwest tot de halve 
brandwetering. Adriaen Lamberts met Adriaen Adriaens Casteleijns kinderen kregen de stede met 
huis, schuur en berg die Heylken Berthen gebruikte en waar ze overleden is, de oostkant van de 
brand en het oostelijk deel van de werken. Onverdeeld bleven vijf geerden in Klein-Waspik. '°' 

Tekening Raamsdonk 
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De laatste virussen: Oomen, sMagers, Sprangers 

58. Dierick Peeters, overl. tussen 15-12-1557 en 24-8-1562, tr. 

59. Katelijn N.N., over 1. tussen 4-4-1570 en 17-3-1574. 
In 1981 toonde H.A. Aardoom op goed gedocumenteerde wijze aan dat het echtpaar Aert Jans 

die Scherder en Mary, dat, evenals hun kinderen, meerdere malen wordt genoemd onder Raams
donk, onder Oosterhout voorkomt als Aert Jan Adriaens Omen en Mary Merten Jans Smaghers. '0 ' 

Tot die kinderen rekende hij Kathelijne, de weduwe van Dierck Peeters. Zij werd in Oosterhout in 
1540 genoemd met haar broers en zusters en met echtgenoot Steven Ar iaen Petersz. Dat zij nadien 
trouwde met Dierck Peeters in Raamsdonk, werd afgeleid uit een verkoopakte uit 1563. Toen ver
kocht de weduwe van Dierck Peeters een achtste deel, onbedeeld in Mary Smaghers hoekkampen: 
'de erfenis van haar ouders', dacht Aardoom. Dat bleek helaas niet zo te zijn. Helaas, omdat nu 
niet de verbinding kon worden gelegd met maar liefst vijf generaties Omen vóór 1550. Aardoom 
meldde dat Lijnken Aert Jansdr nog in 1578 haar broer Michiel Aerts tot voogd benoemde. Maar 
Lijnken Dierck Peeters weduwe was al in 1574 overleden, toen haar erfgenamen op 17 maart de 
nalatenschap deelden. '°' Wat was dan het verband met Mary Smaghers? Nader onderzoek maakte 
duidelijk dat in alle aktes waarin de weduwe en/of kinderen van Aert Jans die Scherder onder 
Raamsdonk voorkomen Mary nooit Smaghers wordt genoemd, maar altijd Mary Aert Jans of 
Mary, zijn huisvrouw. Verder bleek er nog één akte te vinden waarin iemand zijn aandeel in Mary 
Smaghers nalatenschap verkocht. Dat was Mathijs Otgens Mathijsz,'04 secretaris van Waspik. Niet 
iemand die in verband gebracht kon worden met de kinderen van AertJans die Scherder. Mathijs 
bleek gehuwd met een Neeltken, die slechts in één akte is aangetroffen met haar volledige naam: 
Neeltken Michiel de Magersdr. '°5 Dat maakt duidelijk dat degene die in de Raamsdonkse stukken 
voorkomt als Mary Smaghers een ander moet zijn dari Mari Merten Jans Smaghers, de vrouw/we
duwe van AertJans de Scherder. 

Wie met deze kennis het artikel van Aardoom nog eens goed bekijkt, ziet hier en daar nog wat 
oneffenheden. In de akte van 1540 wordt een dochter Yken genoemd, die Aardoom echter niet 
verder beschrijft. Hij noemt wel een Marie AertJansdr, maar die komt niet voor in de akte met alle 
kinderen uit 1540. Aardoom laat Marie trouwen met een Peter Jans en verwijst daarbij naar Klein
Waspik. En hij verwijst naar de 10' penning van Raamsdonk uit 1553, waarbij het echtpaar samen 
met Marie Smaghers, volgens Aardoom de moeder van Marie, land zou pachten. Bekijkt men de 
respectievelijke registers van de 10' penning van Raamsdonk, dan ziet men: 
- in 1553: Mary Smaghers en Mary AertJanszoons die met anderen zeven morgen land in het Rijs

broek hebben. 
- in 1557: Mary Smaghers erfgenamen met Mary Aert Janszoens erfgenamen en anderen: het

zelfde perceel.Na Mary Aert J anszoens stond weduwe, maar dat is doorgehaald. Blijkbaar is de 
weduwe kort ervoor overleden en staat het land nu op naam van de erfgenamen. Maar die toe
voeging is essentieel, want daaruit blijkt dat Mary Aert Jansz niet een dochter is van Aert, maar 
zijn weduwe. 

- in 1561: Mary Smaghers erfgenamen met Mary AertJans etc. 
Uit de notitie van 1557 is dus af te leiden dat Mary Aert Jansz de weduwe is van Aert Jansz. Het 

samen vermelden met Mary Smaghers erfgenamen maakt duidelijk dat het hier om twee verschil
lende Mary's gaat. Kortom: kwartier 59 heeft niet als patroniem Aerts en haar ouders waren niet 
Aert Jans die scherder en Mary sMaghers. 

60? AdriaenJan Sprangersz. 
In 1557 gebruikte Adriaen Jans Spranger in 's-Gravenmoer 1 '/, morgen met een huis daarop en 

nog twee morgen land aldaar.••• Gezien de relatie van vele Adriaen Sprangerskinderen met 's-Gra
venmoer lijkt het ::iannemelijk dat hij de vade-r w'I~ v~n Jan Adri,irn.s <: pr::inger (= kwartier 30). In 
de literatuur'07 wordt als Adriaens vader JanAdriaenJans Spranger opgevoerd met verwijzing naar 
het rechterlijk archief van 's-Gravenmoer. Daar leest men dat op 6 februari 1606 Michiel Adriaens 
Spranger voor hemzelf, voor zijn twee broers, zuster en zusterskinderen, voor Symon Jans, zijn 
zwager en de nagelaten kinderen van Melis Adriaens, Jacop Heyndricks als zwager en voogd van 
Anneke Adriaensdr, Adriaen Niclaesz Cat als zoon en voogd van Adriana Adriaensdr, Jacop Jans 

Gens Nostra 66 (2011) 



Locht voor hemzelf en voor Janneke Adriaen Peeter Ruttensdr, zijn huisvrouws zuster, Beerthout 
Bastiaens (= kwartier 14) voor hemzelf en vervangend de nagelaten kinderen van Jan en Adriaen 
Jans Spranger en Corst Jans namens zijn zwager Peeter Adriaens Grooten, allen erfgenamen van 
Maeycken Adriaensdr met de weduwnaar Adriaen Quirijnen Maeyckens nagelaten goederen heb
ben gedeeld. '08 

In die akte wordt geen Jan Adriaen Jans Spranger genoemd, wel 'de nagelaten kinderen van 
Jan en Adriaen Jans Spranger'. Die kinderen worden ook in latere aktes samen of ieder voor zich 
genoemd.'09 Daarbij wordt zeker niet verwezen naar een Jan Adriaen Jans Spranger uit de eerste 
helft van de zestiende eeuw. In GTMWB ( en ook op internet) treft men als diens vader Adriaen Jans 
Spranger, ook wel AdriaenJan Adriaens Spranger aan en diens vader,Jan Adriaen Wouters Spran
ger zal ontleend zijn aan een artikel van Maris."0 Vanwege het gebrek aan of het onjuist interprete
ren van bronnen moet aan deze stamreeks ernstig getwijfeld worden. 

Jan Adriaen Wouters Spranger(Ned. Leeuw 1971) 

Ad ria en Jan Adriaens Spranger (niet aangetroffen) 

Jan Ad ria en Jans Spranger(niet aangetroffen) 

Ad ria en Jans Spranger (vermeld 1557) 

Jan Adriaens N.N. Melis Adriaens Adriaen Adriaens Digna Adriaens Adriana Anneke Maijcke Adriaens 

X X X X 

Adriaen Peeters kinderen Michieltken Michiels Peter Adriaens Niclaes N.N. Ad ria en Ouirijnen 

Rutten 

1 

Grooten Adr.Cat X 

~ 
Jacob 

Schema3 
1 1 1 1 1 

Heijndricks 

N.N. Janneke Michiel Ad ria en Jacob Anna Digna 

X 

1 

X X 

Jacob Jans 
1 1 1 

Symon Jans Christiaen 

Locht Ad ria en Dirck Michiel Cornelis de Weert Lenaerts 

Schema 4: reconstructie familie Sprangers"' 

62. Jan [Jans] Boer 
De familie Boer wordt enige malen genoemd in Waspik. In 1575 verdeelden de erfgenamen 

van Jan Jans Boer te 's-Gravenmoer en die van Jenneke Jan Jans Boerendr te Breda een erfenis. De 
erfgenamen van Jan woonden meestendeels te 's-Gravenmoer, die van Jenneke meestendeels te 
Breda. Jan Jans Boers erfgenamen waren Gerit Cornelisz Voocht, Lenaert Jans, Jan Adriaens, An
neke Gerits en Huybert Aeds .'" De nakomelingen van Gerit Voocht z ie n we in de akte van 1650 (zie 

bij kwartier 30, 31) terug. Hij was gehuwd met Lijske Jans."' Jan Adriaens is Jan Adriaens Spranger 
(= kwartier 30)."• Anneke Gerit Jans Boeren die in 1650 wordt genoemd, zien we ook in de akte uit 
1575 terug. LenaertJans uit 1575 was in eerste instantie een raadsel. Zij (want het bleek een vrouw) 
was de weduwe van Naut Claesz Spruyt: zie bijvoorbeeld een akte van 3 februari 1565 waarin Jan 
Jans Hoevenaer bekent 18 f. schuldig te zijn aan HuybrechtJansz van Schreeffemoer waarbij op 14 
juni 1596 Lenaert Nouten bekende dat zij was voldaan van haar aandeel dat zij geërfd had van haar 
zuster AentkeJans, mede voor Anthonis Adriaens in de Swaen."5 En zie de akte van 1 februari 1574 
waarin AdriaenJacobs Corp bekent 80 f. schuldig te zijn aan Huybert Jans van 's-Gravenmoer.Jan 
Adriaens Sprenger bekende nadien 6 f. voor zijn aandeel ontvangen te hebben. Ook aan Gerart de 
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Waspik en omgeving in 1870 

Voecht en Anthonis Adriaens werden bedragen betaald."6 Jan Adriaens Spranger was toeziender 
van de weeskinderen van Lenaert Nout Claesz weduwe."7 Een van die kinderen: Jan Nout Clasen 
bekende op 21 januari 1601 te zijn voldaan van zijn aandeel en het besterf van Gerike Arnoutsdr, 
zijn zuster. Aentke Peeters, halfzuster van Jan Aernout Clasen, bekende eveneens te zijn voldaan."8 

Deze Aentke was de erflaatster uit 1650. 

Jan Nout Claesen had nog een andere halfzuster gehad, namelijk Maeycken. Zij was de eerste 
huisvrouw geweest van de secretaris van Waspik: Jan Wouters(= kwartier 10),"9 wiens nakomelin
gen zich Zijl mans gaan noemen: de kopers van het erfdeel uit 1650 (zie bij kwartier 30, 31). 

NN x Arnout Claesz Spruijt xx Leenderke Jans Boeren xxx Rom Cornelisz 

1 
Maeijcke Margriet Jan 

X X 

Jan Rommen Adriaen Jacobs Corp 

XX 

Jan Wouters 

xx NN Peter Corstendr --i 

1 1 
Claes Sijcke 

nageslacht Zijl mans 

Wouterke 

X 

Adriaan 

Mathijsz 

N.N. Jenneke 

Adriaen 

Verschurinck Stevensz 

xx Peter Peters Manna 

Gericke Huijch Peters 

Schema 5: verwantschap Spruijt-Boeren-Zijlmans"0 
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112? Jan Barthouts, over 1. vóór 3-2-1529, tr. 

113? Anthonis N.N., over 1. na 3-2-1529 
Recent werd in Loon op Zand een akte aangetroffen waarin Anthonis, weduwe van Jan Bart

houts van Raemsdonck, voor haarzelf en voor haar zoon Barthout en haar kinderen Goelt, Mach
telt, Lijsbeth en Marij, aan Ariaenke weduwe van Wouter Willems van Waspick zes lopen rogge 
jaarlijkse erfpacht overdroeg uit een erfpacht die Hendrick, geheten Coelborn had van Jan, zoon 
van Henrick van Loen c.s."' Zeer waarschijnlijk betreft het hier kwartier 56 en zijn ouders. 

Afkortingen 
GA= gemeentearchief 

GA w = gemeentearchief Waal wijk 

NA= N atio naai Archief te 's-G ra venhage 

RAT= regionaal archief Tilburg 

St. Gen.= Staten-Generaal 

St. H. = Staten van Holland vóór 1572 

ra= rechterlijk archief 

weesk = weeskamerarchief 

GTM WB: Genealogisch tijdschrift voor Midden-en West-Noord-Brabant en deBommelerwaard 

Noten 
1. J. W. M. Lange, 'Genealogie van de familie 

Kamp te Raamsdonk(sveer) en Waspik vanaf 
circa 1550', in: Genealogisch tijdschrift voor 
Midden- en West- Noord-Brabant en de Bommeler-
waard ( GTMWB ), 34 (2010 ), nummer 3, pag. 
161 e.v. 

2. Zie: B. van Dooren, 'De Dordtse kwartieren 
van Hendrika Bisschop', in: Gens Nostra 47 
(1992), pag.196-214 en 'Nieuwe kwartieren 
van Hendrika Bisschop', in: Gens Nostra 64 
(2009), pag. 235-246. 

3. Gens Nostra 47 (1992), pag.197. 
4. GAW, ra Gr.Waspik43, fol. 53, 54. 
5. Idem, fol. 254, 256v. 
6. GA w, ra Gr. Waspik 41, fol. 216v. 

7. GAW, ra Gr.Waspik 59, fol.154v. 
8. GAW, ra Gr.Waspik43, fol. 51v. 
9. Idem, fol. 262. 

10. GAW, ra Gr.Waspik41, fol.155. 
11. GA w, ra Gr. Waspik 58, fol. 76v. 
12. GA w, ra Gr.Waspik 41, fol. 229. 
13. GAW, ra Gr.Waspik43, fol.139. 
14. RAT, ra Geertruidenberg 20, fol. 241. 
15 . c A ,v, ra Capelle 6 1, fol. 3 01, 3 0 7 . 

16. Idem, fol. 344. 
17. GAW, ra Gr.Waspik 43, fol. 78v. 
18. GAW, ra Gr.Waspik 56, fol.133v. 
19. GAW, ra Gr.Waspik41, fol. 30. 
20. RAT, ra Raamsdonk 55. 
21. GAW, raGr.Waspik41, fol. 9. 
22. GAW, ra Gr.Waspik 57, fol. 156. 
23. GAW, ra Gr.Waspik41, fol.177. 
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25. 
26. 

27. 

28. 

29. 
30. 
31. 

32. 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

GAW, ra KI.Waspik 16, fol. 215v. 
GA w, ra Gr. Waspik 40, fol. 153v. 
GA w, ra Gr. Waspik 72, fol. 189v. 
J. L. Braber, Kwartierstaat Braber-Vos, Dreischor 

1983. 
GAW, ra Gr.Waspik40, fol. 5 en RAT, ra 
Raamsdonk 58, fol. 140. 
GAW, ra Gr.Waspik 56, fol. 99. 
GAW, ra Gr.Waspik 57, fol. 81v. 
GAW, ra Gr. Waspik 41, fol. 53: erfdeling kin
deren Michiel J acopsen. 
GAW, ra KI.Waspik 8, fol. 66v. 
RAT, ra Raamsdonk 87, fol. 145v. 
Idem, fol.145. 
GAW, ra Gr.Waspik 58, fol. 226. 
RAT, ra's-Gravenmoer 426, pag. 275. 
RAT, ra Raamsdonk 87, fol. 85. 
RAT, ra Raamsdonk 60, fol. 131. 
Idem, fol. 53v. 
Idem, fol. 100. 
RAT, ra Raamsdonk 87, fol. 145v. 
RAT, ra's-Gravenmoer 426, pag. 96. 
RAT, ra Raamsdonk 60, fol. 45v. 
GAW, ra Capelle 61, fol. 189,190. 
Idem, fol. 223. 
GA w, ra Capelle 62, fol. 224v. 
RAT, ra Raamsdonk 58, fol. 3v. 
GAW, ra Gr.Waspik40, fol. 31v. 
F.J. van Lieshout, 'Aanvullingen kwst Ver
schure', in: GTMWB 27 (2003), pag. 150-160, 
speciaal pag. 150, nummer 1281 en pag. 152, 
nummer 2562 e.v. 
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50. J. van den Bergh, 'Aanvullingen en correcties 
kwartierstaten: Kwartierstaat Verschuren', 
in: GTMWB 28 (2004), pag.136-139, speciaal 
pag. 136-137. 

51. RAT, ra Raamsdonk 58, fol. 144. 
52. Idem, fol. 43v. 
53. GA w, ra Gr. Waspik 39, fol. 62v. 
54. NA, St.Gen., toegang 1.01.07, inv.nr. 

12548.105. 
55. GAw,raGr.Waspik40,fol.31v. 
56. Vergelijk: RAT, ra Raamsdonk 58, fol. 3v en 

ook: GA w, ra Gr. Waspik 72, fol. 129v. 
57. RAT, ra Hendrik Luytenambacht 2, fol. 91, 98. 
58. Idem, fol. 91. 
59. Idem, fol. 98. 
60. GAW, ra KI.Waspik 14, fol. 237. 
61. RAT, ra Hendrik Luytenambacht 2, fol. 91. 
62. RAT, ra Hendrik Luytenambacht 2, fol. 98. 
63. GAW, ra KI.Waspik 6, fol.10. 
64. GAW, raGr.Waspik39, fol. 54v. 
65. GAw,raKI.Waspik6,fol.mv. 
66. GA w, ra Kl. Waspik 16, fol. 59. 
67. GAW, raGr.Waspik 39, fol.135. 
68. GA w, ra Capelle 56, fol.14. 
69. GAw, raKI.Waspiki5, fol. 244v. 
70. GAW, raKI.Waspiki6, fol. 59. 
71. GAW,raGr.Waspik39,fol.135. 
72. Zie voor deze kwartieren de opmerkingen bij 

kwartier 10. 
73. RAT, ra Dongen 95, fol. 83. 
74. RAT, ra Dongen 96, fol.129. 
75 . RAT, ra's-Gravenmoer 427, fol. 169-171. 
76. RAT, ra Raamsdonk 55, fol. 22. 
77. Idem, fol 118v. 
78. Idem, fol. 119. 
79. Idem, fol. 119v. 
80. Idem, fol. 160. 
81. GTMWB 21 (1997), pag. 260,261. 
82. GAW, ra Gr.Waspik 58, fol. 226. 
83. RAT, ra Geertruidenberg 19, fol. 50. 
84. GAW, ra Gr.Waspik40, fol. 31v; ra Gr.Waspik 

72, fol. 129v. 
85. NA, StH 824, fol.10. 
86. NA, StH758, fol. 20. 
87. RAT, ra HendrikLuytenambacht 1, fol. 20v. 
88, NA, StH 404. 
89. RAT, ra Hendrik Luytenambacht 1, fol. 34v. 
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90. RAT, ra Raamsdonk 55, fol. 217v. 
91. RAT, ra Geertruidenberg 10, fol. 130. 
92. RAT, ra Geertruidenberg 14, fol. 47. 
93. RAT, ra Geertruidenberg 17, fol. 129. 
94. GA Delft, wees k. 373, fol. 246v. 
95. GA Delft, weesk.402, fol. 27. 
96. NA, StH 758. 
97. RAT, ra Raamsdonk 54, fol. 49. 
98. NA, StH 1146, fol. 2V, 3. 
99. RAT, ra Raamsdonk 54, fol. 76. 
100. Idem, fol. 127v. 
101. RAT, ra Raamsdonk 55, fol. 106v. 
102. H.A.Aardoom, 'AertJanAdriaenOomenin 

Raamsdonk', in: De Brabantse Leeuw 30 ( 1981), 
pag. 91-96. 

103. RAT, ra Raamsdonk 55, fol. 89. 
104. RAT, ra Raamsdonk 54, fol. 129v. 
105. GA w, ra Kl. Waspik 15, losse akte bij fol. 267. 
106. NA,StH947,fol.5. 
107. GTMWB 21 (1997), pag. 263,264. 
108. RAT, ra's-Gravenmoer 426, pag.12. 
109. Idem, pag. 42, en ra 's-Gravenmoer 81, fol.17, 

18. 
110. J.C. Maris van Sandelingenambacht, 'Stam

reeks Van Dongen-Sprangers', in: DeNeder
landscheLeeuw 88 (1971), kol. 34-48. De oudere 
generaties Sprangers in deze stamreeks zijn 
niet correct. Hierover wordt binnen afzien
bare tijd gepubliceerd in De Nederlandsche 
Leeuw. 

111. GAW, ra Gr.Waspik39, fol.134, 134v. 
112. Op basis van RAT, ra's-Gravenmoer 426, pag. 

8, 12, ra 81, fol. 2 (beschadigde akte), ra Geer
truidenberg 19, fol. 93v, en ra 20, fol. 228. 

113. GAW, ra KI.Waspik 16, fol. 50, 7-!-1574. 
114. Zie ook: GA w, ra Kl. Waspik 16, fol. 50, 7-1-

1574. 
115. GAW, ra KI.Waspik 15, fol. 256v. 
116. GAw,raKI.Waspik18,fol.22v. 
117. GA w, ra Gr. Waspik 39, fol.146. 
118. Ibidem. 
119. GAW, ra Gr.Waspik40, fol. 5 en RAT, ra 

Raamsdonk 58, fol.140. 
120. GAW, ra Gr.Waspik39, fol.117v, 122, 122v, 

140v, 146,312, ra 40, fol. 5. 
121. RAT, ra Loon 55, fol. 17 2v, 3-z -15 2 6 oude stijl = 

1529. 
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hantwijzer (31) 
Houbraken
Van Oprode 

(zie ook pagina 194, Ons Voorgeslacht, nummer 626) 

Antwerpen, ondertrouw Sint-Walburgis 30 april 1569: DierickJanss Hobraken (noster)- Katherina 
Cornelis van Oproyen (ND). 

[Stadsarchief Antwerpen (sAA), PR 231, 
f. 212; noster = van onze parochie; ND = Nostra Domina= Onze Lieve Vrouwe (kerk)] 

Antwerpen, poortersboeken: 
• Houbraken, Jacob, 1-6-1543, zoon van Cornelis, van 's-Hertogenbosch, kremer [V.144]. 
• Houbraecken,Jan Cornelis, 12-6-1556, van 's-Hertogenbosch, kremer [V.147]. 
• Houbraeck, Cornelis, 22-3-1566, zoon van Jan, van 's-Hertogenbosch, speldenmaker [V.148]. 

Antwerpen, 20 april 1575; o.a. Catelyne Boonaerts Willemsdochter wijlen, gehuwd met Jan Houbra
ken [SAA (Felixarchief), Schepenregister(SR) 342, f. 387] 

Antwerpen, 18 aug. 1584;Jacob van Op rode en Katline van Op rode Cornelisdochterwijlen met Dierick 
Houbraken, haar man, over een onverdeelde rente op tweederde deel van een huis te Mechelen, die 
Joachim van Oprode 1-6-1552 kocht. Katline competeert daarin een zesde deel, geërfd van voors. Joa
chim. 

[sAA (Felixarchief), SR380, f. 449] 

Antwerpen, 23 febr. 1584; Peter Houbraken, gehuwd, is voldaan van zijn broer Dierick van een vierde 
part van een schuld, die Dierick bekend heeft voor schepenen van 's-Hertogenbosch 29 jan.1579. Peter 
verbindt zijn recht in een hof te Borgerhout. 
[SAA(Felixarchief), SR 380, f. 355verso] 

Antwerpen, Vleeshouwers-boom-boek, f. 48; Peeter Adriaens, zoon van Willem Adriaens en Anna 
van Op rode, tr. Anna Hou braken, vijf kinderen vermeld 1601. 
[SAA(Felixarchief), inv.nr. A4378] 

Antwerpen, 18 nov. 1585; Heylken Houbraken Jansdr.wijlen met Anthoni Claessen haar man, ver
kocht Jan Vereycke, bakker, een deel van een renre, heffende op het huis Sardijn in de Nieuwstraat 
alhier, die op 5 maart 1577 gekocht is door Cornelis, Cristina, Dierick, Arnout, Joris, Hans, Rutgheert, 
Heylwich en Peeter Houtbraken Janskinderen, en die comparante in deling heeft ontvangen in 1579 
(geen datum) tussen Cornelis Hou tb raken en consorten voor schepenen van' s-Hertogenbosch. 

[SAA (Felixarchief), SR384, f. 642] 

Antwerpen, 11 juli 1605; Clara van Oprode, dr. van wijlen Jacob en weduwe van Jacob Claals, Chris
tiaen en Adriaen Claessens, hun zoons, te samen voor een derde deel in een vijfachtste deel van de 
nabeschreven hoeve; 

meester Adriaen van Oprode, licentiaat in de rechten en advocaat alhier, Jacobine en Margriete van 
Oprode, zij n zusters, ongehuwd maar meerderjarig, in naam van mr. Jacob van Oprode hun vader (en 
broer van voors. Clara) en namens hun broers en zusters, in aanwezigheid van hun broer Philips van 
Op rode (oud 'bat dan 21 jaar') samen voor een gelijk derde deel in het voors. vijfachtste deel; 

Peter Adriaenssens, zoon van wijlen Willem Adriaenssens en wijlen Anna van Oprode (die zuster 
was van voorn. mr. Jacob en Clara), voor hemzelf en als getrouwd geweest met Anna Houbraken, die 
dochter was van wijlen Catlyne van Oprode (die dochter was van Cornelis, de broer van mr.Jacob, Clara 
en Anna voornoemd) voor een derde deel in het resterende derde deel in het vijfachtste part én voor de 
helft van drieachtste deel; 
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voornoemde Peter Adriaenssens voorts in naam van Dierick Houbraken (zoon van Caclyne van Op
rode), van Margriete Adriaenssens (zijn zus eer), wettige huisvrouw van mr. Willem Wynants, licentiaat 
in de rechten (per procuratie) en mede voor haar kinderen bij haar eerdere man Jacob Clinghermans, 
ook voor een derde deel in het resterende derde deel van het vijfachcsce part; 

Elizabech Adriaenssens, hun zuster, mee Michiel Vervoort de oude, lakenbereider, haar wettige 
man, voor het resterende derde deel in het resterende derde deel in het vijfachtste part, verkochten aan 
Anthonis van Hove, koopman, een hoeve met afgebroken stenen en landhuizen, 14 bunder, geheten 
denArent, gelegen onder Doorne aan de Morterscraac cerEercbruggen in diverse percelen, waarvan Jacob 
de Brocker, hun oude grootvader de ene helft op 2 maart 1512 kocht van de voogden van Joachim van 
den Kerckhove (Jacob bezat al de andere helft). In de deling tussen de erfgenamen van Jacob de Erodeer 
op 26 augustus 1528 ontvingen Jacob, Joachim, Cornelis van Oprode, broers en Lysbeth (hun zuster), 
getrouwd met AdolfJacotyns de hoeve. Adolf transporteerde zijn vierde deel op 18 september 1542 aan 
Jacob van Op rode en zijn kinderen.Jacob de Brocker vermaakte de hoeve in zijn testament van 17 febru
ari 1528 voor heer Henrick Roosen van Loemel, priester als notaris, aan de wettige kinderen van mr. 
Jacob, Clara en Caclyne van Op rode; akkoord tussen hen op 11 mei 1604 voor schepenen alhier. Joachim 
van Op rode overleed kinderloos. 

[sAA (Felixarchief), SR 456, f. 184] [M. V-K] 

hantwijzer (32) 
VanOprode 
[aanvulling op Hou braken - Van Op rode, pag. 172] 

Antwerpen, 7 okt. 1569; mr. Jacob van Oprode Jacobssone des ouden; Melchior, Jan en Joachim van 
Oprode zijn broers, Clara van Oprode hun zuster, mee Jacques Claessens Kerstiaenssone wijlen haar 
man, voorn. mr. Jacob van Oprode en Hans Adriaenssen voogden van Peter, Margriete en Elisabeth 
Adriaenssens Willemskinderen wijlen, waar moeder van was Anna van Op rode des voors. Jacobs doch
ter was; van de voors. zes kinderen van Jacob [de oude] was moeder wijlen Margriete sMoeleneers 
Adriaensdochter wijlen, en in die kwaliteit erfden zij in zes delen van Adriaen de Mueleneer, die hun 
grootvader resp. overgrootvader was. De deling van de erfenis had plaats op 16 juli 1564 in presentie van 
goede mannen. Verdeeld werden o.a. hoeven te Wilmairsdonck, landerijen te Outserweele en renten 
(waarvan Margriete van Op rode voors.Jacobs dochter, geprofest in een klooster te Leuven, haar tocht en 
'bijleven' heeft]. De te verdelen goederen kwamen deels uit een erfenis van Margriete Cheels. 

[sAA (Felixarchief), SR 321, f. 323] 

Antwerpen, ondertrouw okt./nov. 1567:Jacus Claessens -Clara van Op roede (Marie) 
[sAA, PR 215, f. 53; Marie= behorend tot 

de parochie Onze Lieve Vrouwe] 

Antwerpen, 21 juni 1532; Jacop van Oproye Jacopsswylen pro se, Jan de Brocker, J acop van Gistele en 
AdolfJacottyns voogden van Joachim en Cornelis van Oproeye, ook des voors. wijlenJacops zonen, ver
kochten Kaclyne van Valckeputte weduwe van Jan Aelbrechts alias de Hase, een rente die Ancelmus 
BockAncelmuss[one] op 20 febr. 1506 verkocht op een huis De Moelene in Coppenholle bij de Waag aan 
Jacop de Brocker hun grootvader (van wie die zij erfden), en nog een rente die voors Ancelmus Bock de 
voors. Jacop de Erodeer verkocht op 10 mei 1516. 
[SAA, SR 181, f. 23verso; pro se= voor zich zelf] 

Antwerpen, 24 jan. 1507 [=1508]; Margriete Cheels alias sLathouwers weduwe van Huyge de Moel
neer, en Jan en Adriaen de Moelneer haar zoons, verkochten Huybrecht Bordinck, vleeshouwer t.b.v. 
Gielis Bordinck zijn wettige zoon, een oppers cal in het vleeshuis. 

[sAA, SR 132, f.198verso] [M. V-K] 
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Uitreiking Nederlandse Prijs voor de Genealogie 2008 

Medio 2009 werd besloten om de Nederlandse Prijs voor de Genealo
gie 2008 uit te reiken aan B.J. Finke en W. Heerspink voor hun werk 
Heerscopinc. De geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink 1325-2000. 

Tijdens de voorbereidingen voor de uitreiking overleed één van de 
auteurs, Heerspink, onverwacht. Ten gevolge daarvan werd besloten 
om de prijs niet tijdens een feestelijke gebeurtenis uit te reiken, zoals 
gebruikelijk, maar dit in besloten kring te doen. De uitreiking heeft 
op 10 februari 2011 te Utrecht plaatsgevonden. Waarom de jury dit 
werk bekroonde, kunt u hieronder lezen. 

Het jury-rapport 
Genealogisch onderzoek in het oosten van ons land is vaak verre van 
eenvoudig. Dat heeft verschillende oorzaken. 

Door een andere juridische structuur van de samenleving en het 
feit dat een groot aantal boerderijen op het platteland horige of pach
terven waren, ontbreekt vaak het type bron dat het genealogisch on
derzoek elders zo veraangenaamt. Is daar onderzoek in de diepte 
- teruggaand in de tijd - meteen mogelijk, hier moet het onderzoek 
vooral ook in de breedte plaatsvinden. Een bijzondere eigenschap is 
het gebruik van toenamen. Een plattelandsbewoner heet naar het erf 
dat hij bewoont. In de meeste stukken komt hij voor zonder patro
niem, een enkele keer zelfs alleen met het voorvoegsel 'boer'. Wan
neer dan ook nog dtb ontbreken of slechts een sobere inhoud hebben, 
wordt het onderzoek wel erg taai. Goed genealogisch onderzoek is 
daarom onderzoek in de breedte. Het is allereerst onderzoek naar 

Heerscopinc 

het erf, of meerdere erven met een zelfde naam in een wat ruimere B.].Finke 
omgeving. Vervolgens kan gezocht worden naar de bewoners, naar 
de plaats van het erf tussen de omringende erven, naar de verhouding met de eigenaar, naar 
het type erf: horig, pachterf, heel of half erf, keuter. Want horigen trouwden meestal met ho
rigen en pachtboeren vaak met kinderen van pachtboeren van eenzelfde eigenaar. Wie op die 
manier buurtschappen in kaart brengt en het erf ziet tussen de andere erven kan daarmee zijn 
voordeel doen bij het familieonderzoek. 

Niet alleen op horige erven, maar ook op pachtboerderijen woonden vaak tientallen, soms 
meer dan honderd jaar, dezelfde families. Maar de erven gingen niet altijd over van vader op 
zoon. Ze gingen bijvoorbeeld ook over van vader op de tweede echtgenoot van de moeder op 
de volgende echtgenoot van diens tweede echtgenote op een kind uit dit laatste huwelijk. En 
al die pachtboeren gebruikten eenzelfde toenaam: die van het erf. Vestigden nakomelingen 
uit al die huwelijken zich in een kerkdorp of, verderop, in een stad, dan werd de toenaam 
meestal een vaste familienaam. Zo ontstonden steeds nieuwe families met eenzelfde naam, 
ontleend aan een boerderij naam. 

In 2008 verscheen het boek Heerscopinc. De geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink 1325-

2000 .' De auteurs, de heren B.J. Finke en W. Heerspink, beschrijven in dit eerste deel - want 
er volgt nog een deel - drie erven Heerspink, waarvan er twee in het Bentheimse liggen, in 
Echteler en Klein-Ringe, en één in het Overijsselse Rheeze. In een eerste hoofdstuk, dat uit de 
literatuur is overgenomen, wordt de betekenis van de naam Heerspink beschreven. Daarna 
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volgen de beschrijvingen van de drie erven: de ligging, ondermeer aan de hand van oude kaar
ten, de historie, de goederen die onder het erf vielen en de economische ontwikkeling door de 
eeuwen, de bezitters, de leenheren en -mannen, de bewoners. Elk onderdeel wordt afgesloten 
met een genealogie. 

Dit boek is een uitstekend voorbeeld van onderzoek in de breedte. De auteurs hebben een 
onwaarschijnlijke hoeveelheid bronnenmateriaal doorgewerkt, vanaf de middeleeuwen tot 
op heden, zowel in ons eigen land als in Duitsland. De vondsten hebben niet alleen geleid tot 
genealogieën van de families Heerspink, maar ook tot geschiedschrijving van de erven en de 
bepaling van hun plaats in de buurtschappen. En dan gaat het hier nog maar om deel 1, dat 
net geen 800 pagina's telt. Dit werk mag worden bestempeld als een standaardwerk: gedegen 
onderzoek, systematisch uitgewerkt, voorbeeldig geannoteerd, goed leesbaar. Dit is een stan
daard waar men niet zomaar omheen kan. 

Er is overigens wel een klein slakje waar de jury een beetje zout op wil leggen. Op sommige 
plaatsen worden in een genealogie tussen de 16dc en 17"c eeuwse opeenvolgende mannelijke 
bewoners van een erf te snel geconcludeerd dat het mogelijk of waarschijnlijk om vader en 
zoon gaat. Uit het eerder gezegde is al gebleken dat de familieverbanden ook heel anders 
zouden kunnen zijn. Men kan in deze tijd vol genealogische virussen niet voorzichtig genoeg 
zijn. Maar dit slakje verdwijnt in het niet wanneer men het geheel overziet: dit werk heeft een 
zodanige kwaliteit dat het tot navolging oproept. Wie de inhoud van dit boek bestudeert en 
zelf voorouders in de besproken streken heeft, wil al tijdens de lezing ervan spoorslags naar 
het oosten afreizen om zelf de hand aan de ploeg te slaan. Daarom willen wij het bekronen 
met de Nederlandse Prijs voor de Genealogie 2008. 

De jury, Berend van Dooren, Léon van der Hoeven en Ton Hokken 
Noot 

1. Recensie door Cor de Graaf in Gens Nostra 64 ( 2009 ), pag. 466-467. 

archiefnieuws 
Archieven Nieuwegein per 1 februari raadpleegbaar 

Vanaf 1 februari [ 2011] zijn vrijwel alle archie
ven van Nieuwegein ter inzage in de studie
zaal van Hee Utrechts Archief. Hiennee krijgt 

de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeente Nieuwegein en Het Utrechts Ar
chief die eind vorig jaar werd getekend, con
creet gestalte. 

Het betreft de inzage van ruim tachtig ar
chiefbestanden uit de periode 1542 tot en met 
2000, met een totale omvang van circa 750 

meter. De archieven zijn afkomstig van de 
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gemeente Nieuwegein en haar voorgangers 
Jutphaas en Vreeswijk. Ook zijn particuliere 
archieven zoals het archief van Stoo1nsteen

fabriek De Lek en de Nederlands-hervormde 
gemeente Vreeswijk met ingang van 1 febru
ari raadpleegbaar. De toegangen van deze 
archieven zijn beschikbaar via onze eigen 
Archiefbank [= http://www.hetutrechtsar
chief.nl/ collectie/ archiefbank]. 

[Het Utrechts Archief, 
(digitale) Nieuwsbrief januari 2011] 
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Nieuws adres Regionaal Archief Alkmaar 

In december 2010 zijn de studiezaal en de 
kantoren van het Regionaal Archief Alkmaar 
verhuisd naar de voormalige Ambachtschool 
aan de Bergerweg in Alkmaar. 

In het prachtig gerenoveerde schoolge
bouw uit 1912, gelegen op enkele minuten 
lopen van NS-station Alkmaar, zijn verschil
lende Alkmaarse erfgoedinstellingen geves
tigd. In 2011 wordt gestart met de bouw van 
een nieuwe archiefdepot achter het school
gebouw. De archieven en collecties blijven in 
afwachting van de oplevering van het nieuwe 

depot opgeslagen in het huidige depot aan 
de Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar. Het 
nieuwe depot zal nar verwachting in 2012 

gereedkomen. In de periode dat het nieuwe 
depot wordt gebouwd dienen archiefstuk
ken en bibliotheekmaterialen minimaal een 
halve dag van te voren aangevraagd te wor
den via de website. Tweemaal per dag zal ver
voer van de stukken plaatsvinden tussen het 
depot en de nieuwe studiezaal. 

[Archievenblad 115 (2011), pag. 6] 

Regio na al Archief Alkmaar 

Zoeken in vreemdelingendossiers 

Voor wie op zoek is naar personen die als 
vreemdeling in Antwerpen verbleven, heb
ben we goed nieuws. Het FelixArchief heeft 
onlangs een link van de zoekrobot van de 

Mormonen op haar website geplaatst, 
https://www.familysearch.org/ s/ collec
tion/ show#uri=h ttp:// search-api:8080/ 
searchapi/search/collection/1477769&ha 
sh=MrdSSMocDIIen:z.Q83tu%:z.5:z.BS:z.PRa 
gg%:z.53D. 
U kunt hiermee verfijnder zoeken. Met deze 
zoekrobot is het namelijk mogelijk om op 

plaatsnaam van geboorte, huwelijk, verblijf 
of overlijden zoeken. Ook als u twijfelt aan 
de schrijfwijze van de naam, geeft de zoekro
bot allerlei varianten weer. De zoekresulta
ten zijn voorlopig enkel indexen. De dos
siers zelf zijn op microfilm te raadplegen in 
de leeszaal. Het FelixArchief werkt aan een 
vereenvoudigde zoek in deze vreemdelin
gendossiers. In één van de volgende nieuws
brieven leest u hierover meer. 

[FelixArchief Antwerpen, 
(digitale) Nieuwsbrief 1 februari 2011] 
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W. Niessen, Nijmegen. De bewoningsgeschie
denis van de Lange Hezelstraat tussen 1400 en 
1850. Een reconstructie van eigenaren en bewo
ners, Nijmegen 2010, 214 pp., ill.+ index [As] . 

In verschillende steden als Wageningen, 
Delft en Leiden zijn boeken verschenen met 
een reconstructie van een straat op huisni
veau. Sommige daarvan zijn meerdelig, 
andere - zoals dit boek uit Nijmegen - zijn 
losstaande boeken. Veel huizen hebben een 
geschiedenis die teruggaat tot de 16d' eeuw, 
maar van meerdere huizen bleek het moge
lijk de historie tot in de 15d' eeuw te achter
halen. Veel van de huizen hadden namen, 
zoals De Drie Haringen, De Drie Koppel peer
den, De Drie Schapen, De Drie Ringen en de 
Drie Sterren. Dergelijke namen zijn niet on
gebruikelijk en komen in meerdere steden 
voor. Huizen met de naam De Drie Haringen 
komen eveneens voor in Leiden, Deventer, 
Leuven en Rotterdam, terwijl in Haarlem 
een huis De Twee Haringen bekend is. Van 
elk perceel (afgebroken of niet) is aangege
ven hoe het perceel in de loop der jaren van 
de een op de andere eigenaar overging: door 
verkoop of erfenis. Omdat er vaak sprake is 
van erfenissen, zijn sommige huizen gene
raties lang eigendom geweest van dezelfde 
familie. In dat geval heeft de auteur er voor 
gekozen beknopte schematische genealogie
en toe te voegen, die het verhaal verduidelij
ken. Waar mogelijk is het boek verlucht met 
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gesignaleerd 
afbeeldingen van bewoners en/of eigenaren 
dan wel met hun handtekeningen of hand
merken. De oplage van het boek is zoo. 

B. de Vries,L.J. de Vries &zo. Geïllustreerde genea
logie van een Fries geslacht met voetsporen in 
Makkum, Haren 2010, 336 pp., ill. + index [A4] . 

Makkum in Friesland kent meerdere min 
of meer bekende ondernemersfamilies. De 
familie Tichelaar bijvoorbeeld runt al 13 ge
neraties sinds 1640 een aardewerkfabriek 
in Makkum. De geschiedenis van de familie 
De Vries is ongeveer even oud, de onderne
mersgeschiedenis echter wat jonger. Anne 
(ook Arent) Willems, afkomstig uit Workum 
trouwde aldaar in 1689 met Luutske Hen
driks. Luutske was van de Nederduits Ge
reformeerde kerk (Nederlands Hervormd), 
maar wellicht was Anne Willems van rooms
katholieke komaf. Het nageslacht is in ieder 
geval rooms-katholiek. Een achterkleinzoon 
van Arent was Jan Foekes (1765-1838) was ver
antwoordelijk voor de aanname van de ge
slachtsnaam De Vries. Tevens is hij degene 
die rond 1804 als meester panbakkersknecht 
werkzaam is bij de firma Tichelaar en op die 
manier het vak heeft geleerd. Enige tijd later 
begint hij een eigen panbakkerij. Zijn zoon 
wordt in de titel van het boek genoemd: Lieu
weJans de Vries, pannenbakker te Makkum. 

CdG 
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hr boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de N G v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
H. Haen, Udenhoutse familiegeschiedenis Hae11-
Leijte11, voorgeschiedenis en nageslacht, Uden
hout 2009, 134 pp., ill. [A4] 

De eerste zeven generaties van deze r.-k. fa
milie worden in een goed uitgewerkte stam
reeks behandeld. De oudst gevonden voorva
der is Jan Haen, die een huis met land bezat 
in Nieuwenhagen bij Heerlen en leefde eind 
17dc begin 18dc eeuw. Vanaf het echtpaar Jan 
Adolph Haen, horlogemaker, en Maria Cor
nelia Leijten, beiden wonende te Udenhout, 
worden de nakomelingen in vijf takken be
schreven. Als bijlage is een kwartierstaat van 
de auteur toegevoegd met zes generaties. 

J. de Groot, M.J. ' t H art en R.H. Kl e rk, Genea

logie van het Beemster geslacht Klerk en De Klerk, 
Beemster 2009, 267 pp., ill. + index; te bestel
len bij M.J. 't Hart, 0222-319939. [B5]. 

Stamvader Jan Vechtersz Klerk behoorde 
tot de vroege bewoners van de Beemster, de 
polder waarvan de drooglegging in 1612 was 
beëindigd. Om de polder droog te houden 
moesten veel watermolens bediend worden. 
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Jan Klerk wordt in 1635 voor het eerst als pol
dermolenaar op één van de toen bestaande 
50 molens genoemd. Na een paar generaties 
molenaars gaat men over op de veehouderij. 
Sommigen trekken weg uit de Beemster en 
vestigen zich in plaatsen als Purmerend, Den 
Helder, Den Haag en Utrecht en vinden een 
nieuw bestaan als metselaar, meubelmaker, 
stoffeerder of bakker. Zie ook: R.H. Klerk, 
'Klerk en Willig (Beemster, 17dc - 19dc eeuw)', 
in Gens Nostra 62 (2007), pp. 647-662 en 735-
749. 

R. Worm, Tien generaties Worm(s) inDoesbmgen 
deLiemers, Maarssen 2009, 67 pp., ill. + index; 
ISBN 978-90-6455-638-8; te bestellen door 
€ 33,- incl. ve rzendl, os te n over t e m ak e n op 

1060843 t.n.v. R.A.A. Worm en een mail te 
sturen met adresgegevens (AlthaeaAdvies@ 
inter.nl.net). [A4]. 

Stamvader Derck Worm is r.-k. gedoopt te 
Didam in 1709, als onwettige zoon van Hen
ders Dercksen en Jan Worm. Te Didam komt 
de naam Worm niet voor, wel in het vlakbij 
gelegen Doesburg, reden waarom de auteur 
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Tim g,:nc-ratks Womi(s) in l:>o,:sbur11 en de Li1.:m,:n 

öoorOr. Ru,,,,I W,'ffll 

zijn verhaal begint met een aantal fragment
genealogieën Worm en per fragment de mo
gelijkheden van afstamming van voorvader 
Dercl{ bespreekt. De genealogie van de af
stammelingen van Derck, die schoenmaker 
was, volgt met een bespreking per genera
tie. Het familiewapen is bij de NGV geregi
streerd, zie hiervoor Gens Nostra 2006. 

Stamreeks en kwartierstaat 
N. Laarakkers, Stamreeks Laarakkers / Kwar
tierstaat van Nicolaas Laarakkers, Den Haag 
2009, 34 pp., ill. [A4]. 

Een akker in het bos is de oorsprong van de 
naam van deze r.-k. familie. In de 17d' eeuw 
was Jacobus Jacobs (op den) Laeracker pach
ter van de gelijknamige hoeve te Haps, die 
eigendom was van de Kruisheren van het 
Klooster van St. Agatha te Cuijk. Jacobus 
trouwde in 1681 met Judith Peters Bloemers, 
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die ook in Haps woonde. Cornelis Laarakkers 
in generatie V is de eerste die geen landbou
wer is. Hij gaat in het nabijgelegen Cuijk wo
nen en is huisknecht. Zijn kleinzoon Lode
wijk Johannes Maria trekt naar Den Haag, 
waar hij huismeester wordt van de Scheve
ningse gevangenis. De auteur maakt zelf deel 
uit van generatie X, van hem volgt een kwar
tierstaat van vijf generaties. Het familiewa
pen uit 2006 is bij de NG v geregistreerd. 

Overig 
C.M. Hogenstijn, Dimensies van geestelijke ge
zondheidszo1gin Overijssel, De Stichting Dimence en 
de geschiedenis van haar voo1gangsters, Deventer 
2009, 187 pp., ill. + index; Is B N 978-90-7741-
728-7, uitgegeven door en in opdracht van het 
bestuur van de Stichting Dimence. [A4]. 

Als organisatie bestaat de Stichting Dimen
ce pas sinds mei 2008, maar doordat zij is 
voortgekomen uit een fusie van een aantal 
instellingen uit de intra- en extramurale 
sfeer heeft zij toch al een geschiedenis van 
meer dan 500 jaar. De voorgangsters van de 
Stichting hebben in het verleden hun eigen 
geschiedenis getracht vast te leggen en van 
deze afzonderlijke publicaties is hier dank
baar gebruik gemaakt. Naast de geschiedenis 
van de afzonderlijke instellingen worden de 
ontwikkelingen binnen de psychiatrie be
schreven, waardoor dit boek een goed beeld 
geeft van de veranderende inzichten en daar
bij behorende behandelwijzen. 

ABB 
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Het portret van ... 1 

[Adrianus van Koetsveld] 
DOOR R. E. Q, VAN KOETSVELD 

Adrianus van Koetsveld, geb. Schiedam 11-2-1778, zalmvisser, sjouwer, overl. Schiedam 16-11-

1862, zn. van Pieter van Koetsveld en Arijaantje Zagwijn, tr. Schiedam 27-1-1799 Antje (Anna, 
Johanna) van der Velden, ged. Schiedam 5-2-1775, overl. Schiedam 7-1-1862, dr. van Jan van der 
Velden en Antje de Wolf. 

Zij hadden drie zonen, te weten: Pieter (1799-1823), Jan (1801-1852) en Adrianus (1804-1846). 

Zoon Jan van Koesveld, geb. Schiedam 31-3-1801, zakkendrager, zalmvisser, overl. Schiedam 
12-12-1852, tr. Schiedam 22-1-1826 Neeltje Stuivenberg, geb. Schiedam 17-3-1800, overl. Schie
dam 25-12-1868, dr. van Thomas Stuivenberg en Neeltje van Onselen. Sinds zijn huwelijk was 
zijn naam 'Jan van Koesveld' omdat hij noch zijn broer die getuige was, konden schrijven.Jan 
en Neeltje hadden drie dochters en vier zonen waaronder Jan die later naar Australië ging, 
daar trouwde en twaalfkinderen kreeg. Hij noemde zich daar 'John Koetsveld' en heeft een 
grote tak van de familie achter gelaten. 

Ik heb deze foto gevonden in het Archief in Schiedam en is daar beschreven foto 11348 'Koets
veld, zalmvisser' . Achterop staat 'woonde Maas hofje'. Aldaar is de foto toegeschreven aan Jan. 
Hij werd echter slechts 51 jaar oud. Bijna iedereen die ik gevraagd heb, denkt dat de man op 
d e fo to oude r is . Zijn vad e r Adria nus werd 8 4 j aa r oud. Va d e r en zoon w oonden in Schieda m 

naast elkaar. 
De foto (± 15 x 11 cm) is rond 1850 gemaakt ter gelegenheid van een speciale gelegenheid 

(wellicht in 1853 toen Adrianus 75 jaar werd). De naam van de fotograaf is onbekend. De afge
beelde man heeft een zeer ouderwetse kachelpijp hoed Bicorne van 1830/40 op met jas type: 
rok waaronder een hemd los gestrikt, gesloten met een knoop. Dat was waarschijnlijk zijn 
Zondagse pak. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Landelijke Archievenbank 

In de loop van 2011 wordt een landelijke ar
chievenbank ingevoerd, waarin onder ande
re alle voormalige rijksarchieven gaan deel
nemen. Deze archievenbank geeft de moge
lijkheid om op afstand scans te bestellen van 
stukken gevonden in toegangen op www. 
archieven.nl zoals dat nu ook mogelijk is 
bij het Stadsarchief Amsterdam. De raad
pleegpreproducties, dat zijn scans in diverse 
kwaliteiten, worden geleverd in Jpeg/PDF
formaat. Betaling geschiedt door middel van 
zogenoemde credits. 

Er zijn nu voorlopige prijzen afgesproken 
voor het inzien en downloaden van scans. De 
prijzen zijn voor scans met een resolutie van 
minimaal 300 dpi op ware grootte van het 
origineel: 
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1 credit(= eenheid) 
vanaf 2 credits 
vanaf 10 credits 
vanaf 50 credits 
vanaf 100 credits 
vanaf 200 credits 
vanaf 500 credits 

€ 1,50 per eenheid; 
€ 1,00 per eenheid; 
€ 0,75 per eenheid; 
€ 0,50 per eenheid; 
€ 0,40 per eenheid; 
€ 0,35 per eenheid; 
€ 0,25 per eenheid. 

De scan van een archiefstuk kost één credit, 
van een bouwtekening vijf credits en van een 
kaart tien credits. Voor de goede orde, scans 
zijn niet doorzoekbaar, het is een plaatje van 
iets. 

[Nieuwsbrief van het 
Groninger Archief van 

3 januari 2011] 
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Archieven Nieuwegein 

Vanaf 1 februari zijn vrijwel alle archieven 
van Nieuwegein ter inzage in de studiezaal 
van Het Utrechts Archief. Hiermee krijgt de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de ge
meente Nieuwegein en Het Utrechts Archief, 
die eind vorig jaar werd getekend, concreet 
gestalte. 

Het betreft de inzage van ruim tachtig ar
chiefbestanden uit de periode 1542 tot en met 
2000, met een totale omvang van circa 750 
meter. De archieven zijn afäomstig van de 

gemeente Nieuwegein en haar voorgangers 
Jutphaas en Vreeswijk. Ook zijn particuliere 
archieven vanaf genoemde datum raadpleeg
baar. De toegangen van al deze archieven zijn 
beschikbaar via http://www.archieven.nl 
(zie ook het artikel hiervoor) en via http:// 
www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/ 
archiefbank. 

[Nieuwsbrief van 
Het Utrechts Archief 

van 21 januari 2011] 

Overlijdensakten Noord-Holland 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. 

De originele akten zijn vooralsnog in te 
zien in de studiezaal van de locatieJansstraat 
te Haarlem. De akten zijn destijds toegan
kelijk gemaakt met zogenoemde tienjaren
tafels. Hierin worden per gemeente alle per
sonen, die gedurende een periode van tien 

jaar zijn overleden, in alfabetische volgorde 
genoemd. Ook die tienjarentafels zijn raad
pleegbaar 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 pe
riode 1811-1960. 

[Nieuwsbrief van het 
Noord-Hollands Archief 

van 10 januari 2011] 

Jubileum Zaanstreek-Waterland 

Op zaterdag 6 oktober 2012 viert de afdeling 
Zaanstreek-Waterland haar 25-jarig jubi
leum. Ter gelegenheid van dit lustrum wil 
het afdelingsbestuur een cd-rom uitbrengen 
met diverse artikelen over genealogisch en 
ander geschiedkundig onderzoek. Hoewel 
het accent zal liggen op artikelen over de re

Scheepswerf van Lij'nst Rogge aan de Voorzaan 
bij de Hogendijk te Zaandam (1702) 

gio Z aan s treek - W a terland is h e t ook interre s

sant als leden artikelen insturen over onder- ·' 
werpen of families die vanuit andere wind
streken een relatie hadden met deze regio. Te 
denken valt aan handel, scheepsbouw, mo
lenbouw, droogmakerijen enz. Belangstel
lenden kunnen zich melden bij de voorzitter 
van de afdeling, H. Rijswijk, tel. 075-6161137 

of e-mail voorzitter@zwa.ngv.nl. Nadere 
informatie over de jubileumdag volgt. 
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Uitnodiging 
Genealogische Dag 

Utrecht 

Gezicht op de voorgevel van de Arrondissementsrechtbank, nu Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28 te 
Utrecht. Foto 1976, collectie beeldmateriaal Het Utrechts Archief 

• 
21 mei 2011 

9.30-17.30 uur 
locatie ochtendprogramma: 

lutherse kerk 
Hamburgerstraat 9, 3512 NN Utrecht 

locatie middagprogramma: 

Het Utrechts Archief 
Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht 



Het organiserend comité heeft het genoegen 
u uit te nodigen tot deelname aan de Gene
alogische Dag, die gehouden zal worden op 
21 mei 2011 in Utrecht. Het thema van deze 
dag luidt: Genealogisch Groen, want deze 
dag staat in het teken van de hoveniers. Ho
veniers of warmoeziers kweekten en lever
den van oudsher de groenten en fruit voor de 
inwoners van de stad. Andere hoveniers ver
zorgden het uiterlijk van de stad in hoven, 
plantsoenen en parken. Er zijn hoveniers
geslachten bekend die vele generaties lang 
hierin werkzaam zijn geweest. 

De Genealogische Dag wordt georganiseerd 
door de afdeling Utrecht van de Nederland
se Genealogische Vereniging. Het speciale 
nummer van Gens Nostra, dat begin mei 2011 

verschijnt, zal mede gewijd zijn aan de ho
veniers in en rond de stad Utrecht. Deze dag 
vindt plaats precies 40 jaar na de vorige Ge
nealogische Dag in Utrecht in 1971 en mar
keert tevens het 65-jarig bestaan van onze 
vereniging. 

Ochtendprogramma 

Op deze dag wordt ook de CD-rom Utrechtse 
Hoveniersgeslachten gepresenteerd. Op de 
CD staat onder meer het door Frans Schee
pens in 1986 gepubliceerde boek Utrechtse 
hoveniersgeslachten, genealogieën van ca. 1600 -

1900. Op de CD staan ook de aanvullingen die 
deze auteur na 1986 met andere leden van de 
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, 
Haarzuilens in deze genealogieën heeft aan
gebracht. Bovendien zijn hoveniersgeslach
ten uit de omgeving opgenomen. Voor de 
CD is voorts een overzicht gemaakt van alle 
namen en adressen van de hoveniers die tus
sen 1850 en 1940 in de Utrechtse adresboekjes 
hebben gestaan. 

Alle deelnemers krijgen een coupon waar
mee deze CD gratis kan worden afgehaald bij 
de verkoopstand. Na de Landelijke Genealo
gische Dag op 21 mei 2011 kan de CD worden 
besteld door niet-deelnemers. Informatie 
daarover volgt in het volgende nummer van 
Gens N ostra. 

9.30-10.00 uur Ontvangst in de Lutherse kerk, met gelegenheid tot koffiedrinken, regi
stratie van de deelnemers, uitreiking programmaboekje, naamkaartjes 
en coupons. 

10.00-10.30 uur Opening door Yvonne Jansen-Linse, dagvoorzitter. 
Welkom door Hendrien van Beek-Tieland, voorzitter afdeling Utrecht 
vandeNGV. 
Korte toespraak door RoelofVennik, voorzitter van de NGV. 

10.30-11.15 uur Lezing Drie generaties Van Lunteren: van kweker tot architect door 
Ronald Trum, directeur Toerisme Utrecht en voorzitter Stichting Vrienden 
van Flora's Hof. 

Swellengrebel, de gefortuneerde eigenaar van de Doornse buitenplaats 
Schoonoord, bleek bij zijn dood aan de zoon van zijn tuinbaas een aanzien
lijk bedrag in contanten en waardevolle goederen nagelaten te hebben. 
Dankzij deze erfenis kon Hendrik van Lunteren in 1803 een stuk grond ko
pen aan de voet van de Domtoren, vrijgekomen door de sloop van het goti
sche bisschoppelijke paleis een jaar eerder. Drie opeenvolgende generaties 
Van Lunteren zouden hier tot 1911 een kwekerij, genaamd Flora's Hof, 
van onder andere vruchtbomen, heesters en oranjeriegewassen hebben. 

Gens Nostra 66 (2011) 



11.15-11.30 uur 

11.30-12.15 uur 

Hendrik ontwikkelde zich ook tot tuinarchitect. Aan de Utrechtse Lustwa
rande heeft hij diverse tuinontwerpen op zijn naam staan. Hij werkte met 
zijn zoon Samuel later samen aan diverse 'groenprojecten' . Samuel's zoon 
Isaac was verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van huizen aan 
de rand van Flora's Hof. In het voormalige woonhuis van de familie Van 
Lunteren, Servetstraat 5, bevindt zich thans een boekhandel waarvan de 
achterzaal ooit dienst deed als oranjerie. Het restant van kwekerij Flora's 
Hof is recentelijk heringericht. 

Intermezzo 

Lezing Groen en Genealogie te Rhenen door dr. Ad J. de Jong, bestuurs- \\ 
lid van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken. 

In de lezing wordt vooral ingegaan op de tuinen van het voormalige 
Koningshuis te Rhenen, het zomerpaleis van Winterkoning Frederik V van 
de Paltz uit de 17dc eeuw, kasteel Prattenburg en het huis Remmerstein bij 
Rhenen. Voorts komen de fraaie natuurgebieden bij Rhenen, de Blauwe 
Kamer en de Palmerswaard aan de orde. Het accent zal daarbij komen te 
liggen op de historische achtergrond en de hiermee samenhangende gene
alogische en heraldische aspecten. 

12.15-12.30 uur Afsluiting plenaire deel en uitleg rest van het programma. 

12.30-13.30 uur Lunch bij Het Utrechts Archief. 

Middagprogramma 

13.30-14 .30 uur en 
15.00-16.00 uur Parallelactiviteiten in twee rondes (zie de beschrijving hieronder) 

Gekozen kan worden uit twee van de volgende zeven activiteiten: 
1. workshop genetische genealogie 
2. workshop GensDataPro als basis voor een boek 
3. workshop Groene Heraldiek 
4. rondleiding Het Utrechts Archief 
5. stadswandeling Museumkwartier (te Utrecht) 
6 . stadswandeling Zocherplantsoen (te Utrecht) 
7. bezoek studiezaal Het Utrechts Archief 

Graag via het ancwoordfonnulier kenbaar 1naken aan welke a ctiviteiten deelgeno1nen z al 

worden. Deelname is op volgorde van aanmelding. 

16.30-17.30 uur Afsluiting met bezoek Flora's Hof en Domplein (zie eerste lezing). 

18.00-20.30 uur Diner in het Pol mans Huis, Hoek J ansdam & Keistraat, Keistraat 2, 

3512 HV Utrecht, tel. 030-2313368. 

Graag via het antwoordformulier kenbaar maken of aan het diner deelgenomen zal worden. 
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Genealogische markt 
Gedurende de gehele dag bent u in de gelegenheid de genealogische markt in Het Utrechts 
Archief te bezoeken. Op deze markt zijn vertegenwoordigers van diverse historische vereni
gingen en regionale archieven aanwezig. 

Ontmoetingspunt 
In de serre van het archiefgebouw wordt een ontmoetingspunt ingericht waar u kunt afspre
ken en contact leggen met mede-genealogen. Hier bevindt zich ook de helpdesk van het voor
ouderspreekuur. De serre is te vinden direct bij binnenkomst in Het Utrechts Archief recht 
tegenover de ingang. 

Middagactiviteiten 

1. Workshop genetische genealogie door Toon van Gestel, gepensioneerd leraar biologie. 
Aan de orde komt de variabiliteit in het DNA van mensen: het gaat hier om SNP's en STR's. 

Deze kunnen gebruikt worden als markers. Gelijke markers in het Y-chromosomaal DNA 
wijzen op een gemeenschappelijke voorvader in de mannelijke lijn (van vader op zoon). In de 
vrouwelijke lijn (van moeder op kind) geldt dat voor mt (mitochondriaal) DNA. De snelheid, 
waarmee het DNA verandert (de mutatiefrequentie) is een aanwijzing voor de verstreken 
tijd, sinds de gemeenschappelijke voorouder leefde. SNP's met een lage mutatiefrequentie 
zijn kenmerkend voor haplogroepen, groepen die lang (duizenden tot tienduizenden jaren) 
geleden zijn ontstaan. Op de plaats van ontstaan is de variabiliteit binnen een haplogroep 
meestal het grootst. Zo kan een kaart van ontstaan en verspreiding van groepen mensen 
worden gemaakt. STR's met een hogere mutatiefrequentie kenmerken verwantschappen van 
honderden tot duizenden jaren geleden en vormen het haplotype. Binnen een geslacht is deze 
vaak gelijk. Stamboomanalyse is een middel om de resultaten van genetisch-genealogisch 
onderzoek weer te geven. Het beeld is vaak verhelderend voor een juiste interpretatie van de 
resultaten. In de workshop komen al deze aspecten aan de orde. 

2. Workshop GensDataPro als basis voor een boek door Jacqueline Hofland-Poot, Genea
ducatie. 

De meeste mensen sturen regelmatig een (stukje) genealogie of kwartierstaat naar de prin
ter. Het resultaat is een aantal velletjes op A4-formaat. Hoeveel boeken staan er in uw kast 
op A4-formaat? Weinig, want het formaat is te hoog voor de meeste boekenkasten! In de 
workshop kijken we naar het tabblad RTF uitvoeringen (Instellingen) en nemen we alle mo
gelijkheden door van papierformaat tot bronvermelding en van foto's in de opmerkingen tot 
index. Verder aandacht voor lettertype en lettergrootte, en tips voor de opmaak in Word. De 
drukker of uitgever vraagt om een pdf-formaat. U krijgt te zien hoe dat wordt gemaakt. 

De nadruk van de workshop ligt op het maken van de lay-out en hoe het boek er, voor de 
buiten s taander, uit g aat z ien. Inhoudelijke vragen word en kort bea ntwoord 1naar kunnen na 

de workshop ook onderling besproken worden. 

3. Workshop Groene Heraldiek door Willem van Zon, P. R. afdeling Heraldiek, secretaris 
College Heraldiek. 

Deze workshop gaat over het zoeken en vastleggen van wapens in de bestanden van de NGV. 
In het verleden zijn veelal plaatselijk wapens aangenomen door 'burgers, boeren en buiten
lui' die enige positie in lokaal verband hadden verworven of vanuit hun functie een zegel 
gebruikten. Het kwam regelmatig voor dat die later niet verder als familiewapen gevoerd 
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Tuinbouw (kom/wmmerteelt) in 1917- Foto collectie mevrouw G. Tilstra-Graa.ftand 

werden en in vergetelheid raakten, aangezien ze niet terecht kwamen in de collecties van wa
pens van het patriciaat(de 'blauwe boekjes') of de adel (de 'rode boekjes'). 

Binnen de NGV zijn we een project gestart om juist die 
wapens te inventariseren en zo een 'groene collectie' te 
vormen. Niet iedereen zal bij het tegenkomen van een an
der wapen of zegel dan dat van de eigen familie er aan
dacht aan schenken. Het kan echter voor iemand anders 
net datgene zijn wat men in eigen bronnen niet kan vin
den, omdat bijvoorbeeld een verzegelde brief is verzon
den naar een andere plaats. Iedereen die zo wapens of ze
gels tegenkomt kan deze nu aanmelden voor opname in 
het Heraldisch Archief, de wapencollectie in het NGv-Ver
enigingscentrum (te Weesp). Via een eenvoudig formulier 
worden ze vastgelegd en toegankelijk gemaakt. Met deze 
inventarisatie wordt tevens beoogd de achtergrond van 
deze wapens te kunnen onderzoeken. Ook zal in het kader 
van het thema het aspect van hovenierswapens worden 
belicht onder andere met voorbeelden van wapens waar
in stukken voorkomen uit de tuinderijen, zoals gereed-
schappen en producten van de groene beroepen. 

JI 4. Rondleiding Het Utrechts Archief 

Tijdens deze tour gaat u onder begeleiding door een interactieve presentatie. U bekijkt 
eeuwenoude archiefstukken en hoort de bijbehorende verhalen van zowel beroemde als min
der bekende Utrechters. Aan de hand van unieke voorbeelden wordt uitgelegd wat een archief 
doet, wat er wordt bewaard en op welke manier het wordt bewaard. Wist u dat Het Utrechts 
Archief het originele document met het stadsrecht uit 1122 bewaart? Naast vele documenten 
beheert het archief een grote collectie films, dagboeken, brieven, affiches, foto's en prenten. 
Tijdens de rondleiding wordt ook het monumentale pand belicht, waarin de resten van de 
middeleeuwse Paulusabdij nog zichtbaar zijn. 
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5. Stadswandeling Museumkwartier door Hanneke Blijham, historica. 
Op 21 mei neem ik u graag mee voor een wandeling door het Museumkwartier, een rustig 

deel van de Utrechtse binnenstad. Het is verrassend wat er zich allemaal achter de huizen 
bevindt: de Abraham Dolehof met zijn meer dan 150 jaar oude Oosterse plataan, elders een 
voor een stad unieke slangenmuur, waar (sub)tropisch fruit goed kan gedijen. Omdat het 
thema 'groen' is, wandelen we vanzelfsprekend een stukje langs het fraaie Zocherplantsoen, 
de groene vervanger van de in de 19de eeuw afgebroken stadsmuur. Hier zien we overigens ook 
het huis waar prinses Irene een tijdje heeft gewoond. 

De route voert ons verder langs zogenaamde kameren: oorspronkelijk eenkamerwoningen 
voor weduwen zonder bron van inkomsten die hier gratis gehuisvest werden en werden voor
zien van voedsel en brandstof. Nu zijn het schattige huisjes met een prachtige gemeenschap
pelijke tuin. 

De Hofpoort tenslotte biedt een doorgang naar een binnenplaats waar een deels nog origi
nele muur te zien is van de voormalige Pauluskerk, zij het dat het in de kerk een binnenmuur 
was en nu een buitenmuur, behorend tot het gebouw van Het Utrechts Archief. 

6. Stadswandeling Zocherplantsoen door Jan van Strien, hovenier. 
Deze wandeling leidt u langs de singels van Utrecht (Zocherplantsoen) waarin een stukje 

geschiedenis van de singels, maar ook een stukje geschiedenis verteld zal worden over de 
soort bomen en hun volksgebruik. Tijdens de wandeling zullen enkele bezienswaardige bo
men worden bekeken. 

7. Bezoek studiezaal Het Utrechts Archief 
De studiezaal van het archief is open. U kunt daar dingen nazoeken. Op de website http:// 

www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/bezoek/voorouders staat wat er te vinden is. U kunt 
ook hulp vragen aan de mensen van het voorouderspreekuur. 

Op weg naai· de veiling. Foto collectie Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 
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Bereikbaarheid 

Parkeergelegenheid 
In de omgeving van de Hamburgerstraat is de parkeergelegenheid beperkt. Bovendien geldt voor de 
gehele Utrechtse binnenstad: betaald parkeren. Daarom wordt aangeraden met het openbaar vervoer re 
reizen. Wilt u toch met de auto komen: de dichtstbijzijnde parkeergarage is P Springweg, Strosteeg 83, 
3510 VK Utrecht. Her rariefbedraagr drie euro per uur. 

Bus 
Vanaf Utrecht Centraal Station is de Hamburgerstraat bereikbaar met stadsbus lijn z, Ringlijn Muse
umkwartier. Uitstappen bij de halte Hamburgerstraat in de Korte Nieuwstraar. 

Te voet 
De Hamburgerstraat ligt op 15 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal Station. 

Routebeschrijving 
• Vanuit het Centraal Station/Hoog Catharijne neemt u de uitgang Godebaldkwartier. 
• U gaat onderaan de roltrap linksaf en steekt de Carharijnebaan over naar de Maria plaats. 
• Aan het eind gaar u even naar rechts, waarna meteen links de Zadelsrraat in. 
• U loopt nu richting de Domtoren en gaat onder de toren door, daarna slaat u direct rechtsaf. 
• Na circa 200 meter ziet u links het plein van het archief. Schuin aan de overzijde is de Lutherse kerk, 

Hamburgerstraat 9. 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

INSCHRIJFFORMULIER 

(insturen vóór 22 april 2011) 

voor deelname aan de 

58c GENEALOGISCHE DAG in UTRECHT 

op zaterdag 21 mei 2011 

te zenden aan: 
adres: 
PC+ plaats: 

Angelique Hajenius, 
Kooikersplein 6 
37 21 BK Bilthoven 

Let op: op de website van de NG v (www.NGV.NL), 
op de pagina: Inschrijven GD 2011, kunt u zich 
'online' opgeven of 
e-mail: angelique.hajenius @wanadoo.nl 

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

Naam: __________ ________ _____ _ _ ___ _ m/v 

Adres: ________ _ _ ___ _________ ________ _ 

Postcode en woonplaats: _______________ _ _ ___ _ _ _ _ 

Telefoon: _______ E-mail-adres: ______________ _ _ 

Neemt deel aan: 
D Genealogische Dag 

D lunch 
D diner 

D vlees Ovis D vegetarisch 

Middagactiviteiten (maximaal twee activiteiten 
aankruisen) 

D 1. workshop genetische genealogie 
D 2. workshop GensDataPro als basis voor een boek 
D 3. workshop Groene Heraldiek 
D 4. rondleiding door Het Utrechts Archief 
D 5. stadswandeling door het Museumkwartier 
D 6. stadswandeling Zocherplantsoen 
D 7. bezoek studiezaal Het Utrechts Archief 

à € 12,50 deelname en co-rom 
Utrechtse Hoveniers
geslachten 

à € 12,50 lunch 
à € 27,50 exclusief dranken 

à € 2,50 per activiteit 

(gratis) 

Het totale bedrag voor uw deelname dient uiterlijk 7 mei 2011 bij de 
NGV Utrecht binnen te zijn. 

Het verschuldigde totaalbedrag ad€ _ _ ,_ is heden overgemaakt op bankrekeningnum
mer 598447 t.n.v. NGV te Utrecht o.v.v. GD 2011. U ontvangt een e-mail bericht ter bevestiging 
van uw inschrijving. 

Datum: _____ _______ _ _ Plaats: _ _________ _ 

Handtekening: _ __________ _ 
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In 2010 overleden leden 

100980 dhr G. Staalenhoef, Diemen 
101140 mw W.C. Storm-Landweer, Amsterdam 
101261 dhr ir H. Ehrhardt, Leeuwarden 
101760 dhr C. F. Hagenaars, Til burg 
101897 dhr dr W. Heers pink, Paterswolde 
102121 dhrH.J. Wolters, Maarssen 
102273 dhr J.C. van der Made, Amsterdam 
102416 dhr J.J. Broer, Amersfoort 
103082 dhr H. Rudol phie, Dieren 
104847 dhr ingJ. Schuurmans, Heelsum 
104973 dhrP.M. van der Struis, Heemstede 
105445 dhr drs J. C.G. W. Coenen, Maasbracht 
105947 mw D.H. Brugge-Wandel, Breskens 
106758 dhr F. H.S. Boersma, Maassluis 
107074 dhr A.J.M. Hoevenaars, Rijen 
107254 dhr H. van Kooten, Hillegom 
110146 mw A. Lafeber, Den Helder 
110261 dhr M.J. K. D. van der Velde, Zwartsluis 
110310 dhrJ.TH.G.Leune, Velserbroek 
110671 dhr J. Visser, Maarssen 
110699 dhr J. L. W. M. Lou man, Limmen 
111609 mw M.J. Platt-de Kiewit, Dordrecht 
111676 dhrR.B. teSlaa, Velp(Gld) 
111785 dhr E.J. van den Heuvel, Sint Michielsgestel 
111944 dhr ing A. Pouwer, Kesteren 
112557 dhr H.S. Hom berg, Assendelft 
112628 dhr M. C. van Breda, Leidschendam 
112633 dhr J. Klinkhamer, Haarlem 
112771 dhr N.J. M. Zethof, Loosdrecht 
113012 dhrL.M. van Voorene,Amersfoort 
113214 dhr A. Minneboo, Middelburg 
114108 dhr J. H. Borgman, Denekamp 
114158 dhr F. de Stoppelaar, Voorschoten 
114414 dhr J. de Rijk, Hoofddorp 
114431 dhr M.G. Vos, Maarssen 
114739 dhr A. F. Visschedijk, Enschede 
114883 mwJ.A.C.Breijink-Zaal, Wijchen 
115267 dhr K.L. de Jonge, Veldhoven 
115320 dhr M.H. M. Starkenburg, Leeuwarden 
115915 dhr M.A. van den Heuvel, Boxmeer 
116094 mw E.A. van Merkom, Zaandam 
116298 dhr J. Donner, Zwolle 
116470 dhr A.A. van de Maaden, Wijk en Aalburg 
116515 dhr A.M. Burbach, Geldermalsen 
117031 mw drs M.J.A. de Koster, Amsterdam 
117261 mw M.H. Schillings-van Vugt, Helden 
117360 dhr P.C. Nee Ie, Apeldoorn 
117504 dhrL. Mol enlc=imp~ Heerlen 
117608 dhr L. Murs, Castricum 
117861 dhrF.H.G. van derHeijden,Houten 
118045 dhr C.G. Tweehuysen, Bemmel 
118077 mw L.J. van Nijendaal, Amsterdam 
119351 dhr P. Bronger, Laren (NH) 
119481 dhr S. Hertog, Eelde 
119677 dhr A.J.M. van Aken, Olst 
119829 dhrJ. Suurmond, Nieuwegein 
120236 mw M.A. Mijlhoff, Warmenhuizen 
120587 dhr P.N. Kriek, Glen Waverley, Australië 

Gens Nostra 66 (2011) 

120588 dhr drs G.J. den Besten, Noordbroek 
120639 mw drs T. Drenth, Fluitenberg 
120824 dhr G. van Kuijk, Bussum 
120843 dhrL.Jongejan, Zwartewaal 
121099 mw A. Hartendorp-van Ast, Hoogland 
121131 dhr prof dr J. Lever, Amsterdam 
121501 dhr G.A. Wortel, Gouda 
121610 dhr drs H.L. M. de Sauvage Nolting, 

Naarden 
121697 dhr A. van Wezep, Den Haag 
122008 dhr J. Bekker, 's-Hertogenbosch 
122113 dhr H. V. Sleyster, Bussum 
122298 mw C.M. Korver, Den Helder 
122400 dhr G. R. Christiaanse, Amsterdam Zuidoost 
122998 dhr A. F. Smoren burg, Maarssen 
123512 dhr H. Hansma, Schalkhaar 
123566 dhrJ. Woudsma, Weesp 
123579 dhr E. Houkes, Zeewolde 
123900 dhr E.J. Mensema, Bilzen, België 
124136 dhr J.A. P.A. Stijnman, Hamm, Duitsland 
124453 dhr J.C. Spanjer, Sint Maartensvlotbrug 
124736 dhr H. Lindeman, Meppel 
124964 dhr J. F. Lankamp, Almere 
125270 dhr S. van Geest, Wormer 
125471 dhr R. Swier, Naaldwijk 
125864 dhr H. van Giffen, Bosch en Duin 
126026 dhr W. C. Boot, Breda 
126984 dhr A.J. Schrage, Groningen 
127436 dhr H.L. Ja link, Oegstgeest 
127822 dhr A. L. Consten, Heiligerlee 
128108 mw R. Both-Miedema, Weesp 
128386 dhr H. B. Waller, Amersfoort 
128537 dhrJ.F. Vitters, Alphen aan den Rijn 
128566 dhr drs F. Brühl, Hilversum 
128578 dhr C.J. Bos, Heerhugowaard 
128967 dhr F. van der Wilt, Zeist 
129220 dhr G.C. Kuntz, Kaatsheuvel 
129322 dhr R. H. Roggema, Groningen 
129412 dhr S. Nij boer, Eindhoven 
129455 dhr ir M.J. Klein jan, Beekbergen 
130008 dhr A. N.A. Josephus Jitta, Alkmaar 
130093 mw J.W.M. Peters-Blankers, Nieuwegein 
130169 mw K. van Rooijen, Wemeldinge 
130190 dhrB.G.J. Exterkate, Haaksbergen 
130252 dhr A.W. Kruize, Tilburg 
130557 mw G. van Schie-Bakker, Alkmaar 
130702 dhr J. Kleinhuis, Burgum 
131069 mw A. A.M. Vries-van Poorten, Amsterdam 
131122 dhr N. D. van der Hammen, Zevenhoven 
13148 5 dhr F. H. G. Janssen, Geldrop 
132181 dhr W. P. N. Handgraaf, Beverwijk 
132188 dhr A.P. van Hoften, Assendelft 
132470 dhr H.L. Salemans, Maastricht 
132583 dhr B.J. Sieberink, Hardenberg 
132588 dhr J.C. van Kas teren, Veldhoven 
132945 dhr H. Snelleman, Rozenburg {ZH) 
133105 dhr R. Veldman, Maarn 
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Agenda 
April 
2-apr 14.00 uur. Afdeling Amersfoort en omstreken 

Kerkelijk Centrum De Brug, Schuilenburger
weg 2, Amersfoort 
In loop middag com pu tergenealogie. 

2-apr 13.00/14.30 uur. Afdeling Drenthe 
Kerkgebouw De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 
22, Hoogeveen 
Afdelingsledenvergadering/lezing door Her
man de Wit: Geneaknowhow. 

2-apr 11.00 uur.Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Het Nivongebouw, Kerkebuurt 169, Berkhout 
Bibliotheekopenstelling. 

2-apr 14.00 uur. Afdeling Rotterdam en omstreken 
De Rustburch, Strevelsweg 744/746, Rotterdam 
(t.o. metrostation Zuidplein) 
Afdel ingsledenvergadering en lezing door 
Robert Phili ppo: DNA in de genealogie. 

2-apr 10.00 uur.Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Hogendijk 112a, Zaandam 
Openstelling afdel ingscentrum. 

6-apr 10.00 uur.Afdeling Utrecht 
Hamburgerstraat 28, Utrecht 
Voorouderspreekuur. 

6-apr 20.00 uur. Afdeling West Noord-Brabant 
Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorp
straat 2, Breda 
Algemene Ledenvergadering. 

8-apr 14.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Westfrics Archief, Blauwe Berg se, Hoorn 
Voorouderspreekuu r. 

9-apr 13.30 uur.Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 
Leeuwarden 
Afdelingsleden vergadering en lezing door 
Gieneke Arnolli, conservator Fries Museum, en 
Martha Kis t: Merklappen en genea logie. 

9-apr 10.30 uur.Afde lingRij.nland 
Regionaal Archief Leiden, Boisotkade 2a, 
Leiden 
Contactochtend, op zoek naar voorouders. 

9-apr 14.00 uur.Afdeling Twente 
Stefans-Hof, Grotestraat 207, Borne 
Afdel ingsledenvergadering. 

12-apr 19.30 uur. Afdeling Apeldoorn en omstreken 
De Stolp, Violieren plein 101,Apeldoorn 
Voorjaarsledenvergaderingen bijdragen leden. 

12-apr 20.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
Belgieplein 20, Eindhoven 
Voorjaarsledenvergadering. 

1. 2.- ap1· 2.0.00 uur. Afclcling Lcwd V(lll Cuijk en B.avenstein 

Beerseweg no. 9, Zaal ' tLagerhuis, Mill 
Lezing door de heer ir. Rob A.J. Dix: Voorbij de 
DTB, naar de Middeleeuwen. 

16 

13-apr 19.30 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
Louise de Colignystraat 20, gebouw ' t Trefpunt, 
Alkmaar 
Ledenvergadering gevolgd door lez ing door 
Marcel Plaats man en André Loo ij en ga: Kerken 
van Noord-Holland en Fries land. 

13-apr 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. Su
ringarlaan 1, Utrecht 
Lez ing door de heer J.W.G. Netclbeek(webmas
ter NGV): Wat kunt II allemaal vinden opde website 
vandeNGV? 

13-apr 20.00 uur. Afdeling Zaanstreek Waterland 
EvL kerk, Vinkenstraat 36, Zaandam 
Ledenvergadering en lezing door de heer H. 
de Raad: De inventarissen van het streekarchief in 
Alkmaar. 

14-ap r 20.00 uur. Afdeling Amersfoort en omstreken 
Kerkelijk Centrum De Brug, Schuilenburger
weg 2, Amersfoort 
Afdelingsledenvergadering en lez ing door Aron 
de Vries en Julia Romijn: Eigentijdse toegankelijk
heid van de archieven. 

14-ap r 19.30 uur. Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, 
Delfgauw 
Afdelingsledenvergadering en lezing door de 
heer K. van der Wiel: Huisonderzoek. "'<' 

14-apr 20.00 uur.Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Nivongebouw, Kerke buurt 169, Berkhout 
Jaarvergadering van de afdelingen 10-minuten
praatjes. 

14-apr 20.00 uur. Afdeling Rijnland 
Regionaal ArchiefLeiden, Boisotkade 2a, 
Leiden 
Afdelingsledenvergadering en lezing door drs. 
J.P.C.M. van Hoof: Onderzoek naar militairen in 
het Staatse legeren Nederlandse militairen in Franse 'f.. 
dienst. 

15-ap r 14.00 uur.Afdeling Drenthe 
Gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1, 
Emmen 
Genealogisch inloopspreekuur. 

16-apr Algemeen/national 
Beatrixgebouw- Jaarbeurs, Utrecht 
NGV Algemene Vergadering {Let op de 
datum!!!). 

16-ap r 10.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
Bibliotheek, Meiveld 2, Veldhoven 
Genealogisch spreekuur van NGV en HCC. 

19-apr 19.30 uur. Afdeling Betuwe 
Flipje en Streekmuseum Tiel, Plein 46-48, Tiel 
Lezing door de heer Th. Broersen: Thedingsweert 
en zijn bewoners. 

zo-apr 20.00 uur.AfdelingGroningen 
Cascadeplein 4, Groningen 
Lezingen door Marina van der Ploeg: Werkver
schaffing in het Westerkwartier, de betrokkenheid van 
burgemeester Buiskool en de Tol en door Cees Stolk: 
Werkverschaffing in Oost-Groningen. 
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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'. 

In de komende edities van deze rubriek, interviews met mensen die hun sporen op het snij
vlak van internet en genealogie hebben verdiend. Als eerste Bob Coret, een begrip in die/onze 
wereld. Met dank aan Antonia Veldhuis te Veenwouden voor het idee en de vorm waarin het 
gegoten is. 

Een interview met Bob Coret, over het raakvlak 
van internet en genealogie 

Vertel wat over jezelf: leeftijd, woonplaats, beroep, partner, alles wat je kwijt wilt. 
Als ik mezelf in steekwoorden mag introduceren: 38 jaar, 
geboren en wonende te Den Haag, echtgenoot en vader van 
twee zoontjes, IT architect/adviseur overdag en ontwikke
laar van genealogische internetdiensten in de avonduren. 

Doe je ook aan genealogie, hoe is die hobby ontstaan? 
Ja, het genealogische virus heeft mij aan het begin van mijn 
middelbare schoolperiode gegrepen. Ik ben begonnen met 
de stamboom van de familie Coret. Alle Coretten in Neder
land zijn te herleiden tot de gemeenschappelijk voorvader 
Joseph Coret, mijn oud-overgrootvader. Hij is overleden 
rond 1771, maar wanneer en waar geboren en wie zijn ou
ders waren, daar ben ik tot op de dag van vandaag nog niet 
achter. Een mogelijke link naar de mij oudst bekende Coret, 

Nicolaas Coret, meester harnasmaker in Den Haag begin 17de eeuw, is mij onbekend. Naast de 
stamboom doe ik uiteraard ook onderzoek naar betekenis van de naam, familiewapen, naam
genoten in het buitenland en natuurlijk de kwartierstaat van mijn zoontjes! 

Hoe is je (andere) hobby (lees: het ontwikkelen en onderhouden van je websites) ont
staan en wat houdt deze hobby precies in? 
Door mijn studie Informatica kwam ik al snel in aanraking met internet en zag ik in wat dit 
kon betekenen voor mijn genealogisch onderzoek: vragen stellen aan een grote groep perso
nen, je gegevens zelf eenvoudig publiceren, feedback/aanvullingen krijgen van personen in 
binnen- en buitenland, contact maken met naamgenoten & collega onderzoekers en informa
tie vinden. De resultaten van mijn genealogische onderzoek staan nu al weer ruim 15 jaar op 
http://www.coret.org/! 

Door deze publicatie, die werd gemaakt met een zelf gemaakt programma, kreeg ik veel 
vragen van mensen die ook een dergelijke publicatie op internet wilden. Uit deze vraag is Ge-
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nealogie Online (http://www.genealogieonline.nl/) ontstaan. Een website waar stamboom
onderzoekers heel eenvoudig, zonder technische kennis, gratis hun genealogische gegevens 
en afbeeldingen op internet kunnen publiceren. 

Ook op een ander vlak zette ik de computer in, meer uit luiheid. Ik wilde niet elke keer op 
Genlias kijken of er nieuwe gegevens beschikbaar waren en ik wilde ook alle gegevens in één 
keer hebben in bijvoorbeeld GEDCOM-formaat. Dit hulpmiddel heb ik in 2003 omgevormd 
tot een internetservice, bekend onder de naam Genlias Monitor (http://www.genliasmoni
tor.nl/). 

Wat is er zo leuk aan? 
Informatietechnologie vind ik leuk, uitvinden wat de (praktische) mogelijkheden zijn en be
schikbaar stellen aan anderen. Het inzetten van informatietechnologie voor het oplossen van 
een probleem of het makkelijker maken van een taak, vormt mijn uitdaging. De combinatie 
van informatietechnologie (vooral internet) en genealogie is een niche waar ik echt iets kan 
betekenen: mooie en succesvolle diensten ontwikkelen vanuit een passie! 

Hoeveel tijd neemt deze hobby intussen in beslag? 
Ik denk dat ik zo 15-20 uur per week bezig ben met de genealogische internetactiviteiten: met 
bijblijven, ontwikkelen van nieuwe functionaliteit, beheren/modereren van de websites, pu
bliceren, lezingen geven, 'netwerken' en zo goed als mogelijk e-mail beantwoorden. Een klus 
die steeds lastiger wordt door het feit dat de websites populair zijn en het gebruik groeit. Ge
nealogie Online is met informatie over ruim 12 miljoen voorouders de grootste stambomen
site van Nederland. Het Stamboom Forum (http://www.stamboomforum.nl/) is met ruim 
34 duizend leden het grootste online sociale netwerk voor stamboomonderzoekers. 

Het feit dat ik de klus alleen klaar, is wellicht zwaar, zeker als er zo nu en dan juridische 
conflicten zijn (bijvoorbeeld vanwege vermeende smaad of copyright/privacy schendingen), 
maar biedt ook veel vrijheid: geen vergaderingen, commissies, stemrondes of omvangrijke 
projectorganisatie. Als ik iets wil, als ik iets leuk vind, dan doe ik het gewoon. En vergeet ook 
niet: de gebruikers van de websites doen ook heel veel, door hun bijdragen kunnen de sites 
meer van waarde zijn voor bezoekers en gebruikers. 

Ook al komt er steeds meer bronmateriaal online en zijn archieven ook buiten kantooruren 
open, het eigen stamboomonderzoek staat helaas door deze tijdsbesteding op een vrij laag 
pitje. 

Is het een dure hobby en helpen de donaties daarbij in belangrijke mate? 
De kosten die ik maak qua infrastructuur vallen wel mee. Op dit moment spreek je over drie 
servers (één thuis in de meterkast, twee dedicated servers bij een provider), backup facilitei
ten, bandbreedte (dus internettoegang) en een reeks domeinnamen. Donaties die ik ontvang 
van tevreden gebruikers dekken deze kosten redelijk. Hierdoor kan ik de websites ook recla
mevrij houden, wat ik wel zo esthetisch vind. 

Alhoewel het door de donaties geen dure hobby is, is het ook niet zo dat er genoeg inkomsten 
zijn om te investeren in bijvoorbeeld extra tijd, dus minder werken waardoor er meer tijd 
is voor de genealogische internetactiviteiten. Doordat tijd schaars is, wordt de groei belem
merd. Om deze reden heb ik vorig jaar besloten om 'commercieel' te gaan. Sinds het begin van 
het jaar is het dan ook mogelijk om Premium abonnementen af te sluiten bij Genealogie On-
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line (http://premium.genealogieonline.nl/) en het Stamboom Forum (http://premium. 
stamboomforum.nl/). Bestaande functionaliteit bleef hierbij gewoon gratis (en reclame
vrij), maar aan de extra functionaliteit hangt nu een prijskaartje. Ik hoop met de inkomsten 
de groei van de genealogische internetdiensten te kunnen bevorderen. 

Deze extra functionaliteit bestaat naast nieuwe functies of wegvallen van limieten ook uit 
een geheel nieuwe dienst: Familie Archivaris (http://www.familiearchivaris.nl/). Via deze 
website kunnen stamboomonderzoekers als 'familie archivaris' de familie betrekken in een 
besloten omgeving om verhalen, foto's en documenten naar boven te krijgen. Door de reac
tiemogelijkheid kunnen vragen beantwoord worden ('wie weet wie de persoon rechts op deze 
foto is?') en feiten, meningen en gedachten worden gedeeld en dat leidt tot een rijke(r) geïl
lustreerde familiegeschiedenis! 

Heb je nog plannen voor iets nieuws? 
Op zich doe ik niet echt aan plannen. Als ik iets leuks lees en een idee krijg, kan het in het 
weekend erna al gerealiseerd zijn. Zo ging het bijvoorbeeld met de 'Scan zoeken'-service van 
Genealogie Online: door de index van beschikbare online bronnen bij archieven te matchen 
met genealogische gegevens kunnen gebruikers suggesties krijgen over scans die archieven 
leveren over gebeurtenissen uit hun stamboom. Een simpel idee dat zeer snel tot een nuttige 
service leidde. 

Uiteraard houd ik wel een lijst bij van wensen die gebruikers uiten en functionaliteiten 
die ik wil c.q. moet verbeteren. Zo is het algoritme die alle stambomen op Genealogie Online 
tegen elkaar houdt om overeenkomsten te vinden en deze te melden aan de stamboomon
derzoekers al weer enige jaren oud. Door de forse groei van het aantal stambomen 'piept en 
kraakt' deze. 

Een continue wens is om meer samen te werken met andere genealogische websites, archie
ven en stamboomprogramma's. Vanwege verschillen in belangen altijd een lastig punt, maar 
dit weerhoudt mij niet om APr's (Application Programming Interfaces) te bieden die andere 
partijen kunnen gebruiken en actief contact te houden met de diverse archiefinstellingen, 
commerciële partijen, verenigingen en particulieren in binnen- en buitenland. 

Wat vind je van een ontwikkeling als twitteren? 
Web 2.0, sociale media en online sociale netwerken zijn niet alleen technische ontwikkelin
gen, ze hebben ook een enorme sociale impact. Waren we eerst 'consumenten' van informatie 
op internet, nu zijn we ook heel eenvoudig ' producenten' met een enorm bereik. De drempel 
om foto's, video en (genealogische) informatie te delen met iedereen of een bepaalde groep, 
is zeer laag. Door de mogelijkheid om reviews of commentaar te geven, krijgen gebruikers 
de mogelijkheid om zich uit te spreken over kwaliteit, ideeën te spuien en openlijk vragen 
te stellen. De waarde hiervan voor genealogen beschreef ik onlangs in een serie artikelen op 
mijn weblog 'Blog Coret' (http://blog.corct.org /). 

Ook via Twitter kun je, in de vorm van tekstjes van maximaal 140 karakters (zogenaamde 
tweets) berichten delen. Anderen kunnen jou volgen en zodoende jouw berichten lezen. Wat 
nu de echte waarde is van Twitter en hoe je dat het beste kunt inzetten, daar ben ik nog niet 
100% achter. Mijn tweets (http://www.twitter.com/coret) zijn een mengeling van persoon
lijke, zakelijke en genealogische berichtjes. Deels zend ik informatie of herhaal ik tweets van 
anderen, het zogenaamde retweeten, deels reageer ik op tweets van anderen en deels stel ik vra
gen. 

Er komen veel onzinnige tweets voorbij, maar ook zie je bij gebeurtenissen in de wereld dat 
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veel mensen - als getuigen - er over twitteren, het is hiermee een nieuwsvoorziening gewor
den. Bij evenementen als congressen of voorstellingen zie je dat mensen hun mening geven, 
presentatoren of cabaretiers doen hier hun voordeel mee, reageren erop. En het stellen van 
vragen is wellicht nog het meest krachtige door het enorme potentiële bereik. De meest uit
eenlopende vragen worden er gesteld, meestal met de toevoeging '#durftevragen'. Als je veel 
volgers hebt of mensen de tweetretweeten, komt de vraag vaak uit bij mensen die het antwoord 
weten, erg krachtig dus! Ik zou zeggen: probeer het (gratis), experimenteer en ervaar het! 

Heb je een mening over de ontwikkeling van het nieuwe WieWasWie? 
Ik juich WieWasWie erg toe! Nog enkele maanden wachten en dan zal de opvolger van Gen
lias en de Digitale Stamboom sites beschikbaar komen. Naast de technische uitdaging, is het 
vooral een uitdaging om meerdere archieven op één lijn te krijgen (en te houden). Maar het 
ziet er naar uit dat het een moderne site wordt met veel informatie èn scans van veel archie
ven. Ook kun je er je stamboom maken en publiceren, deze 'concurrentie' houdt mij scherp. 
Ik heb goede hoop dat er een notificatieservice komt binnen WieWasWie, waardoor ik geen 
'Wie Was Wie-Monitor' hoef te ontwikkelen. Uiteraard zal ik de zoekfunctie van Wie Was Wie 
wel opnemen in de Genealogie Werkbalk (http://www.genealogiewerkbalk.nl/), zodat ook 
deze site snel doorzocht kan worden. Andere samenwerkingsvormen sluit ik overigens niet 
uit. 

Wat zijn je verwachtingen respectievelijk wat is je visie met betrekking tot ontwik
kelingen op het gebied van genealogie & internet? 
De trend is dat er steeds meer informatie beschikbaar komt, in de vorm van gepubliceerde ge
gevens, indexen op bronnen èn scans van bronnen. Door de kwantiteit zullen er steeds meer 
diensten ontwikkeld worden die het (internationale) stamboomonderzoek kunnen onder
steunen. De aard van stamboomonderzoek zal echter niet wijzigen; het blijft een methodisch 
onderzoek waar je informatie over personen zoekt, relaties probeert te leggen en te onder
bouwen met bewijs (bronnen). 

Sommige aspecten van het genealogisch onderzoek zullen door internet duidelijker wor
den maar in wezen onveranderd blijven: het belang van privacy en de angst voor het over
nemen van gegevens versus het delen van gegevens. Gegevens van levende personen mogen 
zonder hun uitdrukkelijk toestemming niet worden gepubliceerd. Punt uit. Het mag niet 
in een papieren uitgave en ook niet op internet, waar deze gegevens nog sneller gevonden en 
wellicht overgenomen kunnen worden. Dit laatste weerhoudt sommigen van het überhaupt 
publiceren van hun genealogische gegevens en afbeeldingen, bang dat hun gegevens 'gesto
len' worden. Ik ben van mening dat je jezelf te kort doet als je niet publiceert.Je mag trots zijn 
op je onderzoek en dit tonen aan de wereld, waar anderen een oordeel over mogen hebben 
('hé, dat is ook mijn overgrootvader!', 'klopt niet!', 'weet je het zeker?') en aan kunnen bijdra
gen met extra informatie, foto's en/of documenten . Het komt u en uw onderzoek ten goede! 
Het is wellicht niet fijn als anderen, zonder vragen dan wel bronvermelding, gegevens klal<
keloos, zonder controle, van u overnemen. Maar wees gerust, u bent uw gegevens niet kwijt! 

Wat kunnen de lezers van de rubriek Gens Data voor jou betekenen? 
Deel! Deel uw gegevens en afbeeldingen. Deel uw ideeën over de genealogische diensten. Deel 
uw kennis over de methode van genealogisch onderzoek. Deel uw mening over genealogische 
websites en stamboomprogramma's. Uw inbreng kan van grote waarde blijken voor mij èn 
anderen, in het genealogisch onderzoek of websiteontwikkeling, met z'n allen weten we 
meer. En uiteindelijk geldt: wie deelt die ontvangt! 
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Google, maak gebruik van de mogelijkheden! 
Tips voor het gebruik van 'geavanceerd zoeken' 

DooRJ.-W. KOTEN 

De meeste genealogen zijn dagelijkse gebruikers van Google, maar weinigen zijn vertrouwd 
met het bijzondere zoekprogramma waarover Google beschikt, namelijk 'geavanceerd zoe
ken'. Men vindt deze optie naast de zoekbalk van Google. In dit artikel volgen enkele tips hoe 
men dit geavanceerde programma voor genealogische doelstellingen kan benutten. 

Google 
Zoek1 esult.1ten 

Geavanceerd zoeken 

met ,1lle woorden 

met de exacte woordcombinatie 

met een van deze woorden 

zonde1 de woorden 

!Jan Savelkou~ 

Het begin van hetzoekscherm 'geavanceerd zoeken' 

Bovenaan ziet u eerst de zoekterm 'met alle woorden'. Deze geeft dezelfde resultaten als bij 
gebruik van de gewone Google-zoekbox. Dus als u 'Jan Savelkoul' invoert, krijgt u alleen tref
fers waarin de woorden 'Jan' en 'Savelkoul' voorkomen. 

Bij gebruik van 'met de exacte woordcombinatie', krijgt u uitsluitend als treffer(s) de 
woordcombinatie die u heeft ingegeven. Wanneer u dus 'Jan Savelkoul' ingeeft, dan vindt u 
alleen resultaten waarin de woordcombinatie 'Jan Savelkoul' voorkomt. 

Vult u in het veld 'met een van deze woorden' een woordcombinatie in, dan krijgt u resul
taten waarin elk van de ingegeven woorden voorkomt. Plaatst u de woorden 'Jan Savelkoul' in 
dit veld, dan vindt u bij de zoekresultaten treffers met het woord 'Jan' , met het woord 'Savel
koul', met beide woorden 'Jan' en 'Savelkoul' en tot slot de ingegeven woordcombinatie 'Jan 
Savelkoul'. 

Het gebeurt maar al te vaak dat de zoekactie gegevens oplevert die niet relevant zijn. Stel dat 
u niet geïnteresseerd bent in de Savelkoul's met de voornaam Jan. Daar kunt u dan rekening 
mee houden in de vraagstelling. U tikt achter 'met alle woorden' 'Savelkoul' en vervolgens in 
het vak 'zonder de woorden' het woord 'Jan' . U krijgt dan treffers met het woord 'Savelkoul' 
maar zonder het woord 'Jan'. Wilt u de woordcombinatie 'Jan Willem Savelkoul' uitsluiten, 
tik dan in het veld 'zonder de woorden' "Jan Willem" met dubbele aanhalingstekens. Tikt 
men "Jan, Willem" dan vindt u geen Jan Savelkoul, evenmin Willem Savelkoul en dus ook niet 
de combinatie Jan Willem Savelkoul. 

Heel handig kan zijn bepaalde plaatsnamen bij een zoekactie uit te sluiten, bijvoorbeeld 
Grevenbicht. Als u in het veld 'zonder de woorden' 'Grevenbicht' invoert, dan krijgt u resul
taten met het woord ·savelkoul' waarin het woord 'Grevenbicht' niet voorkomt. 

Re9lo 

8est,,11 tlsfo1111 ,, .,1 

0 ,lllllll 

W,l ,ll 

Domein 

Pagina's zoeken in: 

Alle_~~ v resultaten weergeven in het bestandsformaat 

Pagina's weergeven die zijn bekeken in de 

Toon resultaten als mijn zoekopdracht voorkomt 

Alleen .., resultaten weergeven van de site of het domein 

Andere zoelwpties 
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Stel dat u Jan Savelkoul zoekt in een bepaalde regio, dan kunt bij 'regio' een land selecte
ren door dat land in het rolmenu aan te klikken. Zo kunt u snel alle Savelkoul's zoeken die 
op Amerikaanse webpagina's voorkomen. Bij 'bestandsformaat' vindt u een rolmenu, het 
tweede, waarin u een bepaald formaat kunt aangeven bijvoorbeeld RTF- of Worddocumen
ten. U kunt ook bepaalde documentsoorten uitsluiten. U moet dan bij de eerste knop met 
een rolmenu het woord 'alleen' na 'bestandsformaat' veranderen in 'geen'. Wanneer u in 
de tweede box 'Rich Text Format (.rtf)' selecteert, dan vindt u bij uw zoekactie geen RTF
documenten. 

Belangrijk is de knop 'datum'. Hiermee kunt u een tijdvak instellen waarin u wilt zoeken. 
Wilt u de gegevens die de laatste maand van Jan Savelkoul op internet zijn gezet dan kunt 
u deze optie hier instellen. Er is eveneens een week-, dag- en jaaroptie. De maandoptie is de 
meest bruikbare. Ook de gegevens van de afgelopen 24 uur zijn te filteren. 

Het item 'waar' slaat op de plaats waar in een document het zoekwoord moet worden ge
zocht. Standaard is pagina, maar u hebt vijf opties, onder andere zoeken in de titel van het 
document en in de tekst. 

'Domein' is nuttig wanneer u bepaalde sites wilt doorzoeken. U kunt dan bijvoorbeeld fa
ceboek.nl, geneanet.nl en/of familysearch.com instellen of iedere andere site. Indien u meer 
dan één site instelt, dan moeten die gescheiden worden door een "punt komma'(;). Uw zoek
actie blijft dan beperkt tot de genoemde websites. 

Pagina-specifiek zoeken 

S001t9elljk 

Links 

Zoek pagina's die lijken op de pagina 

Zoek pagina's met link naar de pagina 

Pagina-specifiek zoeken 

1 I Zoeken 1 

Voorbee!d: www.google.com/holp hlml 

_ I Zoeken 1 

Pagina specifiek zoeken kunt u met de knoppen 'soortgelijk' en 'links'. Soms vindt u 
records die lijken op de gegevens die u zoekt. Men zou zich dan kunnen afvragen of er over
eenkomstige, soortgelijke gegevens elders op deze site zijn. Kopieer het internetadres van de 
site en plak dit gegeven in de box bij het item 'soortgelijk'. Activeer daarna de knop 'Zoeken' 
die rechts van het zoekveld staat. U zoekt dan binnen het internetadres naar overeenkomstige 
gegevens. 

Op overeenkomstige wijze kunt u ook naar links zoeken van het record dat door u als rele
vant wordt beschouwd. Kopieer zoals boven het internetadres uit uw zoekresultaat, plak het 
in 'Links' en activeer de knop 'Zoeken'. U vindt dan de mogelijke en gewenste links. 

Samenvatting 
Gevorderden zullen geavanceerd zoeken weinig gebruiken en geven de voorkeur om in het 
zoekveld van Google boolean' operators bij het zoeken toe te passen. Maar voor veel mensen is 
dit toch wat gecon1pliceerd. Dit handige z oeksche rn1 biedt hetzelfde als de boolea n o pera tors 

zouden leveren maar zonder de noodzaak complexe formules in te moeten voeren. Daarmee 
profiteert u dan van deze handige tool van Google, waarmee u uw zoekacties gericht kunt 
uitvoeren. 

Noot 
1. Het eponiem gaat terug op de Engelse wiskundige George Boole (1815-1864). 
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periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), afk.= afkomstig, afl. = aflevering, corr. 
= correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen.= generatie(s), jg. = 
jaargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg. 

Nederland 
Alkmadders (www.oud-alkemade.net), nr. 112, 
27e jg., dec. 2010. Th. van der Poel: De Abdij van 
Rijnsburg en de Vrouweven [grillige grenzen met 
de gemeente Warmond (nu Teylingen); 12e-19e 
eeuw]; H. van der Wereld: Een bijzonder pastoors
portret in Rijpwetering [van Henricus Klauwers 
(geb. Overveen 1812-1888), levensloop; ambtskle
ding]; De verzorging als beroep (deel 2) [Fien Hil
lebrand, kraamverzorgster, aan het woord]; Onze 
schoenmaker blijft niet bij zijn leest [Nico Spie
renburg (geb. 1940 )] . 

Arent thoe Boecop (www.arentthoeboecop. 
nl), nr. 91, nov. 2010. B. de Waard-Ruijs: Museum El
burg 1910-2010 [in 1910 vroeg horlogemaker Zeger 
Karssen het college van B & W om een museum; 
in 2008 ontving het museum het aantekenboekje 
van het middeleeuwse Sint Jorisgilde, opgericht 
in 1384]; W. van Norel: Levensschets van mr. G.A.F. 
baron van Lynden (1910-2002). Burgemeester van 
Elburg in oorlogstijd [1940- (ondergedoken in 
1944)-1946, daarna burgemeester van Valburg]; P. 
van Beek: Verleden in beeld; Herdenken en vieren 
in 1933 [700 jaar stadsrechten]. 

Arneklanken, jg.15, nr. 3, sept. 2010. L. van Belzen: 
De fami l ie Schuit in Arnemuiden [Arij Fransz 
Schuyt, houtzager, tr. Zaandam 1789 Susanna 
Slingeland; zoon Theunis tr. ald. 1814 Mensie 
Wolf, tr. (2) Middelburg 1837 Barbara v. d. Broec
ke; nageslacht]; Berichten over Arnemuiden (1) 
[uit de Krantenbank Zeeland]; Verv. Arnemuiden 
in de Franse tijd (6); Insignes (3): Een ampul te 
Arnemuiden;J.Adriaanse: Arnemuiden in de jaren 
1885, 1886 en 1887; A.H. G. Verouden: Het kohier van 
de honderdste penning van Arnemuiden 1570; De 
hoogaars ARM 17 [gebouwd 1878; laatste schipper: 
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Cornelis van de Ketterij]; Verv. Uit de kerken
raadsnotulen (19): 1603-1605. 

Caert-Thresoor (http://www.maphist.nl/ 
et), jg. 29, 2010-3. J. Gestman Geradts: Cornelis de 
Hooghe (1541-1583), keizerlijke bastaard, karto
graaf en opstandeling [geb. Den Haag, zou bas
taardzoon zijn van Karel v bij één van de dochters 
van Cornelis van der Hooch en Petronella van 
Persijn]; L. Saalmink: Covens & Mortier: van stad
houder-koning Willem III tot koning Willem III: 
opmerkingen naar aanleiding van het verschij
nen van de handelsuitgave van het proefschrift 
van Marco van Egmond [uitgeverij opgericht in 168 5 
door Pieter Mortier (tr. Amelia 's-Gravesande); 
Cornelis Covens]; Sj. de Meer/F. Ormeling: Het ver
haal achter de Grote Atlas van de Verenigde Oostindi
sche Compagnie; een interview met Rob van Dies
sen [geb. Hilversum 1951]; Kaartenverzamelingen 
in Historisch Centrum Overijssel [www.histo
rischcentrumoverijssel.nl]. 

The Caledonian Society (www.caledonian. 
nl), Med., 34e jg., no. 4, dec. 2010. Geschiedenis 
van de natie. Hoofdstuk 59. James en de Pres
biterianen. James VI (1567-1625); E. Uiterlinden: 
Braveheart en de Schotse identiteit. De histori
sche William Wallace. 

De Bewaarsman (www.historischekringhoog
land.nl), 16e jg., no. 2, aug. 2010. G.Raven: 'We wa
ren altijd op pad'. De Hulpdienst Hoogland 1975-
1999 [eerste bestuursleden: Tilly Peet-Bakker(me
disch analiste en vrouw van huisarts Gerrit Peet), 
Annie Schimmel-Koenis, Gerda Mulder-Dekker 
en Henny Mosterd-Bakker; lijst bestuursleden]. 

Idem, no. 3, dec. 2010. C. van den Heuvel: De 
middenstand in Hooglanderveen, 1950-1975. Een 



denkbeeldige wandeling [langs o.a. 25 winkels]; 
]. Voorburg: Naar school buiten het dorp. Herin
neringen 1943-1955; G. Hilhorst: Doodslag op Kat
tenbroek in 1672. Een vechtpartij in oorlogstijd 
[tussen Gijsbert Jacobs en Gosen Heymansz]; C. 
van Loen: De ziekteverzekering 1917-1920 [notu
lenboek Coöp. Onderlinge Ziektekosten- en On
gevallenverzekering Hoogland]. 

Dwars Op (www.hkv-voorhout.nl), nr. 39,jg. 13, 
zomer 2010. M.M.C. van Buul: De Firma Lestrade, 
74 jaar Boerhaavestraat [Albertus J. H. Les traden 
(1879-1936) uit Arnhem, loodgieter, tr. Amersfoort 
1922 Jacoba C. Schoone (1888-1963) uit Lisse, be
gonnen in 1927 in Voorhout een winkel]; Kroniek 
2009; D. Bakker: Drukkerij Uitgeverij Foreholte 
1927-1963; L. van Steijn: 't Nestje [boerderij; bouw
manswoning, in 1857 gekocht door Willem van 
der Meer Ariesz x Hester Molenkamp; In ge
sprek met Gerard van Steijn]; A.Jirka: Tabaksteelt 
in Voorhout. 

Erfgoed (www.erfgoedinfo.com), 18e jg., nov.
dec. 2010. Beroepen van vroeger (smalheer- smid/ 
zwaardveger); Verv. Overlijdens- en begrafenisri
tuelen in de 18e eeuw;]. Cuperus: Onderzoek naar 
de Militaire Orden; Verv. De familiegroep met de 
naamdragers (van) Maesdam, Van der Maese, 
Vermaes en Verhoud, uit Maasdam; JW. Koten: 
De levenskansen van buitenechtelijk geboren 
kinderen; E.Paul-Jonker: Terug naar de middeleeu
wen! [vooroordelen, cultuur, stedelijke samen
leving, vrouwenoverschot]; A.H.G. Verouden: Een 
speld in een hooiberg zoeken onbegonnen werk? 
[De Waij te Workum; 18e eeuw] . 

Geestgronden (www.historischegmond.nl), 
jg. 17, nr. 3, aug. 2010. R. Bijl/A. Leijnse: Het Jacht
huis [gebouwd in 1882 door de gebr. Gülcher, die 
in 1917 de heerlijkheid Egmond verkochten aan 
Cornelis D. van der Vliet (1880-1960), die weer 
verkocht in 1933 aan de provincie N-H; Joannes 
Diemeer (1855-1931), jachtopziener, tr. 1882 Ma
ria Aardenburg, betrokken na hun huwelijk het 
Jachthuis; in 1953 kwamen er Hans Ooms (over!. 
1972) en Luus Conijn met hun kinderen wonen; 
De jacht en de taak van de jachtopzieners]; R. Leij
en: De korenmolen van Egmond aan den Hoef (1) 
[vermeld sinds 1615; molenaars: De Witt (1804), 
Stigter (1847), Conijn (1847-1883/8), Mulders 
(1883/8-1891)]. 

Idem, nr. 4, dec. 2010. K. Hennekes(T. Brugman: 
De totstandkoming van de nieuwe abdij van Eg
mond [Dom Willibrord van Heteren (geb. Hulst 
1857, over!. 1906), Benedictijn, één der voor-
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vechters van herstel van de abdij; Bernard J.M. 
de Bont, Jan Stuyt, Dom Richard Schutte]; H. 
Nauta: Een 'vergeten' graf [van Douglas Aubrey 
Hamilton, vliegenier, 1938]; Straatnaam ver
Idaard: Jacob Glasstraat [1832-1910, schipper red
dingsboot]; D.J. Tang: Twee Egmondse vissers op 
het droge [Engel Claesz Wijker (43) en Cornelis 
Visser (36), 1799 verklaring in Great Yarmouth]. 

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 
(Vlasheuvel 16, 5685 cc Best; www.gtob.nl; in
fo @gtob.nl), jg. 25, nr. 1, jan. 2010. A. Negge,,: De 
Engel [brouwerij en herberg te Boxtel, vermeld 
sinds 1494; matriarchale reeks van Geritghe NN 
tr. Jan Henricks van de Amer, vermeld 1604; via 
Slegers, Van Abeelen, Van der Voort, Kerssema
kers, Verreijt, Van Groote!, Kwinten, Van Hoof, 
Smolders, Schrijvers, Van den Broek en Den Ou
den naar dochters van auteur Neggers]; Verv. 
Kwst. Van Iersel [o.a. Van Kuringen, Vriens, Kin, 
Van de Avert, Seeuws, Vaarten, Warrens, Frijters, 
Van den Bleeck, Van de Wiel, Perron, Eliens, 
Schreppers, Appels]; T. van Reeken: Jan Saris den 
Ouden (Tongelre ca. 1580-1662) [verwantschap
pen, woonomgeving en tijdsomstandigheden, 
(ver)kopen en andere activiteiten]; J.J.F. Lots: De 
genealogische relatie tussen Jan IV Berthout van 
Berlaer (ca. 1350-1425) en Johanna Eijkmans 
(1861-1945) [afstammingsreeks van Jan IV via zijn 
ill. dochter Agnes van Helmont (vermeld 1425, tr. 
Henrick Beckers), Van Bruheze, Van Gerwen, Van 
Fleru, Schoenmaeckers, Van der Cant, Eijcke
mans ]; A. Vissers: Wouter Henrick Kluijtmans ali
as Den Roijen [proces 1686-87; fragment Cluijt
mans]; M.J.H. van Dooremolen: Genealogische 
sprokkelingen uit Strijp. A. De Decker (Deckers) 
[17e-18e eeuw]. B. Willem Jochems [kinderen; 17e 
eeuw] . C. Van de Wiel. D. Veders (Veters); J.N. 
Leget: Testamenten voor Bossche notarissen (1580-
1700) [Van Dukken t/m Van der Dussen; met o.a. 
Van den Dungen]. 

Idem, nr. 2, april 2010. M.J.H. van Dooremolen: 
Van de Wildenbergh (Waalre & Weense!) [17e-
19e eeuw]; Verv. Kwst. van Jan II van Berlaer (gen. 
XIII); A. Negge,,: 'Godt betert'. Een zoenaccoord 
uit 1598 & de familie Van Krieken uit Haaren 
[slachtoffer Geraert Jan Aertss; dader Jan Willem 
Peters van Criecken; voorwaarden; genealogie 
Van Krieken (ook: Van Crieckenbeeck); 16e-18e 
eeuw]; J.J.F. Lots: Kwartieren Van Spaendonck, 
Verheyden & Van Bussel [kwn. van M. Catharina 
van S., 1732 Diessen 1772, tr. Hilvarenbeek 1769 
Frans Eijkemans; mogelijke kwartieren van Ma
rijken Cornelis Foutmans/Feijtmans, leeft 1607]; 
M.J.H. van Dooremolen: Genealogische sprokkelin-
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gen uit Woensel (1). A. Boons. B. Gruijthuijsen. 
C. Kerckhoffs/Van de Kerckhoff; Verv. Deurnese 
gedaagden (17e eeuw); Verv. Testamenten voor 
Bossche notarissen (1580-1700) [Van der Dussen 
t/m Van den Enden poel; met o.a. Van Dijck, Eel
kens, Van Eesteren, Van Emmerick, Emonts, Van 
Empel]; Antw. Van Veghel, Huijskens. 

Idem, nr. 3, juli 2010. M.J.H. van Dooremolen: 
Nogmaals Van Dooremalen [gen. XII - XIV; o.a. 
te Best, St. Oedenrode; 18e-begin 19e eeuw]; Verv. 
Zoenaccoord uit 1598 [17e-19e eeuw]; Verv. Deur
nese gedaagden (17e eeuw) [regesten uit het rech
terlijk archief van Deurne]; Verv. Lotgevallen van 
een emigrantengezin [Evert Johannes van den 
Brink (geb. Utrecht 1871; exm. Kreuger), tr. Pre
toria 1897TheresiaJohanna van Heerde]. Bijlage: 
Stamreeks Broeders [oudst bekende: Peter Cor
nelis Blanckaerts, overl. voor 10-12-1539; klein
zoon Adriaen Jan Peeter Cornelis Blanckaerts ali
as Broeders, schepen te Dongen 1550-1577]; Verv. 
Testamenten voor Bossche notarissen (1580-1700) 
[Van den Endenpoel t/m Van Erp; met o.a. Van 
Engelant, Van Engelen]. 

Idem, nr. 4, okt. 2010 [honderdste en laatste 
aflevering]. H. van den Brink: De ontbrekende scha
kels van Witlox [gen. VII. Laureijs Hendricx Wit
locx (overl.1546/47) t/m gen. X. Adriaen Laureijs
sen Witlox; met uitgebreide bronnotities]; Verv. 
Van Dooremalen [Van Dooremael, Van Doormae
len, Van Dormael, Doormans enz.; diverse stam
men]; J.J.F. Lots: Kwartierstaat Lots - Kamphuis 
III [kw. 467. Adriana van de Laerschot, ged. St. 
Oedenrode 1739; -, Van der Linden, Van de Mos
selaar, (patr. ); voorts o.a. Quartel, Mookhoek, Van 
der Vleuten, Van Ouden hoven, Van den Marselaer, 
Hoppenbrouwers, Van Dormalen, Houtappel]; 
Verv. Testamenten [Van Erp t/m Van Geffen; met 
o.a. Van Esch, Van Espendonck, Van Eijck, Eijck
mans, Van Eijl, Van Eindhoven, Gast, Van Geel]. 

GMkwadraat, nr. 40, jg. 10, winter 2010. A. Houk 
de Jong: Tot in de eeuwigheid. Schatten uit de 
Utrechtse Paulusabdij; Het belang van gemeente
lijke monumenten; Opknappen van begraafplaat
sen; Een groots zeventiende-eeuws project wordt 
zichtbaar [een brede weg van Utrecht naar Amers
foort, ontworpen door Jacob van Campen]; C. van 
Kasteel: Hoveniers, een bijzondere beroeps- en 
geloofsgroep in Utrecht [oud-katholiek]; Eycken
stein [buitenplaats; www.eyckenstein.nl]; B. van 
Santen: De Minstroom, een Utrechts hoveniersge
bied. 

's-Gravendeel door de eeuwen heen (www.s
gravendeel.net/historie), jg. 16, nr. 3, aug. 2010. 
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]. Visser: Emigratie naar Brazilië [leden van de fa
milie De Geus, 1911]; Belediging van de comman
dant [A. van der Giessen, opperbrandmeester, 
1903]; Jacobus van der Enden vertelt; Aart van 
der Heiden [hulponderwijzer, kreeg geen sala
risverhoging omdat zijn vrouw háár winkeltje 
niet wilde opgeven (jammer, dat haar naam niet 
genoemd wordt!); Aart vond in Oude Tonge een 
beter betaalde baan; 1873]; Belastingaanslag ds 
Van Walsem [1892]; Oud Nieuws; Consenr voor 
dochtertje van Egbert in 't Veld [1935]; Van de 
Werkgroep Genealogie ['s-Gravendeelse families 
waarin de voornaam Francina voorkomt, blijken 
af te stammen van Francina Brincks tr. 1686 Jan 
Geervliet]; De herbergen van 's-Gravendeel in 
het interbellum. 

Idem, nr. 4, nov. 2010. Emigratie naar Brasil 
5; L. Beu.kelman: De hongerwinter van 1944-1945 
[een verhaal over meester Piet Beukelman, die 
les gaf van 1922-1962]; W. van Velsen: De Belgische 
vrijheidsoorlog [Bastiaan van Steenbergen, rem
plaçant, Sander van Driel]; Idem: Ze mocht niet 
naar school [het schoonzusje van Hendrik Naakt
geboren (tr. Neeltje van de Nadort); 1879]; Oud 
Nieuws; In Memoriam Cor Valk. 

Heemkunde Hattem (www.heemkundehat
tem.nl), nr. 124, sept. 2010. D.J. Septer: Verhaal van 
de heren P. Coster en G.J. Mulder [Peter Coster 
(1918-1995), Gerrit Jan Mulder (1914-1995)]; C. van 
Heel: Het archief van het klooster Clarenwater bij 
Hattem [voornamelijk eigendomsbewijzen van 
onroerende goederen; invenraris 14e-begin 17e 
eeuw]; A. Oosterbroek: Opgaan, blinken en verzin
ken. Het Leger des Heils te Hattem in 1887-1888; 
]. Habers!]. van Vegchel: Wat leefde er voorbij 'De 
Kraaienberg?' [start van een serie over rooms
katholieke families en hun leefomstandigheden; 
19e eeuw]; D. Locht: Mobilisatie 1914-1918; Verv. 
Historisch kadaster (14). 

Idem, nr. 125, dec. 2010. H.E.M. Akkerman: 
Een Rietveld in Hattem? [Gerrit Rietveld (geb. 
Utrecht 1888); verbouwing in 1939]; A.J. Drewes/ 
E.N.B. Drewes-Planteydt: Stichting Kunstkring 
Hattem 30 jaar; Verv. Verhaal van de heren Coster 
en Mulder (H); T. Eghu1z e11; Nog enkele van Mun

sters; C.H.D. Even-Booij: Matthijs Sloot, een Hat
tems zeeman uit de achttiende eeuw [ged. Hattem 
1721 (exm. Amincks), tr. (1) 1749 Johanna Augusta 
Brandt wed. Jacob van Vlierden, tr. (2) Waar
denburg 1776 Catharina Maronier; levensloop 
op zee (kapitein, o.a. expeditie naar Marokko),in 
1769 naar Leiden verhuisd (o.a. studie aan de uni
versiteit), overl. Buiksloot 1799]; Verv. 'Kraaien
berg'(n). De familie Habers. 



Heraldisch Tijdschrift, jg. 16, nr. 4, okt.-dec. 
2010. A.C. Zeven: Definities en classificatie van ty
pen van persoonlijke merken met voornamelijk 
Nederlandse voorbeelden [rijk geïllustreerd]; 
Hedendaagse heraldische ontwerpers/tekenaars 
(7). B. Grothues: Trudie Demoed, letterkunstenaar 
en heraldisch tekenares [Geertruda H.I.M. van 
Hoogstraten, geb. Alphen a.d. Maas 1948; kal
ligrafie];J.A. deBoo: Overheids heraldiek (4); N.J.M. 
Biezen: Cachet afkomstig uit de familie Hallun
gius [Johan Hallungius tr. Oudshoorn 1698 Maria 
Beuckelaar; nageslacht]; Zegelstempel Avolos; 
Een kromstaf met zweetdoek; In memoriam Da
niel de Bruin [1950-2010]. 

Heraldisch 
!ïjdschrift 

Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, 
14e jg. (1989), nr. 1. F.H.J. van Aesch: Schouten van 
Stolwijk [o.a. aanstelling, tijdsduur, familierela
ties; gegevens van de schouten, 14e-18e eeuw]. 

Idem, nr. 2-1989. C. Verstoep: Beperkingen van 
de vrouwenarbeid in de steenfabrieken langs de 
Hollandse IJssel, 1903-1906; C.R. Schoute: Het kus
sen van Mr Arent Vossenburgh, hoogheemraad 
van de Krimpenerwaard voor Gouda, 1674-1685 
[gobelin; gevierendeeld wapen]; Idem: Theo Loh
mann in Schoonhoven, 1922-1923 [geb. Leiden 
1880, tr. 1816 Antoinette Wijking]. 

Idem, nr. 3-1989. D. Beulink: Dordrecht en 
Schoonhoven: Conflicten over stapel- en markt
recht [o.a. ontwikkeling stapelrecht en markt
dwang; 16e eeuw] . 

Idem, nr. 4-1989. P.C. Sigmond: Een molen en 
zijn molenaar in Krimpen aan den IJssel [familie 
Van Schelven te Zierikzee en Krimpen; 17e-18e 
eeuw]. 

Historisch geografisch tijdschrift, 28e jg.( 2010 ), 
no. 2. 10 jaar Belvederebeleid [invloed op histori
sche geografie en historisch cultuurlandschap]; P. 
den Hengst: Dorpen tussen Hondsrug en Hunze. 

190 

Ontstaan en ontwikkeling van de 'drie Larens' 
[Noord-Drenthe in de middeleeuwen; stad Gro
ningen als machtsfactor vanaf 1000]; N. Freij
sen: De oude kreek Strype op Voorne. Van getij
denkreek naar watering en terug. 

Idem, 2010, no. 3. Historisch cultuurlandschap 
in Nederland. Vijf bijdragen o.a. betreffende 
Duinvorming op Schouwen, Verdronken neder
zettingen in westelijk Noord-Brabant, Dorpen 
in 15e- en 16e-eeuwse bedijkingen in de zuidwes
telijke delta [o.a. Dirksland 1415, Sommelsdijk, 
Middelharnis, Bruinisse 1467 en Adriaan van 
Borselen 1464-1465 (over!. 1468; zijn weduwe 
Anna van Bourgondië zette zijn ontwikkelings
werk voort), Standdaarbuiten e.a. 1525-1565, Nier
vaart e.a.1558-1605]. 

Historisch Purmerend (www.vereniginghis
torischpurmerend.nl), nr. 32, sept. 2010. A. Bij
voet: Mandenmakers Bijvoet honderd jaar in Pur
merend [Cornelis Bijvoet (geb. Alkmaar 1790) was 
al mandenmaker in De Rijp];J. Otsen: Jan Vet, het 
langst zittende raadslid in Purmerend [geb. Aven
horn, tr. 1893 Elisabeth Schermer]; Schoenmaker 
Willem Kroon [kwam in 1913 uit Bussum naar 
Purmerend]; B. Vlak-Mol: Tom Bouws, een veel
zijdig en artistiek man [Thomas Philippus Bouws 
(geb. Purmerend 1911; exm. Groen), onderwijzer, 
o.a. KRO-medewerker]; De sluiswachterswonin
gen aan de Kanaaldijk; M. Kersloot-Lakemond: Een 
veilig en warm onderkomen in de Vooruitstraat 
[bij de familie Mars - Kooger; het verhaal van 
Joop Robles (geb. 1942; exm. Van Cleef)]; J. Kra

mer: Mijn jeugd in de Vooruitstraat en omgeving; 
]. van Kuier: De voorouders van Nel Franzen
Beuse; ode aan de moeder [Neeltje Beuse (geb. 
Purmerend 1950 ), tr. Pieter Franzen ( exm. Meijn); 
moederreeks: Kwantes, Uitentuis, Bakker, Groot 
(te Beemster), Pels, Binnenwijzend, Swart, Beek, 
Amsterdam, (patr.)]; P. Jonker: De bark 'Willem 
Eggens', vlaggeschip van de firma Brantjes [Claes 
Brantjes (1793-1869), landbouwer, o.a. raadslid, 
houthandelaar, tr. 1824 Maartje Stuijt; schip ge
bouwd in 1884 in Schotland in opdracht van zoon 
Nicolaas (tr. Jos. M.Th. Truffino) en zoon; kapi
teins: Jaarsnta, Fe ij e s, Karst, Grilk en I{itnme

rer]; De geschiedenis van autobedrijf Mul [Wil
helmus M. Mul (1910-1963), tr. Uitgeest 1939 An
tonia M. Ranzijn (exm. Braak); met gezinsstaat]. 

Johanniternieuws (www.johanniterorde.nl), 
nr. 244, jg. 61, dec. 2010. The Alliance of the Orders 
of St. John ofJerusalem; Vraaggesprek met Kanse
lier Jonkheer Eilko Sickinghe; De Johanni(e)ter 
Orde in Nederland (9) Commanderij Mechelen. 
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De Kleine Meijerij (www.dekleinemeije
rij.nl), 61e jg. (2010), nr. 3. M. van der Waals: Een 
Oisterwijkse 'zilveren bruiloft' in 1928 gefo
tografeerd [Josephus Cornelis Lapien en Mar
tina Brouwers]; B. Aarts: Boudewijn van 'Ooster
wijk' (1096), maar niet van hier ... [waar lag dat 
O(o)scerwijk?; de oorkonde van 1096 en de ge
tuigen];]. van der Loo: Naspeuringen betreffende 
de Helvoirtse-Vlijmense familie Van Wagenberg 
[18e-19e eeuw]. 

Kondschap (info@chcvollenhove.nl), 26e jg., 
nr. 3, sept. 2010. B. Klappe: Soldaten op Schokland. 
Of: Hoe de Schokkers hun Katholieken priester 
beschermden [Em(m)eloord bleef katholiek, 
kwam in 1660 onder jurisdictie van Amsterdam, 
dat in 1682 soldaten stuurde]; H.D.J. Krikke: Die
derik Sonoy en Vollenhove [Sonoy had in 1580-
1581 meegevochten in Overijssel, waarvoor hij als 
beloning de pachtopbrengscen van het landgoed 
Brakel bij Zeist ontving. Omdat hij dit te weinig 
vond, gijzelde hij de drost van Vollenhove, Johan 
Sloet, en diens zoon]; C.J.M. Sloet van O/druiten
borgh: Het bos van de Oldenhof; Beelden van vroe
ger: Wanneperveen; K. Boes: Kwartierstaat Jannes 
Belt [geb. Arne Vollenhove 1942; 6 gen.:-, Weijs, 
Van den Vecht, Spit]. 

Idem, nr. 4, dec. 2010.Js. Mooij·weer: Vollenhove, 
stedelijk verblijf van bisschop, ridder en visser; 
W. de Vries: Giecerse noodkreet aan koning Lode
wijk Napoleon [o.a. van Christiaan F. Kaempf~; 
K. Boes: Kwartierstaat Harm Scholtmeijer [1932-
2010; 6 gen.:-, Wiggering, Koops (te Beilen, Rol
de, Westerbork), Nijmeijer (te Zweeloo)]. 

Kringblad (http://www.historischekringbem
mel.nl), jg. 20, nr. 3, sept. 2010. Straatnamen in 
Bemmel [pastoor Grimmeltscraat: Willem Grim
melt, geb. Winterswijk 1869, over!. 1944]; W. Ver
meer: Bemmel, september -oktober 1944. Bevrijd 
en bedreigd; G. Stuart-Bongers: Dat wij dat tussen 
twee rivieren allemaal mee moesten maken [ver
halen o.a. uit het dagboek van Theodorus Ph. 
Bongers (geb. Doornenburg 1887-1973), er. Ja
coba Leenders (1887-1970)]; Stoeterij Buicenzorg 
[te Bemmel; Mossel (1832), Vignon, Halberscadc 
(1841), Van Driest (1851), Costermans (1862), Wieg
man, Snecselaar (1965); korte geschiedenis n.a.v. 
een excursie]; Hee levensverhaal van Wim Nas 
[1922-2009; exm. Straatmans); A. Stuart: Molen
wei, 300 jaar op de kaart; Karikaturen van beken
de Bemmelaren (2) [W. van Elk, burgemeester]; 
De Hoenderik [zwembad]; R. Crols: Architectuur 
en stedenbouw uit de wederopbouw. 
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Kroniek (Amersfoort), jg. 12, nr. 4, dec. 2010. De 
collectie Johan van Oldenbarnevelt van Mu
seum Flehice [www.museumflehite.nl]; 90 jaar 
Volksuniversiteit in Amersfoort; Wat was er vóór 
Pon? Automobielhandel L.A.A. van Hamersveld 
[foto's met bijschrift]; C. van den Braber: Nieuw 
stadsgezicht van Jasper van Wittel ontdekt [geb. 
ca. 1652, leerling van Thomas van Veenendaell 
en Matthias Winthoos ]; T. Reichgelt: De 13e vicarie 
[nieuwe vicaris: Reinout Heeck; wat houdt 'vica
rie' in?]; Theelepeltjes: nostalgie én cultuurhis
torie. 

De Kroniek (http://schermereiland.geschie
denisbank-nh.nl), jg. 27, nr. 3, sept. 2010. D. Aten: 
Twee bijzondere doeken van de Schermermolens 
door Arnout Colnot; K. Thomas: Jan Thomas, be
levenissen tussen Kolderveen en Schermerhorn 
[1835-1863 (exm. De Weerd), er. Kolderveen nov. 
1860 Neeltje Ikken; hun zoon Hendrik W.Chr. 
werd jan. 1861 in Oud-Loosdrecht geboren; boe
delbeschrijving van herberg de Roode Leeuw 
(1863)]; D. Mantel: De Nederlands Hervormde 
Vrouwenvereniging Schermerhorn. Zestig jaar 
gerichte activiteit; P. Hartog: Van timmerlui en 
zeelieden. 

Mars et Historia (www.marsethistoria.nl), jg. 
44 (2010), nr. 3. T. van Dijk: De vorming van het 
Korps Mariniers in 1817. Hoe de marine haar eigen 
soldaten kreeg; T. Broos: Snel en geruisloos. Etni
citeit en organisatie bij het Korps Marechaussee 
van Atjeh gedurende de periode 1889 tot 1941; L. 
Tempelman: Scheepswerf bouwt jachtvliegtuig: 
De Schelde S-21. 

Met Gansen Trou (www.hkkonsenoort.nl), 
6oe jg., nr. 10, okt. 2010. Harmonie De Eendracht 
van Herpt en Bern 1845-1970; Het overschot aan 
jonge boeren in Brabant en hun emigratie direct 
na de Tweede Wereldoorlog; Het is niet allemaal 
goud wat er blinkt [Catharina van de Wiel we
duwe Peter de Bont in 1843 bedrogen door Phi
lip Koperberg]; Uit het Oud Rechterlijk Archief 
van de gemeente Oudheusden, Elshout en Hulten 
[Berbera de Coninck (1731);Jan Muskens (1773)]. 

Idem, nr. 11, nov. 2010. C.H. van Spijk: Herin
neringen van Leonard Pijnen borg aan Drunen (1) 
[geb. 1899 (exm. Van Herpt)]; Twee eeuwen am
bachtelijke slagerij C. Janson in Heusden; Uit de 
oude doos [Van Sprang 1882; Mimpen 1896; Van 
Engelen 1892); H. van Ierse/: Huis en bewoners bij 
het monument vlakbij Bosch en Duin te Uden
hout [eigenaar Th.F. Lemire 1875; bewoners: 
Hobbelen, Van de Weyer, Van de Wiel, Roozen, 
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Schellen, Van Sprang, Van der Bruggen]. 
Idem, nr. 12, dec. 2010. Verv. Herinneringen 

van L. Pijnenborg [werd in 1917 directeur van een 
groenteveiling]; Processen verbaal opgemaakt 
door de burgemeester van Bokhoven [1867; Van 
Leeden, Pijnenburg, Geerts, Van Mil, Van Crom
voirt]. Plekbord, 31e jg., dec. 2010. 

Misjpoge (www.nljewgen.org), jg. 24 (2011), nr. 
1. Chr. Kooyman: Op zoek naar Joodse exlibris [pro
ject om te komen tot een uitgave van alle exlibris 
van Joden in Nederland; met biografische schets 
van titularissen en kunstenaars]; R. Vos: Joden in 
de Nederlandse journalistiek (2). Van vier Joodse 
persbureaus moeizaam naar het ANP [Reuter 
1850-1931 (Belinfante, De la Mar), Ned. Corres
pondentiebureau na 1903 (Vas Dias), Persbureau 
M.S. Vaz Dias 1904-1935, ANETA in Batavia 1917 
(Beretty, Salomonson), ANP]; H. Snel: Achterna
men in Amsterdam (5). De arme Asjkenazim ['wie 
was de groep mensen die in 1811 geen achternaam 
aannam'; verdwenen achternamen; gealimen
teerden]. 

MijnStadMijnDorp (www.historischcen
trumoverijssel.nl), jg. 1, nr. 5, nov.-dec. 2010. 
Thema: Land en Water; Henk Schlechte schrijft 
geschiedenis van de Koekstad [Deventer]; De 
droom baan van A.G. Lindenbergh [als hoofd afd. 
Domeinbeheer Directie Noordoostpolder, belast 
met de selectie van toekomstige inwoners; 1950]; 
Het leven van tuinder Derk Hageman [geb. ca. 
1921]; De oudste kadasterkaarten van Overijssel; 
Brief voor de sultan na 214 jaar geopend [Frederik 
G. van Dedem tot de Gelder aan Sultan Selim 
III, 1784]; Het Verborgen Verleden van Youri Mul
der [o.a. voorvader Pouwel Slurink, geb. Deven
ter 1842, koopman te Zwartsluis]; Conny Stuart 
overleden [geb. als Cornelia van Meijgaard, Wij-
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he 1913]; De Gouden Eeuw van Gesina ter Borch 
[1631 Zwolle 1690, dochter van Gerard ter Borch 
de oude en diens derde vrouw Wiesken Matthijs; 
tekenares, calligrafe]; Een bevlogen baron in Om
men [Philip Dirk van Pallandt, geb. Den Haag 
1889; scouting]. 

Nederland's Adelsboek, jg. 94 (2009). St - Sy. 
Van der Staal [Claes Egbertsz, schepen en bur
gemeester van Schoonhoven, vermeld 1412-1433]; 
Steengracht [Jan Lievensz, schepen en burge
meester van Zierikzee, vermeld 1474-1479]; Von 
Steiger [J ost Steiger, burger van Bern 1446]; 
Stern [Jost Stirn, herder, vermeld Kirchditmold 
(Kassei) 1625-1638]; Zu Stolberg-Stolberg [Hein
rich heer en graaf von Stolberg (Saksen), ver
meld 1303-1329]; Stoop [Geerbrandt Dirxsz, ver
meld als lid kuipersgilde Dordrecht 1508; zoon 
Dirck tr. voor 5-5-1527 Mariken Stoop, weduwe 
1543]; Storm de Grave [Aert Jansz Storm, ver
meld Kruiningen 1577-1584, poorter van Goes 
1598]; Storm van 's Gravensande [Huyg Cor
nelisz, schepen (1494) en burgemeester van 's
Gravenzande, tr. voor 26-1-1495 Katrijn Heyn
rick Stormszndr.]; Straalman [Jan Straalman, 
uit Vreden, burger van Zwolle 1627]; Van der 
Straten [Adriaen Huijghen van der Straten (Ver
straten), vleeshouwer te Den Haag (1643)]; Stra
tenus [Jan Cornelissen, uit Stratum, bakker te 
Dordrecht, begr. 1661]; Strick van Linschoten 
[Johan Goyaertsz Strick, over!. Erp 1549]; De 
Stuers [Michel Stuers, te Nieuwkerken-Waas/ 
Vl., tr. ca. 1617 Elisabeth Elynck]; De Sturler. 
Von Stürler [Johann Stürler, leerlooier, lid Grote 
Raad van Bern 1472-1485]; Van Styrum [Gerrit 
van Stierom, ruiter, vermeld Zutphen 1610, 1617]; 
Lopes Suasso [Pedro Lopes Fránces, med. dr. 
te Libourne bij Bordeaux, tr. voor 1585 Catha
line Alvares]; Van Suchtelen. Van Suchtelen van 
de Haare [Gerrit ter Stiege, vermeld 1553; zoon 
Arent ter Stege van Suchtelen, uit Zutphen, bur
ger van Deventer 1551]; Van Dusseldorp de Su
perville [Jean de Superville, uit Béarn, med. dr. 
Basel 1587]; Sweerts de Landas [Philips Sweer(t) 
s (geb. Helmond 1511), lakenkoper te Antwerpen 
en Leuven, er. (1) kort voor 1540 Anne Chälet; 
zie: Uit Antwerpse bron nr. 172, pag. 205]; Van 
Swinderen [Johan van Swinderen, tingieter, 
burger van Zutphen 1598, tr. (1582) Catharina 
Ketelaers]; Van Sypesteyn [Evert van Sypesteyn, 
zoon van Lambert, koopman te Utrecht, tr. (1529) 
Geertruyd Hoyer]; Van Sytzama [Peer Sytzazin, 
te Arum op Sytzama-goed, vermeld 1484-1489]; 
Niet opgenomen geslachten. 
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De Nederlandsche Leeuw, jg. cxxvII, No. 4/5, 
aug.fokt. 2010. Een speciaal nummer [ter gele
genheid van het huwelijk van Annemarie Cecilia 
Gualthérie van Weezel en Carlos prins de Bour
bon de Parme, tr. Wijk bij Duurstede 2010. 'Er is 
in belangrijke mate gesteund op genealogische 
literatuur en bij het Centraal Bureau voor Gene
alogie aanwezige gegevens. Daarnaast werd enig 
onderzoek verricht in diverse (familie)archieven 
en uitgebreid gesurft op het internet']; R.]. van 
der Maal/R. de Neve!].R . Smit: De voorouders van 
Annemarie Cecilia Gualthérie van Weezel [geb. 
's-Gravenhage 1977; -, Modderman, Cromme
lin, Boissevain, De Visser, Borgman, Landweer, 
De Visser; met kw. 23. Cecilia Henrietta Nugent 
(1849-1886) komen Ierse en met kw. 45. Emma 
Nicholls (1815-1871) Engelse voorouders in de 
kwartierstaat; veelal gegoede families met grote 
geografische spreiding met accent op Amsterdam 
en Groningen. Bijlage: Carlos prins de Bourbon 
de Parme (inleiding familiegeschiedenis; Kwar
tierstaat t/m kw. 15 (31)]; R. de Neve: De verwant
schap tussen Carlos prins de Bourbon de Panne 
en Annemarie Gualthérie van Weezel [beiden 
stammen af van Edward 1, koning van Engeland 
1239-1307]; R.J. van der Maal: Genealogie van de 
familie Gualthérie van Weezel en haar afstam
ming uit het West-Brabants geslacht Van Wee
zei [oudst bekende: Hendrick Antonissen tr. (1) 
Nispen-Essen 1640 Adriana Peeters; uitwerking 
na generatie VII]; R. de Neve: Genealogie van en
kele takken van de uit Utrecht afkomstige pre
dikantenfamilie De Visser [oudst bekende: Claas 
Jacobsz de Visser, burger van Utrecht 1575, ver
ver]; R. de Neve m.m.v.J.R. Smit: Genealogie van de 
met Suriname verbonden tak van het Groningse 
geslacht Wilkens [te Bellingwolde; uitwerking 
na gen. IV; Hinderk Wilken, lidmaat 1697, tr. ald. 
1699 Grietjen Eefsinck]. 

Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën (www. 
noitdorpsche-historien.nl), 9e jg., nr. 3, sep. 
2010. Herinneringen [van Cor van Tilburg, over!. 
1995]; Burgerlijke Stand en Volkscultuur. 

Idem, nr. 4, dec. 2010. Herinneringen (8) - de 
Herenbank. (9) - 100 jaar [bestaan kerkgebouw 
Herv. Gem.; met namen van inschrijvers open
bare aanbesteding]; Wilsveen [geschiedenis van 
de plek waar nu de begraafplaats is; kapel, kerk]; 
P. van der Kruk: Vader en zoon, beiden Ridder der 
Militaire Willemsorde [Johannes van der Kruk 
(geb. Honselersdijk 1756) en zoon Johannes Adri
anus (geb. Delft 1837)]; Vijftig jaar Delflandstraat; 
Het Historisch Informatiepunt [Nootdorp]; Bo
dedienst naar Delft [Arie Lugtigheid sinds 1931]. 
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Noord-hollandsarchiefnieuws (www.noord
hollandsarchief.nl), nr. 13, juli 2010. K. van der 
Duin: De Redersvereniging IJmuiden [opgericht 
in 1908; het archief is geïnventariseerd]; Aquarel
len van Spaarndam en een ets en tekeningen van 
Haarlem [aangekocht]; De Stichting Internatio
naal Orgelconcours; De Amsterdamse of Spaarn
wouder Poort: de enige overgebleven stadspoort; 
Nieuwe archieven en collecties [o.a. Archief Ka
tholieke Land- en Tuinbouwbond te Haarlem 
(1915-1991), Collectie J.R. Asser (1907-2009) betr. 
WOII, Archief Museum Muiderslot (1875-1994). 

Idem, jaarverslag 09 [o.a. Vervreemding (aan 
Naarden en Alkmaar in beheer overgedragen ar
chieven); Toegankelijk maken]. 

Ons Voorgeslacht, nr. 624, jg. 65, juli-aug. 
2010. Liber amicorum Ben de Keijzer; F.H.J. van 
Aesch: Een geslacht Pelt (Ameide, Gorinchem, 
Schoonhoven, Rotterdam) [eind 16e-17e eeuw]; 
W. de Graaf Valk: Het nut van belastinglijsten in 
de genealogie [aanvulling families T(h)oet, Van 
Langerack; 17e eeuw]; H. den Hertog: Een hals
starrige schoonmoeder in Gorinchem. Het ver
delen van de erfenis volgens aasdoms- of sche
pendomsrecht [in de familie Van der Haer in 
Gorinchem; eind 15e-16e eeuw; Instructie van 
het aasdoms- en schependomsrecht; Het verschil 
tussen het recht van het Zuid-Holland en Land 
van Arkel]; L.M. van der Hoeven: Een verrassende 
afstamming [stamreeks te Oud-Alblas; 15e-17e 
eeuw]; M.S. F. Kemp: 'Aen den eerbaere ende wijsse 
ende bijsonder goede vrient Johan van Oestrum, 
scoutet van Goy ende Houten'. Een vroeg 16e
eeuws briefje van vier gebroeders Van Muyl
wijck [ooms in 1502 van jfr. Mechteld Willam 
Dircksdr in Blokland]; J.J.F. Lots: Theo Koomen, 
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zijn voorgeslacht en dat van mijn kleinkinderen 
[stamreeks (De Groot later) Koomen, te Groote
broek, Wervershoof; 17e-20e eeuw]; T. Oskam: De 
oudste generaties van het geslacht Oskam(p) in 
de Alblasserwaard en de Lopikerwaard [16e-17e 
eeuw]; K.A. Reuvers: De aanhouder wint. De jaren
lange zoektocht naar Pieter Hoek voltooid [1699 
Rotterdam 1778; tr. 1720 Rachel van Seys( t); kwst. 
(7 gen.): -, Borchniet, Kop/Cop, Sterck; met 
Danser te Dordrecht]; C. Sigmond/K.J. Slijkerman: 
Het geslacht Van der Meijde uit Strijen [16e-17e 
eeuw]; R.A. van der Spiegel: Papponymie en gene
alogie: vernoeming als bewijsmiddel [K. Kuiken 
heeft in het tijdschrift Genealogie (CBG} vijf zgn. 
Wetten van Dólleman opgesteld als vuistregels 
voor genealogisch onderzoek in de Middeleeu
wen; Vraagstelling: zijn de Wetten van Dólleman 
juist? Voorbeelden van het tegendeel; Conclusie: 
'het vermoeden van vernoeming kan nooit een 
voldoende en zelfstandig bewijs zijn voor het 
aantonen en vaststellen van een verwantschap' 
... 'het vermoeden van vernoeming geeft alleen 
een zoekrichting en de genealoog dient zich er 
te allen tijde van bewust te zijn dat naamgeving 
op andere gronden dan verwantschap tot stand 
kan zijn gekomen']; W. Spies: Andries Jansz. van 
der Sluys (ca. 1600/05 - ca. 1684), schoolmees
ter te Delft, Helvoirt en Sliedrecht; H.J.J. Vermeu
len: Borgen zijn familie. De borgen van Jan van 
Beusichem en Culemborg, knape, op 19 okto
ber 1307; ].]. Vervloet: Onze gemeenschappelijke 
afstamming [Westerhout te Schoonrewoert; met 
Van Nuyssenburg te Raamsdonk]; C.H. van Wijn
gaarden: Een familie Cooren te Oudewater (met 
bijlage Keijser) [16e-17e eeuw]. 

Idem, nr. 626, jg. 65, okt. 2010. K.F. van Dijk: 
Cornelis Jansz. (de) Rodenburg, secretaris en 
koster van De Lier (ca.1524-ca.1598} en zijn naaste 
verwanten [tr. Lysbeth Willems Buys; (van) Ro
menburg; andere naamgenoten]; J.J.F. Lots: De 
familie Houbraken uit Dordrecht en haar voor
geslacht [de broers Aernt Cornelisz H. (over!. vóór 
11-4-1575) en Jan Cornelisz H (over!. 1578/79; tr. 
Peterke Dirick Leeuwen) en hun nageslacht; voor 
Dierick en Peeter Janszonen Houbraken c.s., zie: 
Hanrwijzer nrs. 31 en 32, pag. 172-173]; L.M. van der 

Hoeven: Morgentalen van Delfgauw in 1587; N.P. 
den Hollander: 10e penning Waarder 1543. 

Oud Bathmen (okb@planet.nl), 3oe jg., nr. 3, 
sept. 2010. Wandelen langs bijzondere bomen (2); 
Uit de jeugd van Annie Gunther (3); Dokter Velds 
in Bathmen [Gerrit Velds kwam in 1945 uit Die
ren, over!. Terschelling 2004, tr. N. Roos]. 

Idem, nr. 4, dec. 2010. Uit de jeugd van Annie 
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Gunther (4);].B. Bleijenberg: Midwinterwandeling 
door Loo [met (oude) foto's en bijzonderheden]; 
G. W. Brilman: Adresveranderingen in Bathmen; 
Bathmen zingt (1). 

Oud Meppel (www.oudmeppel.nl), jg. 32, nr. 
3, sept. 2010. W. Panne: Het pand van Hans & An
neke [Veelo; Hoofdstraat 59; met middeleeuwse 
kelder; bewonersgeschiedenis bekend vanaf 1807 
als herberg de Bonte Os van Anna van den Berg 
weduwe Hendrik Brouwer uit Amsterdam, hertr. 
1810 Jan van der Weijde; Kiers( 1846), Geel (1886}, 
Pot, Brouwer, Veelo (1986}]; S. Kingma: Wie de klok 
haalt uit de toren, heeft de oorlog reeds verloren; 
K. Thomas: De herberg en het paardenpoststation 
op de Galgenkamp [Mouwen (1744), Ten Walde 
(1754), Woltman (1764), Kloosterzijl (1794), Oos
ting {1807), Somer (1809)]; H. Bouwer: Mijn erva
ringen als naoorlogs 'bleekneusje'; Het dagboek 
(1829-1846} van Anna Aleida Kniphorst (deel 2) 
[tr. Albertus Houwink (1776-1842); zwager Hugo 
Chr. Carsten (1772-1832); schoondochter Petro
nellaJacoba Westra (1811-1834)]. 

Oud-Wageningen (www.oudwageningen.nl), 
jg. 38, nr. 4, nov. 2010.J. van den Ban: Toen scouting 
nog padvinderij was; Uit het gemeentearchief 
(40) [o.a. Duivendaal (terrein); Le Cavelier (1786)]; 
S. Zwart: Heerenstraat 19 en de gipsmodellen van 
August Falise; K. Ruissen: Het was vol op de Eng: 
Reconstructie van de Duitse artillerie in Wagenin
gen, mei 1940; Groeten uit Wageningen (3); Klaas 
Kater, metselaar en sociaal voorman (1833-1916); 
Willem Hovy, brouwer en sociaal voorman (1840-
1915). 

Het Schokker Erf (www.schokkervereniging. 
nl), nr. 75, sept. 2010. Vijfentwintig jaar Schok
kervereniging [initiatiefnemers Ab Klappe (1922-
2004) en Henk Toeter (1928-1994); terugblik]. 
Idem, nr. 75a, nov. 2010. In Memoriam Albertus 
H.T.N. de Boer [geb. Zuilen 1935; Schokker na
zaat]. 

Scyedam (www.scyedam.nl), jg. 36, nr. 4, okt. 
2010. Verv. Gist en moutwijn in Schiedam in de 
laatste eeuw (3); W. Snikkers: Pioniers van de gist
en moutwijnindustrie [Adrianus de Koning (geb. 
Vrijenban 1862), Jaap Tak (geb. Schiedam 1881)]; 
D.-J. List: Poppenhuis omstreeks 1905-1925; Idem: 
Humpty-dumpty circus (1903-1937). Mededelingen, 
bijlage 83. 

Idem, nr. 5, dec. 2010. R. van der Loo: Het landju
weel van de Kethelse Rederijkerskamer 'De Son
nebloem', gehouden van 2 tot en met 7 augustus 
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1615; J. Jansen: Francisca van der Stap-van Leeu
wen: Jeugdjaren te Kethel rond de vorige eeuw
wisseling [Francisca Theodora van Leeuwen 
(geb. Kethel 1884; exm. Neyerweert)]; R. Wijk: 
Kethel, gebouwd op vier heuvels; Oude grenspa
len op Kechels grondgebied; Markante personen 
in en om Kethel [Ary Hoogenboezem alias Arie 
de Biebel]; Productie en distributie van melk in 
Kethel. Mededelingen, bijlage 84. 

Seijst (www.zeist-historie.nl), 2010-IV. In me
moriam Hans Verbeek; R.P.M. Rhoen: De bestuur
lijke elite van Zeist van 1813 tot 1851 [Frans Nico
laas van Bern (1786-1851; exm. Van Dam) tr. 1814 
Johanna Maria van Mariënhoff; De samenstel
ling van de gemeenteraad]; W.M.J.G. van Dam-van 
Empel/A. C. Fluit: De levensloop van de Zeister Vrij
willige Reddingsbrigade [ 1935-2007] . 

n Sliepsteen (www.shsel.nl), nr. 103, 26e jg., 
herfst 2010. Het ontstaan van Enschedese Singels; 
Kleine monumenten {64); Atletiek op de Ensche
dese Singels; E. Lurvink: De Singel-kerken van En
schede. 

Idem, nr. 104, winter 2010. S. Sanders: De naam 
Sanders verdwijnt uit het straatbeeld. 95 jaar oud 
Twents familiebedrijf verkocht aan Sligro Food 
Group [familie Sanders te Denekamp; Johannes 
Hendrikus S. (geb. ald. 1849), er. Deventer 1878 
Agnes Clara Wijnhoud; zoon Jan jr. (geb. 1879) 
werd oprichter van de eerste kruidenierszaak, er. 
(1) 1907 Grada W. Nijhuis uit Lonneker, er. (2) 1918 
Anna Oude Avenhuis uit Fleringen; zelfbedie
ning en verdere expansie]; Vieze boekjes [herin
neringen van Ab Gellekink aan zijn schooltijd en 
de winkel van Jansen in de Hengelosescraac]; Het 
nieuwe archief op Zonnebeek [Stichting Edwina 
van Heek; familie Van Heek en de geschiedenis 
van Enschede; archief@stichtingedwinavan
heek.nl]; H. Schurink: Het erve Schurink op het 
Lasonder [sinds 1826 de bakermat van de fami
lies Schuurink en Schurink]; Kapsalon Timmers 
[drie generaties]. 

Smelnes erfskip (www.smelneserfskip.nl), 
nr. 23, okt. 2010. S. van der Meuten : Hanescemmen 
en andere onregelmatigheden [uitwassen van 
het 18e-eeuwse kiesstelsel; situatie in Drachten; 
in het scemreglement van 1698 werd vastgelegd 
dat het stemrecht rustte op de grond waar het ge
bouw op stond, dus op het erf, dat in Friesland het 
homleger genoemd werd]; L. de Vries: Cees Rienks 
de Boer: schoonheid in eenvoud [1881-1966, ar
chitect]; Smallingerland op de kaart. 
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Speuren en Ontdekken (www.museumouder
amstel.nl), volgnr. 95, jg. 26, nr. 2, aug. 2010. R. 
Siekerman: De dood van Jan Reaal en ander vre
selijks [1740]; P.J. Roos: De Ring van Amstelland 
[afgebeeld op een kaart uit 1593]; Nieuws van lang 
geleden [1965]; Lezers reageren [over de molen De 
Vreede en de familie Bruggemeyer]. 

Idem, volgnr. 96, nr. 3, dec. 2010. A. Bomars: 
Dorpsstraat 36, 226 jaar een slagerij, 1784-2010 
[Pieter Spaarwater (1784), familie Stronkhorst: 
Willem S. (geb. Amsterdam 1927) er. 1950 Annie 
Mansvelder]; Nieuws van lang geleden [1966]; 
P. Roos: Willem Ruijs bedankt burgemeester Van 
Kampen [1858 voor het mogen voeren van het 
gemeentewapen op de spiegel van een nieuw ge
bouwd schip]; R.P. Sieberman: De eerste steen van 
Drievliec, Dorpsstraat 21 [gelegd door Adrianus 
Antonius de Groot (15) in 1882]; Idem: Ligt Hoof
denburg, Holendrechcerweg 10/11 wel op de juis
te plaats? [met kort overzicht van de eigenaren 
van Hoofdenburg: Van der Burgh (1685), Mes 
(1701), Harcwijk (1721), Van Marwijk (1785), Reuver 
(1800), Freers (1824), Van der Schaaf(1828)]. 

De Spuije (www.hkdebevelanden.nl), afl. 80, 
zomer 2010. A.J. Barth: Klein leed in de Grote 
Oorlog [1914-1918; aangespoelde levenloze mili
tairen en zeelieden; vier gevallen]; G.J. Lepoeter: 
Nicolaas van der Vesten, deken van het kapittel 
in de kerk van Kapelle. Analyse van een akte uit 
1562 van notaris Cornelis Janszoon Mels tegen 
de achtergrond van de religieuze omwenteling 
in de zestiende eeuw; C. van den Bovenkamp: Nel 
van Leijen: Merklappen blijven me altijd trek
ken! [conservator merklappen Hist. Museum De 
Bevelanden]; W.P. den Toom: Kleine ongevallen en 
gebeurtenissen uit het dagelijks leven in de acht
tiende eeuw [Catharina van Kleijnenbreugel 
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(1787), Adriana Zegers (1793)]; W. Schackmann: De 
Bevelanden en de landbouwkoloniën. Het alge
meen erkend weldadig karakter onzer natie; P. 
Harthoom: Levendale rijmt er op los [notaris te 
Goes, geb. Reimerswaal 1544]. 

De Stelling ( www.historieweststellingwerf. 
nl), nr. 114, jg. 29, sept. 2010. Weststellingwerf 
monumentaal (26). De Maatschappij van Welda
digheid in Weststellingwerf; Begrafenis [gewoon
ten]; H. Deems: De Merrie maden [waterschap; ruil
verkaveling]; Dorsen op de hoeve; Wolvega, een 
miskend dorp (1880). 
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Terebinth (www.terebinth.nl), jg. xx1v, nr. 4, 
dec. 2010. Graven op internet: Natuurbegraaf
plaatsen, een update [www.natuurbegraaf
plaats.nl]; Mens & Plek [www.oudebegraaf
plaats-naarden.nl]; Excursie Schotland: Van 
mortsafes tot tabletombs [ verslag]; A. Pols poel: 
Christendom en grafcultuur, deel 1. Joodse tra
ditie en Romeinse vervolgingen; Een funeraire 
fietstocht in Epe; Zal ik het monument van het 
graflaten halen? [een waarschuwing]. 

Tussen de Voorn en Loevestein (www.hkbom
melerwaard.nl), nr. 140, jg. 46, aug. 2010. R. 
Poorter: Het Munnikenland binnenstebuiten ge
polderd [nieuw bestemmingsplan 'natuur' maakt 
een e ind aan acht eeu"ven agraris che geschiede

nis; 13e eeuw - heden]; A.A. Blommers: Jacobus van 
Rumpt (1867-1955): Een leven met een schop in 
handen [te Nieuwaal] . 

Tijdschrift voor Geschiedenis (www.vangor
cum.nl), jg. 123 (2010), nr. 3. De verleiding van 
een grijze geschiedschrijving. Morele waarden 
in historische voorstellingen; J. Wubs-Mrozewicz: 
Hollanders in pursuit of mercantile success on 

Hanseatic ground c. 1440-1560. Bergen, Norway: 
the other story; A.J.C.M. Gabriëls: Het hof dat 
geen hof mocht heten. De monarchisering van 
de Franse Republiek tijdens het consulaat van 
Napoleon Bonaparte, 1799-1804; L. Poschet: Ori
entaties in Midden-Afrika. Beeldvorming van 
'Arabieren' in equatoriaal Afrika door Europese 
explorateurs en Leopold II circa 1880-1900; S. Ha
link: Duitse voorstellingen van IJsland tussen fin 
de siècle en Tweede Wereldoorlog; M. Lak: Opvat
tingen over naoorlogs Duitsland bij de Neder
landse regering in Londen en de illegale pers tij
dens de Tweede Wereldoorlog; M. Derks/Chr. Dols: 
Katholieke sociaalingenieurs en de enscenering 
van de celibaatcrisis, 1963-1972; C. van den Akker: 
Historische representatie en de betekenis van het 
verleden. 

Idem, 2010, nr. 4. Thema: Stad en Stroom. Lo
kale identiteit(en) en vijf eeuwen discours rond 
de sluiting van de Schelde. B. Deseure/G. Mamef!G. 
Verhoeven: De Schelde en de stedelijke identiteit 
van Antwerpen (zestiende - twintigste eeuw); I. 
Van Damme: Scaldis geketend. Percepties van het 
economische welvaren van de stad Antwerpen of 
de genese van een handelsideologie (zestiende -
negentiende eeuw); A. Balis: De iconografie van 
Scaldis en Neptunus in de Antwerpse kunst; G. 
Verhoeven: Nederlandse reizigers en hun visie op 
de stad aan de stroom (1600-1750); B. Deseure: Het 
Scheldeverhaal als politiek instrument tijdens de 
Franse periode; H. Greefs: Van formeel vrij tot tol
vrij. De visies op de Scheldevaart en de positie van 
Antwerpen als havenstad binnen de schoot van 
de Antwerpse Kamer van Koophandel, 1795-1863; 
L. Pil: Het beeld van de Scheldesluiting in ne
gentiende-eeuwse romantische kunst; 0. Boehme: 
Identiteiten en belangen. De Scheldemonding, 
economie en nationalisme. 

Urker Volksleven (Urker Museum, Wijk 2-2, 
Urk), 37e jg., nr. 5, nov. 2010. Reclame [Hendrik 
Oost (ca. 1884/5-1973) genas na het innemen van 
bepaalde pillen]; De oorlog, het kamp, de tunnel 
en de Urkers; Marij, ' t is zovaar!!! [haakster Ma
rij Ras (1895-1963); exm. Pasterkamp]; J. Visser: 
Meinderc de Boer en zijn nageslacht [Meinderc 
(1878-1952) tr. 1906 Aaltje Meun; voorvader Ockel 
Meindertz (ged. Narden 1716) tr. Aaltje Snoek]; 
Oude Urker visserschepen (7). 

Idem, nr. 6, dec. 2010. Een nacht in ijs en mist 
Kerstfeest 1921; T. Loosman: Mijn belevenissen in 
de oorlog [Tromp Loosman (exm. Korf) tr. ca. 
1949 Maria Lammertina Hoftijzer]; Oude Urker 
visserschepen (8). 
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Van 't Erf van Ermel (www.ov-ermeloo.nl), 
nr. 55, sept. 2010. In gesprek met: de heer Jan 
van Wilgenburg sr. over: huisslachten; P. Yska: 
Arrestaties en wegvoering aan de Ericalaan op 
23 maart 1943 [Hugo Hirsch (geb. Düsseldorf 
1899; exm. Rosendahl); de families Duyven
dak en Schrijvers van Zenden; wachtmeester 
Jacobus van den Brink (geb. 1919); Bachrach]; 
Verv. Herinneringen uit mijn jeugd in Staverden 
en Leuvenum (xm) [Jan Poolen]; H. Bu.rghoom: 
Adriaan M. van Oordt, burgemeester van Er
melo [geb. Rotterdam 1824 (exm. Boonen), tr. 

Westervoort 1853 Apolonia M.E. de Fijne]; G. van 
den Bosch: De Frederik Bernard Hoeve in Staver
den [Herman Theodoor 's Jacob, sedert 1905]; 
G.W. Hoogenboom: Uitzending militairen van de 
legerplaats Ermelo naar Nieuw Guinea; Gebeur
tenissen rond het onderduikershol bij 's Heeren 
Loo in 1943 (n). 

Volkscultuur Magazine (www.volkscultuur. 
nl), jg. 5, nr. 3, najaar 2010. Bijdr. betr. Vasten, 
Volkscultuur en Kunst, Circus in Brabant, Kin
dercultuur, Honderd jaar Chinese migratie, Af
sluiting van het Jaar van de Tradities in Zeeland, 
Internationale reuzenoptocht [in Oisterwijk], 
Midwinterhoorn. 

Westfriese families (http://www. westfriesfa
milies.nl), 51e jg., no. 4, dec. 2010. A. Ku.in m.m.v. 
M. Scheyde-Kok: Stamboom Kuin [oudst bekende: 
Aldert Albertsz alias Jaspersz, otr./tr. Medem
blik/Wervershoof 1727 Maartje Cornelis; aliassen 
Bulloopers, Pluijm]; E. Dekker: Genealogen over 
hun hobby (5): Tiny Dol-Klaver; Verv. De fami
lie Duijves, alias Schuijtemaker, uit Avenhorn 
[Nierop, Duijvis, Zoonen, Mamus]. Bijlage, dec. 
2010 [overzicht van de publicaties uit 50 jaar 
Stichting Westfriese Families]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amersfoort e.o., jg. 20, nr. 1, jan. 2011. Uit de 
Werkgroep Notariële Aktes [o.a. 1645: Maria 
Aelberts wed. Jan Boothman verkocht een huis 
in Amste rdam {Marry Alberts was als moeder 
aanwezig bij de ondertrouw Amsterdam 11-10-
1635 van Jan Bootsman, van A, 23 jaar, koop
man, met Maria van Geel, 20 jaar, geast. met 
vader Daniel van Geel}; 1645: Desolate boedel 
van Joost Vergraft te Haarlem; 1645: Legaat van 
Susanna de Malepert, die mede-erfgenaam was 
van Antoni Halet/Hallet (gehuwd met Anna 
Malapert Luysdr. ]; 1646: Testament van Fran
cois Ie Grand, zoon van Willemina Snel, gaat 
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voor de wie naar Brazilië ( Pierre Ie Grand, ka
pitein-commandeur WIC en Willempje Everts
dr testeerden 3-4-1634, notaris Johan Moll}; 
1620: Doodschulden van Thonis Rijcxzn]; Uit de 
werkgroep Transportaktes [Pijl (1488-1502]; H. 
Bousema: Het rapport van de schoolopziener [en 
de bijzonderheden, die men daaruit kan halen; 
Bousema te Lettelbert]. 

Amstelland, nr. 81, jan. 2011. H. van der Linden
Schadd: Scheen's Lexicon als genealogische bron. 
Of: waar een oude tekening al niet toe kan lei
den! [Christiaan Lodewijk van Kesteren, o.a. 
etser; het Panoramagebouw (Plantage Prinsen
gracht)]; Verv. Regesten van Kwijtscheldingen 
(XXIV) [1587; o.a. Can, Meebael, Glimmer, Pop
ius, Buyck]; Ex libris (n) [onbekende woorden 
verklaard]; Genealogy abroad (m) [reactie op het 
onderwerp 'Vader Onbekend'; verplichtingen 
ongehuwde moeders en vroedvrouwen in de bis
dommen Luik en Roermond, 16e eeuw]. 
Aqua Vitae (Betuwe), 14e jg. (2011), nr. 1. W. van de 
Westeringh: De aanhouder wint: gezocht en gevon
den: Van de Westeringh in Chicago 1905-1952; 
P.A. Welling: De Haaftense heren van Haeften of 
de Haeftense heren van Haaften [ erfdochter Geer
truid van Arkel (dr. van Gijsbert, heer van Haaf
ten) tr. ca. 1300 Johan de Cock van Weerden burg 
en noemde zich sindsdien de Cock van Haeften; 
elf heren van Haaften; Theodora van Haeften 
(erfde van haar broer Walraven) tr. Heusden 1593 
Floris van Brederode]; P.C. van Maanen: Gezocht: 
hulp bij de 'reconstructie' van Schepenbanken 
Tuil en Deil [www.bankvantuil.nl; www.bank
vandeil.nl]. 

Bulletin van de afdeling Achterhoek en Lie
mers, 18e jg., nr. 4, dec. 2010. Monsterrol van 
weerbare mannen in de Graafschap Zutphen an
no 1401; A. van Polen: Huis Verwolde in oorlogstijd 
(1940-' 45). Twee heldhaftige werkers: een jonker 
en een dokter [Emil van der Borch, gefusilleerd 
1943; arts Louise Marguerite Kluit]; Matrilineaire 
reeks van koningin Beatrix. 

Idem, 19e jg., nr. 1, jan. 2011. Kwartierstaat van 
Bernardus Albertus Weijers [geb. Azewijn 1890; 
eigenlijk stamreeks; oudst bekende: Wilhelmus 
Wejers, te Zeddam, tr. voor febr. 1699 Elisabeth 
Smits]; Parenteel van Henrick (Hijndrick) War
jerdinck [te Winterswijk, midden 17e eeuw; War
rijerdinck, Wariedink, Waijerdink, Levers/Le
vert, Frericks, Krandick, Ten Spolde, Hölker]. 
Delfland, jg. 19, no. 4, dec. 2010. Verv. Fragment
genealogie Van Alderwegen [19e-21e eeuw]; 
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Delftse plateelbakkerijen, deel 17 [samenvatting 
boek; eigenaren, personeelsleden]. 
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1340 (Rotterdam), jg. 24, no. 3-4, winter 2010. Ver
slag lezing 'De Nederlandse eetcultuur door de 
eeuwen heen' [gehouden door W. Planjer]; R. Ven
nik: Het Rotterdams/Joodse geslachtJacobson ' in 
koffie en kunst' [ te Leeuwarden, Amsterdam, Rot
terdam; 18e-19e eeuw]; Idem: De predikant Hugh 
Kennedy te Rotterdam. Zijn leven, familie en rol 
in de Nijkerkse beroeringen [1698-1764; en (klein) 
kinderen] . 
11 en 30 (Friesland), afl. 61, jg. 16, nr. 1, jan. 2011. 
Thema: Armoede. L. Jagersma: Armenzorg en 
dorpsleven. Een inkijk in het sociale dorpsleven 
op basis van diaconieboeken en de rechterlijke 
archieven [aan de hand van de levens van Claas 
Jelles en zoon Jelle Clases te Burgum rond 1700]; 
K. Boomsma: Uit armoede naar Duitsland [Booms
ma]; H. Woudt-Westra: Stijntje Harmens Scholte 
[geb. Oudehaske 1808, tr. (1) 1833 BaukeJ. Schaafs
ma]; E.]. Postma: Schijnbare armoede [verslag van 
onderzoek naar Folkert Hanses Postma c.s. te 
Oosterwierum eind 18e eeuw; Posma, Pasma]; D. 
Paetzel-Veenstra: Wanneer ben je arm?; G.J. Twickler
Metz: Grootmoeder Cornelia [NN, geb. Ameland 
1938, tr. Oldephaert 1880 Idskje Schrale]; r. Slof. 
Arme Grietje [Sjoeks Jongsma, 1745-1818]; H. 
Marinus: In één eeuw, van notabele tot bedelstaf 
[Egbert Marinus (ged. Deventer 1653), 1690-1693 
1nununcescer van Groningen, tr. Johanna Daen
dels; nazaat Egbert Marinus (1777-1832) in 1824 
opgenomen in de Kolonie van Weldadigheid]; 
N. Groeneveld-Buis: Armoede van Jantje Roosen
stein-Wünderlich (1825-1917); A. Veld/mis: Niet 
lenen of borgen aan Jetze Ruurds Veldhuis [1851-
1910]; M. Kist: Naar het weeshuis [drie zoons van 
Jan Jelles Lijklema en Antje Wybes Bakker; 
1890]. 

Genealogica (Flevoland), 27e jg., nr. 1, jan. 2011. 
A.C. Kleijwegt: Tjeert en Reinoutje [onderzoek 
Kramer te Enkhuizen]; 1811-2011 Burgerlijke 
Stand; Verborgen Verleden; Suggesties voor het 
gebruik van Aldfaer; L. Brouwer: De top 100 van de 
familienamen in Nederland. 
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch -Tilburg), nr. 
48, jg. 12, dec. 2010. J. Boeren: Koninklijke onder
scheidingen; reactie op column 46 [procedure, 
dossiervorming, 111zage]; J. Cuperus: Vragen staat 
vrij [bijzonderheden over Jacob Smit (geb. Alk
maar 1788; exm. Carré, Couree of Coene), die in 
1815 de Militaire Willemsorde 4e kl. kreeg]; R.H. 
Vos: Kwartierstaat Vos-van Dun (Tilburg - Goir
le) [Josephus A.W. Vos tr. Tilburg 1943 Theodora 
J.H.M. van Dun;-, Van der Pluijm, Ooms, Van 
Alphen,-, Bierkens, Van Huygevoort, Hamers]; 
Th. van Herwijnen: En we noemen haar ... Adria
nus Cornelis en hem ... Adriana ['Het Burgerlijk 
Wetboek kent de begrippen jongens- en meisjes
namen niet. Daarom moet er in een geboorteakte 
altijd het geslacht van een kind worden vermeld'; 
voorbeelden o.a. Van der Linde, Van Tiel, Dijks
ma, Van Tilborg, De Jong (te Loon op Zand), Van 
Beusekom]; DNA en genealogie [ervaringen van 
deelnemers aan het project DNA Brabant]. 
Hollands Noorderkwartier, afl. 84, jg. 24, nr. 
4, dec. 2010. P. Aaij: Nadere kennismaking met ... 
[Ru Waalewijn, geb. Haarlem 1925]; J. Nete/beek: 
Het dragen van trouwringen; F. Hoek: Emigran
tenbrief uit Lansing Illinois USA [van Jacob van 
Harencarspel in 1886 aan Maartje de Wit wed. 
Klaas Groet, zuster van zijn eerste vrouw; levens
loop; Stamreeks (aanvulling op Nederland's Pa
triciaat) vanaf Isaac Abrahamsz van 's Heeren
carspel, schoolmeester, midden 17e eeuw];J. Kal
denbach: Amsterdamse notariële archievenindex 
[bloemlezing van personen uit Noord-Hollandse 
plaatsen]. 
Horizontaal (Familieorganisaties), volgnr. 58, 
17e jg., no. 4, dec. 2010. K. Abrahamse: Begrijp de 
notariële akten [samenvatting van een lezing; 
voorbeelden van akten] M. Verheijen: Het kadaster 
[idem]; Herman Veerhamp en zijn DNA-onder
zoek. 
Koggenland, jg. 25, 2010/3-4. Verv. Personen uit 
West-Friesland in het ONA van Oosthuizen (IV) 
[1820-1830; regesten; o.a. Semijn, Zeekant, Kruse 
(te Arnhem), Van Ammers, Komen, Hartman, 
Min nis, Schuit, Klopper, Som beek, Spaans, Mod
der, Beunder, Knol, Franken, Braak, Jonker, Bak
ker, Vels, Nierop]; D. Commandeur: Een tragische 
familiegeschiedenis in Medemblik [Henricus 
Vijn tr. ald. 1854 Anna Goedhart; veel jong over-
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leden kinderen]; J. Schenk: Uit het Oud Notarieel 
Archief: Herkenbare toestanden [De Rijp 1723; 
o.a. Neck]; Epidemische ziekten te Hoorn. 
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 57, febr. 2011. 
Zes kinderen in drie maanden overleden [in het 
gezin van Gerardus Derks en Wilhelmina Ver
beeten, tr. Cuijk 1844]; W. Jaegers: Klacht over 
burgemeester van Uden [door de marechaussees 
Jacobus Vermeulen en Pieter Staal; 1828]; Idem: 
Huwelijkspapieren [voor Alardus van de Staaij 
en Hendrina Coppus (geb. 1790), wonende Am
sterdam; 1820]. 
NoordKOPstukken (Den Helder), jg. 25, nr. 1, 
jan. 2011. Wij lazen voor u: Militie registers; M. 
Prudon-de]ong: Kwartierstaat van Elisabeth Peper 
[geb. Wieringerwaard 1913, over!. Adelaide 2002; 
6 gen.: Vink, Nieuweboer, Tuinman, Meuleveld, 
Peper, Slikker, Bij post, Kwak]; Genealogisch on
derzoek Koninklijke Marine. 
Oude Sporen (Gooiland), jg. 22, nr. 1, jan. 2011. 
G. Koperdraad: Afstammingsreeks van Theodorus 
Bastianus Koperdraad naar Jan I van Avesnes 
[geb. Amsterdam 1925; via Van Dijk (te Korten
hoef), Schragen, Van Oostwaard (van Oostweert), 
Van Zijl (meer onderbouwing en bronnen zijn 
welkom), Van Grevenbroeck, Van Arkel; frag
ment Van Amstel]; J. Vos-Bogaard: De Vaderlijn 
van Timo Adrianus Vos [geb. Blaricum 2002 -, 
Harmen Evertsz Vos tr. Annetje Gijsbertse Cop
pen (ged. Blaricum 1722)]; H. Snel: De familie 
Stoop en de herberg Sandbergen [gebouwd in 
1687 door/voor Jan Jacobsz Toebaxman; Tabak 
(1701); Matthijs Stoop (geb. Allermöwe/Hamburg 
1714) en zijn tweede vrouw Anna Maria Witte 
kochten de herberg in 1765; financiële problemen 
na Matthijs' overlijden in 1776; boedelinventaris 
en verkoop 1776]; ]. van Kuier: Mijn Hilversumse 
voorouders. Afstammingsreeks Jacobus van Ku
ier [geb. Hilversum 1939; Hovius, De Ridder (te 
Nijkerk, Baarn), De Boer, Knollenburg, Knol]; W. 
Willard: Uit de Rechterlijke Archieven van Laren 
[aanstelling 1782/83 als vroedvrouw: Marre(a) van 
Campen]. 
Roots @Groningen, jg. 18, nr. 1, jan. 2011. K. Nie
meijer: Hobby uit hobby. Antonia Veldhuis [in
terview]; W.G.Doornbos: Naamslijsten. XXV. Stads
meiers op het Zuidlaarderveen, 1636; G.H. Paetzel
Veenstra: Moederreeks van Gerhardina Harmanna 
Veenstra [geb. Noordhorn 1934; Klaasen (te 
Smilde, Oude Pekela), Witt, Korvinga, Karsiens, 
5x patr.]; K. Niemeijer: De breite Stein [ontmoe
tingspunt voor Hollandgänger; reisroute]; G.H. 
Geerken: Oldenburgse stukadoors in Groningen 
vanaf 1775; H. Werk: Klaas de Werk. Heimelijk 
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vertrokken naar Noord-Amerika? [geb. Usquert 
1841, emigreerde 1866]; J.-P. Wortelboer: Kerkge
schiedenis; P.J.C. Elema: Ekke Clasen van Lut
tikhuijsen (Amsterdam, uit Maarhuizen) [otr. 
Amsterdam 1731 Ida van Pelsem]; Idem: Gronings 
Brandhout [fragment te Wirdum; 18e-19e eeuw]; 
Allem @@l digit@@ l (32); K. Niemeijer: Interview 
met Jona van Keulen. 
Rijnland, afl. 46, 16e jg., nr. 1, jan. 2011. Verslag Ju
bileumviering NGV afdeling Rijnland; Toespraak 
van de voorzitter van de afdeling Rijnland; Ver
slag 'Digitale ontwikkelingen voor genealogie en 
historie'. 
Twente Genealogisch, 26e jg. (2010), nr. 4. 75 
jaar Hedeman [textielbedrijf van Hertog Hede
man sedert 1880]; Bartelink I [Egbert Jacobus 
B. (Suriname)]; Bartelink II [erven in Haaksber
gen en Enschede]; Schatzoeken [Boevink, 1904]; 
De anticipatie van de Almelose schippers op de 
dienstplicht (1811-1812) [keuring en afmars, schip
persconvenant; vervangingscontracten o.a. Albert 
Nijkamp]; H. Boom: Aaltje Holtkamp - eindelijk 
zekerheid over haar afkomst [ged. Zutphen 1755; 
exm. Rou(w)kamp]; H. Zanting: Mijn overgroot
moeder [Gerrietdina Ekkel (geb. Nieuwleusen 
1833; exm. Blotens) tr. Avereest 1854 Harm Zan
tinge]. 
West Noord-Brabant, jg. 20, nr. 4, nov. 2010. 
Kwartierstaat Helena H. Kreugel (deel 2) [o.a. 
Hopstaken, Van Duppen, Van Dortmont, Cap
pe]; Ligging en ontstaan van Terheijden; J. Hers
man: Parenteel van Joseph Hersman (deel 1) [sol
daat, over!. Wouw 1791, tr. (2) Bergen op Zoom 
1741 Willemina van Breda]. 
Wij van Zeeland, 13e jg., nr. 1, jan. 2011. Samen
vattingen van lezingen [Genografie; Marinus de 
Broekert (geb. 1802)]; Nieuws uit de Regio's: Ver
nieuwde website Streekarchief Goeree-Overflak
kee [www.streekarchief.nl], Vaderlandsliefde 
[Goes 1832; De Backer, Van der Meer Mohr, De 
Fouw], Pieter Zeeman (1865-1943), De archieven 
van Sint Maartensdijk, Welkom in het gemeen
tearchief [van Terneuzen]; Aldfaer, deel 3; Haza
data, deel 2; M. Neuteboom: Uit betrouwbare bron 
[doopbewijs Goes 1603 van Cornelis, zoon van 
Petrus Levendale (notaris) en Maria Coenraeds, 
gevonden op een los papiertje in Het Utrechts 
Archief]; Nieuwe rubriek: Voorouders komen tot 
leven [Harthoorn, Lockefeir]; Paleografie met 
HuibUi/(8). 
Zaanstreek-Waterland, Med., nr. 83, 23e jg., dec. 
2010. Themanummer 600 jaar Purmerend. De 
Purmerendse Veemarkt;]. Kaldenbach: Azijnmake
rije De blauwe Hand reederije in Purmerend van 
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1738 tot 1843; H. Rijswijk: Purmerenders in de DTB 

boeken van Edam [1596-1810]; R. Teunissen: Aante
keningen over families Purmerend- Purmerent; 
H. Ruder: Parenteel van Jan Pietersz Purmer [er. 
Oudendijk 1748 LijsbethJans Swemmer]; H. Rijs
wijk: Genealogie Beets [oudst bekende: Sijmen 
Jansz, vermeld 1589-1599; met vermelding van 
notariële akten 17e-18e eeuw]; T. Wasmoeth: Vijf ge
neraties Van der Meulen uit Purmerend [oudst 
bekende: Abel Abelsz (Vermeulen) tr. ca. 1730 
Annetje Klomp; onroerend goed, kerkelijke en 
maatschappelijke betrokkenheid]; H.Rijswijk: Ge
nealogie Purmer (Slickpot) [17e-begin 19e eeuw; 
parenteel met Bost, Koer, Veen, Druijst];J. Otsen!]. 
van Kuier: Het geslacht Van der Leij, zeepzieders 
en olieslagers [zeepziederij in Purmerend; Grietje 
Hendricks (Stock) wed. Pieter Ariaensz (van der 
Leij) versus Lambert Schepper; 1678]; H. Rijswijk: 
Genealogie Van der Leij. 

Uit Familiebladen: 
Familiestichting Huyser (www.huyserstam
boom.nl), nr. 73, 25e jg., sept. 2010. Gezinsblad 
van Cornelia en Mattheus Huijser [Cornelia tr. 
Scherpenisse 1793 Cornelis van Walsum]; Per
soonskaart van Lijntje Maaike Huijser [tr. Baren
drecht 1899 Jacob Mast]; Het nageslacht van Ste
ven Huijser [geb. Recklinghausen, tr. Leiden 1739 
Reimpje van Zeyst]. 

]i,,m/~ 
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Het Patertje (www.fam-org-pater.nl), 26e jg., 
sept. 2010. Foto uit de oude doos [het gezin van 
Derk Pater (geb. Renswoude 1848) tr. ald. 1869 
Jannigje Pater]; In herinnering aan Wachtmeester 
Gerrit Hermanus Pater [1940]. Idem, dec. 2010. 
Verongelukt tijdens het laden van een geweer 
[Dirk Pater (geb. Renswoude; 1877); De wijde 
wereld in [Mans Sikkenga, geb. Oosterhesselen 
1936]. 
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De Schildknaap (deschildknaap@hotmail. 
com), 16e jg., no. 2, sept. 2010. Stamreeks Henna
nus Franciscus van der Knaap [geb. Barendrecht 
1952-+Pieter van der Knaap tr. Heenvliet 1862 Ca
tharina Voogt]; Persoonskaart van Jacobus W.J. 
van der Knaap [geb. Poeldijk 1932 ( exm. Van Paas
sen), tr. ald. 1960 Cornelia Th.M. Olsthoorn]. 
't Vandermeulenkrantje (Slagmolenstr. 44, 
B-9100 Sint-Niklaas; leaandre@skynet.be), nr. 
65, 33e jg., herfst 2010. Zuster Maria Luciana [Su
zanne Vandermeulen, over!. Boninenge/Congo 
1980]; Sporen van onze voorvaderen in het Mili
tair Archief. 
Verenigingsblad van Van Hiltens (www.fami
lievanhilten.nl), blad 77, jg. 20 (2010), nr. 3. Een 
Van Hilten op zoek naar de stamboom van zijn 
moeder [Spoon]; Hilten - Hilton: Hoe zit dat nu? 
[Albany, NY; 18e eeuw]; Een landloper in de fami
lie! [1889]. 

België 
Bulletin de la Société Royale des Archives 
Verviétoises, Tome XXXI (2009) [2010]. Armorial 
Verviétois, accompagné de généalogies. W. Bodart 
(t)/M.Janssen (t)/P. Coste: Rensonnet, Ransonnet, 
Ransoné olim de Melen [oudst bekende: Olivier 
de Melen te Jupille, tr. vóór mei 1479 Oude, doch
ter van Collin de Mouse; kleinzoon Renchon(net) 
de Stocquy (vermeld sedert 1544) werd naamge
ver van de familie; de naam blijkt een versteend 
patroniem; met wapenafbeeldingen uit de kerk 
Saint-Lambert te Soumagne] . 

Gentse Cadenas (http://www.vvfgent.be), 
jg. xxix, nr. 4, nov. 2010. Lochristi: een toeval
lige vondst in een parochieregister. De rekening 
van Lieven Vervaet [ongedateerd]; De pastoors 
van Lochristi 1619-1803; Parochieregisters Aalter 
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1613-1803. Toevallige vondsten [ o.a. Verroijen x 
Bruijkers (1714)]; Staten van goed van Eke 1700-
1724 [in Rijksarchief Gent; o.a. Boone, Claus, De 
Keukeleire, Dhondt, Goossens, Pappens, Thien
pont, Van Beversluijs, Vercruyssen, Verniers, 
Vlaeminck]. 

L'Intermédiaire/De Middelaar (http://www. 
scgd.net), No. 388, Ao. LXV, juillec-août, 4/2010. 
Ph. en N. Quinet-de Saegher: Descendance de Si
mon Degrève et Marie Catherine Adant, mariés 
vers 1714 [ te Binche]; Verv. Artistes et généalogie 
[Haardt t/m Ivanovsky]; L. Thilly: Inventaire des 
acces du notaire Jean Lecomte à Mariembourg 
[1585-1609; uittreksels]; Verv. Mariages à Bruxel
les ancérieurs à 1696, paroisse Saint-Géry [Mou
chet t/m Neckebroeck; Impe t/m Jacobi]; Verv. 
Dispenses matrimoniales [o.a. Bredart, Jouret, 
Duchy, Fiefvet, Desetcre, Hanotiau, Carlier, Main, 
Galland, Lebrun, Devos, Lepoivre, Cocton, Hen
baut; 18e eeuw]. 

Het Land van Nevele, jg. XLI, afl. 4, nov. 2010. 
R. van den Abeele (t): Bijdrage tot de geschiedenis 
der landelijke heerlijkheden. Over het ontstaan 
en de territoriale constructie van de heerlijkheid 
Nevele [o.a. Burggraven en baljuws, De Genese 
Kasselrij en de Oudburg; Vosselare en de familie 
Van derMeersch]. 

Limburg/Het Oude Land van Loon (www.lim
burgloon.be), jg. 88 (2009), Nr. 4. R. Nouwen: De 
schuttersbreuk van de Sint-Sebastiaansgilde uit 
Sint-Joris-Alken (1666}; Bouwovertredingen in 
Opkanne, 1759; Verv. De rechtshervorming van 7 
juli 1566 in de heerlijkheid Pietersheim; Archeo
logische kroniek van Limburg 2004. 

Idem, jg. 89 (2010), Nr. 1. Archeologische kro
niek van Limburg 2006; De Sint-Qµintinuska
thedraal in Hasselt; R. Nijssen/B. Vandionant: De 
verpachting van de tienden in Berbroek in de 
achttiende eeuw (1725-1787) [mee namen van 
pachters, o.a. Haesevoets, Schoofs, Vandenvoort, 
Liefsoens, Lemmens, Landsteen]; Th. Coen: Een 
Middelnederlandse rol van ca. 1420 over de be
twistingen tussen Jan Il, heer van Pietersheim en 
de stad Maastricht [over!. 1381, zoon van Willem 
III en Elisabeth van Leefdael, er. (1) 1358 Johanna 
van Loon van Agimont, weduwe Jan van Wal
court, er. (2) 1368 Aleidis van Heers (overl.1399)]. 

Idem, 2010, Nr. 2. Archeologische kroniek van 
Limburg 2007; De gemeentepolitiek in Eigenbil
zen van 1926 tot 1976. 
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De Mechelse Genealoog (http://www.vvfme
chelen.be), jg. XXX IV, sept.-okt. 2010. In Memo
riam Walter Swinnen [1938-2010, 27 jaar voorzit
ter vvF regio Mechelen]; De Vlaamse gemeente
namen, een verklarend woordenboek; L. Vervloet: 
Heraldiek: De Vlaamse Leeuw, zijn oorsprong; 
Wie bewerkt wat? Blaasveld, Mortsel. 

Idem, nov.-dec. 2010. A. van der Hoeven: Pastoors 
en meiden in de Mechelse regio [18e-20e eeuw]. 

De Rode Leeuw (http://www.vvf-limburg.be), 
jg. 41, afl. 4, okt.-dec. 2010. M. Vanmuysen: Veld
wachter Jan Joseph Vanmuysen van Nieuwer
kerken [1877-1931 (exm. Mulkens), er. ald. 1898 
Maria Elisabeth Peyffers; de gezinnen van (groot) 
ouders; levensloop]; P. Vanhoucke: Welke genealo
gische software moet ik kiezen?; Antw. Lijcops 
[te Sint-Truiden]; De collectie doodsprentjes van 
pastoor Pasquasy. 

Vlaamse Stam, 46e jg., nr. 5, sept.-okt. 2010. 
]. M. van den Eeckhout: Het tornooi van Brugge van 
dinsdag 11 maart 1393 [deelnemers met korte bi
ografie of notitie]; M. Delbaere: De huwelijkspe
rikelen van Margareta van Oostenrijk [Brussel 
1480 - Mechelen 1530, er. (kinderhuwelijk) 1483 
Charles dauphin van Frankrijk, er. (2) 1495 Juan 
van Spanje, er. (3) Filibert van Savoie; stamboom 
Bourgondië - Habsburg]; W. Devoldere: Genea
logische websites: de moeite? [over 'getrukeerde, 
foutieve of uitgevonden' genealogie op internet; 
ongerustheid groeit over de kwaliteit van gege
vens; Oproep (i .s.m. de NGV} melden van sites, die 
de moeite waard waren of krioelen van blunders; 
--t persoonlijke.genealogische.sites@skynet. 
be]; Geregistreerde familiewapens: Beckx, Ste
verlynck, De Pryck, Prinsen, Devoldere, Gregoire, 
Verdonckt, De Poorter; W. Devoldere: Genealogie 
op internet. Zoeken naar personen; G. Geudens/L. 
van Staeyen: Moens, Moons, Vander Achtert 
[Adriaen Moens alias van der Achter, vermeld 
te Antwerpen 1410-1445, er. Katliene Schermers; 
(klein)kinderen]; L. Mees: 875 jaar abdij Averbode 
- Banden tussen Diest en de Norbertijnen van 
Averbode; W. Peene: Een 17de eeuws Brugs rente
boekje; Oproepen tot erfgenamen in de 'Gazecce 
van Gend' (1774-1775); Verv. Oude kerkelijke en 
funeraire opschriften uit de streek rond Brugge 
- deel VI [ te Klemskerke, Knokke, Koolkerke, Lap
scheure]. 

Westvlaams Genootschap voor Familie- & Wa
penkunde, afl. 8 [z.d.]. Verv. Deserteurs; Verv. In
dex Oedelem - VI; Graf- en gedenkschriften in de 
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kerk van S. Pietersbanden te Oostkant; Gesneu
velde soldaten [1914-1919]; Onze familiewapens: 
De Wulf, Bulteel, Baenst, De Ryckere, Cooren
huuse, Van Meldert. 

Idem, afl. 9 [z.d.]. Onze familiewapens: De 
Muntere, Van der Brugghe, Van Meetkercke, 
Vrients, De Latre genaamd van den Kerckhove, 
Van der Plancke, Van Calcoen deBasseghem, Peers 
( de Nieuwburgh), De Gourcy;R.Rotsaert: Kwartier
staat Alo is Costenoble, honderdjarige [geb. Beerst 
1884; 128 kwn.: -, Speecke, Devriendt, Hosten]; 
Verv. Index Oedelem - VII; Boedelbeschrijvingen 
heerlijkheid Praet; Huwelijkskontakten Lange
mark e.o.; Boedelbeschrijvingen Ieper e.o. 

Duitsland 
Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ost
deutscher Familienforscher e.v. (www.agoff. 
de), Jahr 2010, Heft 3. Namensrecht in Ober
schlesien ['vulgo' met boerderij of huis-naam]; 
Reformierte Lissa/Posen 1791 [naamlijst inwo
ners]; Familia Austria [www.familia-austria. 
at; vereniging gevestigd te Wenen met als onder
zoeksgebied alle voormalige Habsburgse gebie
den in midden-Europa]; Periodica-Datenbank 
(Österreich-Ungarische Monarchie) [http:// 
familie-austria.at/projekte/periodica/pe
riodica_abfrage.php; overlijdens uit dertien 
kranten uit twaalf steden 1766-1892; niet alleen 
namen, maar ook verdere gegevens als beroep, 
adres, verwanten, doodsoorzaak; o.a. Innsbruck, 
Klagenfurt, Bludenz, Praag, Presburg; zoekmo
gelijkheden; periodica@familia-austria.at]; 
Projekt Matrikenindices für Oberösterreich; 600 
Jahre Schlacht bei Grunwald; Gebietsarchive 
Ostböhmen [http:f /195.113.185.42/digi/index. 
htm; functioneert alleen met Internet-Explorer 
en Flash-Player]; Verein für Familienforschung in 
Westpreulsen [opgave ter beschikking staande in
dexen: kerkgemeente - DTB- parochies]; Sieben
bürgische Bibliothek mit Online-Katalog [http:// 
bibliothekarisch.de]. 

Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thürin
gen e.v. , Mitt. Nr. 90, 20. Jg., Okt.-Dez. 2010. 
ThUringer im Bürgerbuch von Boizenburg an 
der Elbe (Mecklenburg) zwischen 1692 und 1878; 
J. Fiedler: Die Wahl und Funktion des Rats sowie 
Führung der Ratsrechnungen urn 1700 in der 
Residenzstadt Arnstadt [samenvatting van een 
lezing]. 

Archivar, 63.Jg., Heft 04, Nov. 2010. Niedersäch
sische Kabinetsprotokolle - eine zentrale Quelle 
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für die Landeszeitgeschichte; Urkunden zur 
Frühgeschichte des Stiftes Flaesheim im 13. Jahr
hundert; Informationen und Materialien zur 
Schriftgutverwaltung online; Elektronische 
Archivierung als Wille und Tatsache; ARGEALP
Fachtagung 'Digitale Unterlagen und Digitalisie
rung in den Archiven des Alpenraumes'; 19. Ta
gung der Süddeutschen Kirchenarchive in Frank
furt am Main [o.a. verslag van projecten w.o. 
'Christenjüdischen Herkunft im Nationalsozia
lismus': twaalf Berlijnse gemeenten bewerkten 
daarvoor de doopboeken van 1865-1940. Van 4000 
'mosaïsche' personen werd in 2008 de levensloop 
gepubliceerd in het gedenkboek 'Evangelisch ge
tauft - als Juden verfolgt']; Digitale Urkunden
präsentationen - laufende Projekte und aktuelle 
Entwicklungen [www.monasteruim-bayern.net; 
www.mom-ca.uni-koeln.de/MOM-CA/start. 
do]; Personenstandsunterlagen digital nutzen. 

Emsländische und Bentheimer Familienfor
schung (http://www.genealogienetz.de/ver
eine/afel/), Heft 107, Band 21, Nov. 2010. Der Hei
matverein der Grafschaft Bentheim ist 100 Jahre 
alt;J.-H. Boerrigter: Verlorene Verwandte der Fami
lie Lampen gefunden [Jan Lampen tr. Nordhorn 
1754 Aale Strouwen; kleindochter Jan na Lampen 
(1792-1870) tr. Nordhorn 1812 Harm Harink; hun 
zoon Geerd Lampen (1827-1899) werd predikant 
te Herwijnen, Sleeuwijk en Kruiningen, tr. Smil
de 1861 Hendrika de Vries (exm. Haveman); na
geslacht o.a. in Zuid-Afrika]. 

Familie und Geschichte (Saksen - Thüringen; 
www.degener-verlag.de), lfd.Nr. 74, Band VII, 
19.Jg., Heft 3,Juli-Sept. 2010. G.Rosenkranz: Ulrike 
von Levetzow - die Wahrheit über ihre Geburt 
und Taufe [geb. Leipzig/ged. Löbnitz 1804; vrien
din van Goethe; Bijlage 1: haar zusters. Bijlage 2: 
de families Bose (te Leipzig en Breitingen), Loth 
en Schroepfer]; Chr. Kirchner: Mitteldeutsche im 
Trauregister der Kirchgemeinde Mühlhausen 
Divi Blasii 1542 bis 1658 (1. Teil) [uittreksels, ge
ordend op herkomstplaats: Abtsbessingen t/m Je
na]; Hochdekorierte Offiziere aus Nossen; Familie 
Liebig in Leipzig-Schönefeld 1882-1905. 

Genealogie, Band xxx, 59. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 
2010. H. Metzke: Die Friedrichrodaer Nachkom
men des Gothaer Reformators Friedrich Myco
nius im 17. und 18. Jahrhundert [Friedrich Me
kum/Myconius, geb. Lichtenfels 1490, overl. 
Gotha 1546, tr. 1526 Margarita Jäck(in); van hun 
negen kinderen is alleen Barbara met naam be-
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kend; zij tr. Cyriakus Lindemann, rector in Go
tha; Schneegals, Saltzmann, Lampert, Wenig(e), 
Neumund, Ortlepp, Scharff, Ölling, Thiel, 
Klein, Merbach]; Idem: Die Müller der fürstli
chen Mühle in Dessau und ihre Familien im 17. 
und 18. Jahrhundert [Zimmermann, Hermann, 
Köhler (4 gen.), Steinhäuser, Etzholtz (Ezolt, 
Ezelt), Zeichart (Zeuchardt), Töpner, Klingner, 
Günther, Kürb(i)is, Hoffmann, Risse, Teichert, 
König, Stöps (Stäps) (3 gen.), Welke]; Verv. Schle
sische Schlösser und preuisische Geschichte. 6. 
Matzdorf [met schema's eigenaren]; Verv. Amts
juristen. 17. [von 1668 bis 1885 in Meinersen bei 
Gifhorn; Barnstorf, Osterloh, Schmidt, Schmie
dichen, Leist, Tiling, von Hohnhorst, Heldberg, 
von Bothmer, Hübener, enz.]; Nachtrag Amtsju
risten in Scharnebeck [Westfeld]. 

Hessische Familienkunde (info@gfkw.de), 
Band 33, Heft 3/2010. G. Wiechert: Christian Sey
bold, Wiener Hofäammermaler am Hofe Maria 
Theresias [Jeckeln, Kimbel, Seebold; geb. Neu
enhain 1695, tr. (2) Wenen 1718 Maria Susanna 
Bellmon]; K. Wilhelm: Die Wagner - Plaustra
sius aus Battenberg [16e-18e eeuw]; L. v. Lehsten: 
Die Familie Ost aus Dornheim, in Seeheim, 
Alsbach, Grois-hausen und Zwingenberg an der 
Bergstraise [oudst bekende: Servatius Ost (1592-
1668), Schultheiis, wondarts, huwde driemaal]; K.

H. Mittenhubèr: Sind die Rodensteiner noch un
ter uns?; W. Vol/mar: Die Toten im Halseisenkrieg 
1746 in Wehrda [Gutperlet, Braun, Pfannmüller, 
Melchert, Horst]; Hessische Wappenrolle [met 
stamreeksen]: Henrich [te Schwanheim], Sche
rer [te Grois-Gerau, Wallerstädter]. 

Lippische Mitteilungen aus Geschichte und 
Landeskunde (www.regionaalgeschichte. 
de), 79. Band (2010). Hierin o.a.: B. Meineke: Lip
pische Ortsnamen als Zeugnisse mittelalterlicher 
Landschafts- und Siedlungsgeschichte; R. Linde: 
Alt-Schieder und Barkhof. Neue überlegungen 
zur mittelalterlichen Herrschaft und Siedlung 
im Raum Schieder; A. Schwede: Geldumlauf und 
Münzfalschungen im Fürstentum Lippe im 
späten 18. und frühen 19. Jahrhundert; Die Stuck
fabrik Stro bel. 

Mitteilungen der Westdeutschen Gesell
schaft für Familienkunde (http://wgff.ge
nealogy.net), Band 44, Jg. 98, Heft 7, Juli-Sept. 
2010. H. Lohausen: Das Wappen am Haus Nr. 8 des 
Kaiserwerther Stiftsplatzes. Die Familien Ho
gerbach und Spickernagel [17e-18e eeuw; ver-
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wantschap met von Lohausen]; P.E. v. Scheidt gen. 
Weschpfennig: Stammfolgen der Familie Scheidt 
- Weschpfennig [in schema's; 14e-17e eeuw; van 
Scheyde, Weschpennynck]; A. Hackhausen: Eine 
Eheschlieisung pro forma in Kornelimünster im 
17. Jahrhundert und die Folgen [Clara Stamm tr. 
(1) Wilhelm Kerris, tr. (2) 1637 Franz Recker]. 

Idem, Heft 8, Okt.-Dez. 2010. A. Haensch: Vor
fahren und Familie des Martin Santkin (1835-
1895), Prokurist der Firma Underberg und wal
lonischer Heimatdichter [geb. Malmedy (exm. 
Maraite) tr. Keulen 1858 H.M.C. Josefine Rohr 
(exm. von/van Gerfsom; ook: Trompetter; 
grootmoeder paternel: Agnes Lücker (ged. Am
sterdam 18-12-1779, RK. de Toren, dochter van 
Hermanus Lucker en Hendrina Burgers. Getui
gen Henricus Hendriks en Agnes Lap. Haar ou
ders ondertrouwden ald. 15-1-1779; hij otr. (1) 15-
8-1771 Alida van Velsen]; Familiechroniken aus 
dem Raum Mettman [Metzkes, Metzges,Juffern
bruch, vom Endt, Burberg]; Verv. Eheschlieisung 
in Kornelimünster; W. Nolten: Eygelshoven, eine 
Jülicher Enklave (1361-1794); R. Vandré: Wie ich 
trotz fehlender Kirchenbücher bei den Forschun
gen zu meinem Ururgroisvater weitergekommen 
bin [Johann Friedrich Naffin, onderwijzer, over!. 
Czarnum 1863, 45 jaar]. 

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen 
Familien- und Wappenkunde (www.upstals
boom.org), 59. Jg., Heft 3/2010. H. Hillebrands: 
Der Siebenjährige Krieg - ein Weltumspan
nendes Ereignis und seine Auswirkungen auf 
Petkum; Abstammung Graf Wenzel Anton von 
Kaunitz aus den Häusern Cirksena und Esens, 
Stedesdorf, Wittmund [via de graven von Riet
berg; schema]; G. Kronsweide: Zwei Ölgemälde 
und die Familie Groeneveld in Jemgum [Hans 
Christoph Grosse en Maria Aleida Groeneveld; 
tr. Weener 1767; oudst bekende: Willem Engel
kes, te Coldemüntje in Westoverledingen (over!. 
1625), volgens overlevering uit 'Brabant' afäom
stig; kinderen en verwanten; Henrich Groeneveld 
(1756-1808) tr. Groningen 1788 Anna Margaretha 
Keiser (1768-1847, nazate van Ubbo Emmius)]; 
Einkünfte der Kirche zu Marx ca. 1818 bis 1825 
nach dem Hausbuch des Predigers Hayo Bruns; 
]. Hoogstraat: Niederländischer Freiheitskämp
fer mit Woltzetner Wurzeln. Aus dem Familien
album des Zeger Davidson (1764-1799) [in St. 
Pancras terechtgesteld; tr. Antje Reinders Groot 
(1761-1818); voorouders te Woltzeten, te Grave en 
Breda; afk uit Schotland]; Nachtrag zur Genealo
gie des Freibauerngeschlechts Rilling]. 
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Idem, Heft 4/2010. Ehemalige Sits der Gro8-
fehngesellschaft [te Langerack]; F. Edenhuizen: 
Geschichte der Upganter Bauernhöfe [uit de na
latenschap van Andreas Baumann (1883-1967); 
verwijzingen naar bronnen]; Als 1847 in Leer die 
Brandglocken schlugen ... [schade-rapportage]. 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familien
kunde (Göttingen: http://ghgg.genealogy.net; 
Die Maus/Bremen: http://www.genealogy.net/ 
vereine/maus; Hamburg: http://www.gghhev. 
de; Niedersachsen: www.familienkunde-nie
dersachsen.de), 85. Jg., Heft 3, 3. Quartal 2010. 
F. Geyken: Manövriermasse der Macht? Die deut
schen, protestantischen Prinzessinnen im briti
schen Königshaus [levensbeschrijvingen; met 
schema's: Stammtafel zur Thronfolge des Hauses 
Hannover in Gro8brittannien, Stammtafel der 
Herzöge, Kurfürsten und Könige von Hannover, 
Die Häuser Stuart-Hannover (England) und Ora
nien (Niederlande)]; H.-P. Wessel: Familiengeheim
nisse und Zufallsfunde [Wessel, Halm, Suhr]; F. 
Hopfgarten: KatharineJoy Heitman: From Hasen
bueren Flood to Mississippi Mud. Wie der Bremer 
Butjer Hermann Heitmann seinen Weg in den 
USA machte [geb. 1881; stamreeks (4 gen.) Heid
mann]; Nachtrag Amtsjuristen in Walsrode [von 
Wenckstein, von Harling]. 

Verder ontvingen wij : 
Aldfaers Erf (www.schotanus-stichting.com), 
nr. 185, 54e jg., voorjaar 2010; nr. 186, zomer 2010; 
nr. 187, najaar 2010 [schotanus]. 
Andringa Staach Nijs (andringastichting@ 
hetnet.nl), nr. 51, aug. 2010. Ontmoetingen met 
Andringa's (16). 
Arbeitsgemeinschaft für Saarländische Fami
lienkunde e.v. (asf-saargenealogie.de), Infor
mationsdienst, Nr. 175, 2-2010; Nr. 176, 3-2010; Nr. 
177, 4-2010. 
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen 
e.v., Mitt. Nr. 88, 20. Jg., April/Juni 2010. Fami
lienwappen Meyer aus Wolmirstedt/Altmark; 
Kümmel aus Schwerstedt wurde Cummelius. 
De Asperensche Courant (www.oud-asperen. 
n.l), volgnr. 1z.o, 31c jg., nr. 3, sept. 2010. Herinne
ringen 1944-1945 [van F. Gerdessen]; W.A.G. van 
Bu,geler: Ook in en om Asperen is veel veranderd; 
Uit de geschiedenis van Asperen [1112-1482]. Idem, 
volgnr. 121, nr. 4, dec. 2010. P. de Zwart: Uit de ge
schiedenis van Asperen [1492-1569] . 
Bachten de Kupe, 52e jg., nr. 4, okt.-dec. 2010. 
Dwalen langs de Nieuwpoortse IJzerboorden; 
Kanttekeningen bij het honderdjarige bestaan 
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van de badplaats Sint Idesbald (1904-2004). 
't Calcoentje/Toe Prees (Schooldreef 94, B-9050 
Gentbrugge), 29e/2oe jg. nr. 1, okt.-dec. 2009; nr. 
2, jan.-maart 2010. De vijf dochters van 'Metje' 
Louise [Marie-Louise Malengier, geb. 1838]; nr. 3, 
april-juni 2010 [Cakoen, Deprez]. 
COOG-Blick (http://www.coog.nl), 15e jg., no. 2, 
sept. 2010.J. Keizer: Zout winnen uit veen. 
De Drudenvoet (secr.: pc.klapwijk@casema. 
nl), 19e jg., nr.1, april 2010 [Klapwijk]. 
De Wit nieuwskrant (www.dewitnieuws.nl), 
ed. 31, zomer 2010 [De Wit]. 
Devotionalia (www.devotionalia.info), 29e jg. 
(2010), nr.170/april; nr. 171/juni; nr.172/aug. [Uit
gevers van bidprentjes (52)]; nr. 173/okt. [In Me
moriam Alfons Claes (1931-2010), verzamelaar van 
devotionalia en publicist]; nr.174/dec. [Religieuze 
grafiek en rariteiten in de bidprentjes]. 

PclrlOOlekv00<ve1umelUr1v1ndevOlkln1U, 
~ln•v•ng numme,173 ok1obtlr2010 

ErfgoedBriefBreda, zomer 2010. 
Familiekrant Stam }oosten (http://www. 
stamjoosten.be), nr. 81, jg. 21, april 2010; nr. 82, 
juli 2010. Recent familie nieuws [Joosten]. 
Familiestichting Moret (www.moret.info), 
nieuwsbrief 33, april 2010. Uit de Genealogiecom
missie [Moret]. 
Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen (vvF 
med.), Se jg. (2010), nrs. 2 t/m 5 [In Memoriam 
Wal eer Swinnen in nr. s], 
Le Héraut (http://www.oghb.org), nos. 111, 1e 
trim. t/m 114, 4e trim 2010. 
Historische Kranten (uitg. KB; http://kranten. 
kb.nl),2010. 
Historische Kring Gemeente Loenen (www. 
hkgl.nl), nieuwsbrief, nov. 2010. 
Historisch Genootschap Crommenie, Nieuws
brief, juni 2010. 
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In de Gloriosa (Ankeveen - 's-Graveland - Kor
tenhoef; www.hk-kortenhoef.nl), 27e jg., nr. 3, 
zomer 2010. Stambomen op de site van 'In de Glo
riosa'. 
Het Kromme-Rijngebied (www.tussenrijnen
lek.nl), jg. 44, nr. 1, maart 2010. W. Vos: Bataafs 
Platteland: Romeinen in het Kromme-Rijngebied 
[archeologie]. 
Kroniek (Roterodamum), nr.178, nov. 2010. 
De Kruijdboom (www.familievereniging
kruit.mysites.nl), jg. 26, nr.1, maart 2010 [Kruit, 
Kruijt]. 
De Miedbringer (St. Ons Schellingerland, 
School pad 3, 8896 JJ Hoorn), nr. 180, jg. 19, dec. 
2010. Het verhaal achter oorlogsfoto's [o.a. van 
vijftien geallieerde vliegers; foto van Jan A. Duijf, 
1945]; Strandjutten. 
Millenaers Koerier, nr. 43, jg. 19, zomer 2010. 
Millenaars in Argentinië. 
Molens (www.molens.nl), no. 99, sept. 2010. A. 
van Gooi: 'Het maken van een molensteen vereist 
heel veel jaren ervaring'. Vader en zoon Van Vugt 
vertegenwoordigers van een bijna verdwenen be
roep. 
Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën (www. 
noitdorpsche-historien.nl), 9e jg., nr. 2, juni 
2010. Burgemeesters: H.J. Schartman (ambtperi
ode 1992-2002) [interview]. 
Nijmeegs Katern (www.numaga.nl), jg. 24, nr. 
3, juni 2010. E.Jansen: Houtvlotten den Rhijn af
komende ... De convoijen en licenten te Nijmegen 
(1583-1782). Idem, nr. 4, okt. 2010. De cycloon van 
10 augustus 1925; Nijmegen, bakermat van het 
grindkartel; Herinneringen aan Dominicanessen 
van N eerbosch. 
Oud Bathmen (secr.: okb@planet.nl), 3oe jg., 
nr. 2, juni 2010. Foto van dokter M. Kievit [geb. 

Deventer 1868]; Nog één keer Apenhuizen; De 
oude begraafplaatsen in Bathmen. 
Oud Woudenberg (www.oudwoudenberg.nl), 
2010-3. C. Pater-de Lange: Van een muts [streek
dracht]. 
't Periodiekske, jg. 11 ( 1997 ), nr. 6. Rechterlijk Ar
chief: Maastrichterstraat [o.a. Joachim Verbrug
ge wedr. van Johanna Vinken bek (1747), Judocus 
(van) Beerenbroek (1748-49), familie Verhoeven 
te Kopenhagen (1788)]. Idem, nr. 7; nr. 8. Verkla
ring over Martina Verhoeven [1738]. Idem, jg. 12 

(1998), nr. 2; nr. 3. 
Stad en Lande (www.stad-en-lande.nl; Schou
wen-Duiveland), nr. 127, 47' jg., april 2010. J. 
Zwem.er: De Bond voor Staatspensionering op 
Schouwen-Duiveland [gesticht te Arnhem 1900]; 
De zaagmolen bij het Sas; Lodewijk Napoleon op 
reis door Zeeland. 
Terug in de tijd (www.streekmuseumhw.nl), 
bulletin 112, juni 2010. Genealogie & streekhisto
rie [bestanden op de computer uitgebreid]; Kerk 
van Westmaas omgewaaid in 1576. 
De Veerkamp Krant (www.familieveerkamp. 
nl), 6oe ed., 16e jg., nr. 3, sept. 2010 [Veerkamp]. 
Vosholkroniek (secr.: G.C. Weerenstraat 27, 
2461 AR Ter Aar), 2-2010. Terugblik Piet Dobbe; 
Overzicht 65 plusreizen Ter Aar vanaf 1931. Idem, 
3-2010. Uit de kranten van 1910. 
Vrienden van 't Gooi (www.vriendenvanhet
gooi.nl), 2010, nr. 1. Kennismaking met Willem 
Ferwerda, directeur IUCN Nederland; Jaarver
slag. 
Zeeuws Archief nieuws (www.zeeuwsarchief. 
nl), nr. 48, dec. 2010. 
Zeeuws Erfgoed (www.scez.nl), jg. 9, nr. 4, dec. 
2010. 

M. Vulsma-Kappers 

zie pagina 192, Nederland's Adelsboek 

uit Antwerpse bron (172) 
Antwerpen, ondertrouw 20 april 1539; Philips Zweers (noster)-Anna Charleez (No) 
[noster = onze, n.l. behorend tot onze parochie (Walburg); ND = Nostra Domina, n.l. Onze 

Lieve Vrouwe, behorend tot de parochie van de oLv-kerk; de huwelijksvoltrekking vond 

waarschijnlijk plaats in de parochiekerk van de bruid, de oLv-kerk, waarvan de bewaard ge

bleven trouwregistratie begint in 1542; de achternaam van de bruid en haar familie werd later 

Challet] 
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[Stadsarchief Antwerpen, Sint-Walburgis(kerk), 

PR231, f. 6overso] [M. V-K] 
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vragen 
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op genealo
gisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Doorgaans is het nuttig om eerst via de Contactdienst te 
proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in deze rubriek te stellen. 

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

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

vragen 

636. VAN-SLOOTEN-VAN DER SOOIJ 
Klaas Faken van Slooten, van Hoogeveen, tr. Amersfoort 4-5-1759 Geertruij van der Sooij, van 
Soest. 

Gevraagd: voorouders van Klaas en Geertruij. 
F. Inniger, Axel 

637. VAN (N)ES( CH)-VAN DER SPIJK / SMITS 
Jacobus Franse van (N)es(ch), van Rozenburg (ZH), tr. Rozenburg 14-1-1708 Neeltje Jacobs van 
der Spijk. Hun dochter Maartje tr. (1) Pieter Jans Biemond, tr. (2) 1768 Pieter Smits Pieterszn, 
verm. van Bergen op Zoom, wnr. van Clazijntje Pieters Blok. Pieter hertr. Maassluis 1771 Aga
tha van Mechelen. 

Gevraagd: voorouders van Jacobus en Neeltje en van hun schoonzoon Pieter Smits. 

F. Inniger, Axel 

De Genealogische Dag is op zaterdag 21 n1ei 2011 te Utrecht 

(zie programma en aanmeldingsformulier middenin in dit nummer) 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
Berend van Dooren, Anna Paulownast~aat 30, 2518 BE 's-Gravenhage 
R. E.Q van Koetsveld, q@web-builders.co. uk, Northacre, Shackleford, Surrey, G u8 6Ax, Engeland 
J.-W. Koten, Weezenhof 2107, 6536 JR Nijmegen 
M. c. D. Mesander-Houc, Van Itersonlaj n 17, 2806 DE Gouda 

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

1 

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