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DEEL1 
In elke familiegeschiedenis komt het vroeg of laat voor: een ongehuwde moe
der en/of een onbekende vader. Uiteraard willen we graag weten welke naam 
thuishoort op die lege plek in het verhaal. We zijn immers op zoek naar de 
bouwstenen van onze eigen geschiedenis, van ons eigen bestaan. En als het om 
een recent verleden gaat, zal de behoefte naar 'kennen' een sterk persoonlijk 
karakter hebben. ' Als het verder terug is in de tijd, kan ook een detectiveaspect 
een rol gaan spelen bij het onderzoek. 

Het begrip onbekend vaderschap is van alle tijden. En kan zijn oorzaak vin
den in hartstocht, overmacht, standsverschil en afhankelijkheid, onbedacht
zaamheid, leefwijze, cultuur, beroep, toeval, principe, anoniem donorschap, 
adoptie of gewoonterecht. En iedere oorlog laat kinderen zonder gekende va
ders na. ' Ook blijken niet alle bekende vaders de werkelijke vader te zijn. 

In het themanummer zal de lezer voorbeelden aantreffen van veraf en dicht
bij, van speurwerk en emotie. En ideeën aangereikt krijgen hoe eigen onder
zoek aan te pakken. Wij danken alle auteurs voor hun bijdrage, zowel zij die op 
ons verzoek schreven - waaronder twee sprekers die bij de afdelingen lezingen 
geven over dit onderwerp - als de velen die reageerden op onze oproep in Gens 
Nostra. Het aantal inzendingen is zo groot, dat begin 2012 nog een tweede deel 
van het themanummer verschijnt. 

De redactie van Gens Nostra 

Noten 
1. Zie ook televisieprogramma's als Spoorloos en DNA Onbekend. 
z. Zie bijvoorbeeld http://www.stichting-sakura.nl/. 
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Vader onbekend!? Zoekmogelijkheden 
DOORMR.A.H.G. VEROUDEN 

U heeft die ervaring vast ook wel eens opgedaan tijdens uw genealogisch onderzoek in het 
tijdperk van de burgerlijke stand. Je treft een huwelijksakte aan waarin staat dat de vader on
bekend is. Bij controle van de geboorteakte en de overlijdensakte tref je diezelfde opmerking 
ook aan. Bij de analyse van geboorteakten blijkt de ongehuwde moeder steevast dienstmeid 
of naaister te zijn. Onbegonnen werk dus. Of niet? 

In ruim 35 jaar onderzoek heb ik toch ongeveer één op de drie onbekende vaders kunnen 
vinden. Daar is inventiviteit en vasthoudendheid voor nodig. Maar ook het nauwgezet bestu
deren van de akten zelf. Zijn er familieroddels? Zijn er geen rookgordijnen opgetrokken om 
het spoor uit te wissen? Wordt er wellicht verwezen naar andere bronnen? Heel vaak geeft de 
naam een aanwijzing: nomen est omen! Vaders die onbekend willen blijven zijn net crimine
len. Maar evenals criminelen maken zij wel eens een foutje . En dan worden ze later toch nog 
ontmaskerd. 

Het komt betrekkelijk vaak voor dat in de akten van de burgerlijke stand de vader niet 
wordt genoemd terwijl men toch drommels goed weet wie het is. Raadpleging van de doop
boeken van na 1811 (dit gebeurt veel te weinig!) leverde al meer dan eens succes op. Want tegen 
de ambtenaar van de burgerlijke stand liegen is net zo'n nationale sport als het beduvelen van 
de Belastingdienst. Maar liegen tegen de dominee of pastoor, dat is toch heel wat anders. 

Het aangeven van een kind bij de burgerlijke stand is onpersoonlijker dan het vieren van 
een doopplechtigheid in de kerk. Van de straat geplukte getuigen verklaren alles voor een 
borrel na afloop. Bij de doopgetuigen ligt dat toch wel wat gevoeliger. Zij kwamen immers de 
dominee of de pastoor wekelijks tegen? 

Ik ben zelfs wel eens in een r.k.-doopboek een bijschrijving van de vader tegengekomen. In 
een ander handschrift en met andere inkt! Of dat via de biechtstoel is gebeurd laten we maar 
in het midden. Maar een ambtenaar van de burgerlijke stand krijg je niet zo ver. Daar is hij im
mers ambtenaar voor! Daar moeten weer allerlei aktes voor worden opgemaakt. En dat kost 
een hoop geld. Laat maar! 

Kortom: het is zaak om je goed in te leven in de situatie van de ongehuwde moeder, haar ou
ders en de getuigen. Daar kun je veel uit destilleren. En de vaders? 

Nummer 1 kun je opsporen en het nog bewij zen ook. 
Nummer 2 kun je wel opsporen maar het blijft bij een (sterke) verdenking. 
Nummer 3 vind je nooit en daar zul je dan mee moeten leven. 

Nader onderzoek 

Uitgangspunten bij het begin van het onderzoek: 
1. Moeder weet nagenoeg altijd wie de ( onbekende) vader is. 
2 . Zoek uit waar de moeder woonde en werkte tijde van de verwekking. 
3. Verzamel familieroddels; ze bevatten vaak een kern van waarheid. 
4 . Bestudeer de geboorteakte grondig op aantekeningen en verwijzingen. 
5. Vergelijk de geboorteakte met de huwelijksakte en overlijdensakte. 
6 . Wees altijd bedacht op de mogelijkheid van incest. 
7. De moeder is vrijwel altijd dienstmeid of naaister. 
8. Wees bedacht op rookgordijnen; er is altijd een belang om de waarheid te verdoezelen. 
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Uitgangspunten rond de naamgeving van het kind: 
1. Een jongen wordt meestal naar de verwekker genoemd; een meisje naar de moeder. 
2. Als de moeder de vader niet kent of wil kennen, komen haar eigen ouders in aanmerking 

voor vernoeming. 
3. Controleer altijd de geboorteakte met de doopinschrijving; de burgerlijke naamgeving 

kan afwijken van de naamgeving bij het dopen. 
4. Wees niet verbaasd als in de doop inschrijving de vader wel wordt genoemd. 
5. Wie is/zijn de aangever(s) van het kind; wie zijn de doopgetuigen? 

Hulpbronnen bij de zoektocht naar de vader: 
1. Persoonskaarten en gezinskaarten. 
2 . Bevolkingsregisters. 
3. Kerkenraadhandelingen. 
4. Verklaringen van vroedvrouwen en chirurgijns. 
5. Plattegronden van stadswijk of dorp. 
6 . Rechterlijke en notariële archieven. 
7. Zoekmachines (bijvoorbeeld Genlias). 

Veel voorkomende situaties rond de geboorte: 
1. Dikwijls vertrekt de aanstaande moeder vlak voor de geboorte naar elders om te bevallen; 

meestal naar een familielid . 
2 . Kinderen van een zwangere dochter worden later als kind van de moeder (oma) aange

geven. Wantrouw daarom elk leeftijdsverschil van meer dan 20 jaar tussen kinderen uit 
hetzelfde gezin, indien het oudste kind een meisje is. 

3. Als de ongehuwde moeder niet bij haar ouders terugkeert na de bevalling, is dat een aan
wijzing dat de familierelatie ernstig is verstoord. In combinatie met de naamgeving van 
het kind kan dit wijzen op incest. 

4. Let op de getuige(n) bij de geboorte-aangifte. Soms was de verwekker bij de aangifte aan
wezig om te voorkomen dat zijn naam als vader werd ingeschreven. 

De zoektocht naar een ontaarde vader 
DOORMR.A.H.G. VEROUDEN 

Uit privacy-overwegingen zijn de namen niet voluit geschreven. Niettemin is deze casus 
instructief omdat stap voor stap het zoeken naar de oplossing van dit probleem goed is te 
volgen. 

De feiten 

Een man, B.B., werd jarenlang tegengewerkt door allerlei instanties bij het zoeken naar zijn 
natuurlijke vader. Het zou 'niet goed voor hem zijn' als hij zijn naam te weten kwam. Hij 
kende niet eens de naam van zijn vader. Hij droeg de familienaam van zijn moeder, over wie 
hij ook weinig wist. De enige informatie die hij van officiële zijde kreeg, was dat zijn moeder 
in Nijmegen was overleden. Noch haar geboortedatum noch haar overlijdensdatum werden 
hem verstrekt. 

Uit zijn vroege jeugd kon hij zich zijn moeder en tweelingzusje nog enigszins herinneren. 
En hij wist hun namen. Zijn vader kon hij zich niet meer voor de geest halen. Het gezin moest 
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nog meer kinderen tellen, maar hij wist niet meer hoeveel. 
B.B. was zwaar getraumatiseerd geraakt omdat hij als zesjarig kind had moeten toezien hoe 

zijn tweelingzus je door zijn vader werd misbruikt. Vader werd opgepakt en verdween voor jaren 
in de gevangenis. De kinderen werden allen uit huis geplaatst naar verschillende voogdij-instel
lingen. Zij hadden nooit meer contact met elkaar. Moeder werd uit de ouderlijke macht ontzet. 

De aanpak 
Samen met B.B. ben ik aan de slag gegaan om meer over zijn ouders te weten te komen. Ik 
heb hem geadviseerd een verzoek aan de gemeente Nijmegen te richten om een kopie van de 
overlijdensakte van zijn moeder te mogen ontvangen. Daarbij diende hij een kopie van zijn 
paspoort en een kopie van zijn geboorteakte mee te sturen, zodat men kon zien dat hij een 
rechtmatig belang had bij dit verzoek. 

Binnen 14 dagen ontving hij de overlijdensakte. Zijn moeder was in 1984 al overleden. Nu 
we de juiste data van de moeder hadden, konden we bij het CBG de persoonskaart van haar 
opvragen. Deze bevatte een schat aan informatie maar niet de naam van vader. Moeder bleek 
tweemaal getrouwd te zijn geweest. Tussen de beide huwelijken in, had zij een relatie gehad, 
waaruit in Rotterdam zes kinderen werden geboren. 

Niettemin was de speurtocht naar de vader van de man vruchteloos gebleven. Het werd tijd 
voor een nieuwe zoekstrategie. 

Omdat de man samen met zijn tweelingzusje kennelijk de oudste kinderen waren uit de 
relatie van de ouders, was het niet onmogelijk dat hij naar zijn vaders vader was vernoemd. Op 
Genlias zocht ik naar iemand met dezelfde voornamen als de man, geboren rond 1900. Daar
bij beperkte ik mij voorshands tot de drie noordelijke provincies omdat zowel de namen van 
de man als die van zijn tweelingzusje typisch waren voor die provincies. 

Tot mijn niet geringe verbazing vond ik maar één kandidaat. Het bleek te gaan om een in 
1897 in de buurt van Assen geboren kind met de vrij zeldzame naam. Helaas was in Genlias 
geen huwelijk of overlijden van hem te vinden. Maar op de site van het Rotterdams archief 
vond ik zijn huwelijk wel! Hij bleek in 1916 in Rotterdam te zijn getrouwd. Hoe was het moge
lijk: een man die met een vrouw was getrouwd met dezelfde zeldzame voornamen als die van 
de tweeling! Deze huwelijkscombinatie kwam in de zoekperiode 1915-1935 nergens anders in 
Nederland voor! 

De oplossing 
Met de gegevens van de gevonden huwelijksakte vroeg ik vervolgens de persoonskaarten aan 
bij het CBG van de (vermoedelijke) grootouders van de man. Zij bleken acht kinderen te heb
ben gehad, waarvan er twee in aanmerking kwamen om de vader van de tweeling te kunnen 
zijn. Ook van deze twee vroeg ik de persoonskaarten op. 

En toen bleef er vanzelf nog maar één over. Dat was de persoonskaart van degene, wiens 
adresgegevens zorgvuldig waren afgeplakt omdat hij in de gevangenis zat ... Hij bleek in 1994 
in d e gevangen.is te z ijn. overleden. D a t was de g e z ochte dus . 

Hij bleek getrouwd te zijn geweest en twee wettige kinderen te hebben. 

Nabeschouwing 
De man bleek in totaal vijf broertjes en zusjes te hebben gehad. Daarnaast had hij nog drie 
halfbroertjes en -zusjes uit de huwelijken van zijn moeder. En tenslotte had hij nog een half
broertjes en -een halfzusje uit het huwelijk van zijn vader. 

Inmiddels is hij er in geslaagd om met de helft van hen in contact te komen. Enkelen van 
hen zijn reeds overleden. 
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De vroedvrouw en de onbekende vader 
DOOR TON HOKKEN 

Inleiding 
Vroedvrouwen' hebben eeuwen lang een rol gespeeld in het achterhalen van de identiteit 
van onbekende vaders van buitenechtelijk geboren kinderen. Dat beoogde uiteraard andere 
zaken dan het vergemakkelijken van de taak van onderzoekers in later tijden. Dit artikel be
schrijft het hoe en waarom. En hoe het afliep. 

De eed van de vroedvrouw 
De aanname is wijdverbreid dat vroedvrouwen die identificerende functie naar de onbekende 
vader hebben vervuld. En blijkt- onder voorbehoud- te kloppen, zoals de tekst van de eed uit 
1736 van de vroedvrouw Cornelia de Jongh te Ridderkerk laat zien. ' 

Eed uit 1736van de vroedvrouw Cornelia de]ongh te Ridderkerk (collectie GemeenteArchiefRotterdam) 
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Op een onmiskenbaar duidelijke wijze staat hier geschreven: 'Ende dat ik de ongehuwde 
vrouwspersonen in ' t verlossen niet sal behulpsaam sijn voor dat sij mijn onder Eede sullen 
verklaart hebben wie vader van haar kind is' . Het is opmerkelijk dat binnen de summiere 
tekst zo'n belangrijke plaats wordt ingeruimd voor de onbekende vader. Een reden voor deze 
buiten het normale werkveld liggende taak wordt niet genoemd. 

Vaderschapsactie 
Die reden wordt al snel duidelijk bij het bestuderen van literatuur over dit onderwerp en 
daarop betrekking hebbende notariële aktes. Het gaat om het onderhoud van het kind.3 Tot 
het begin van de negentiende eeuw is het uitgangspunt dat een man door hem verwekte 
buitenechtelijke kinderen dient te onderhouden. Dat werd een probleem als de aangewezen 
verwekker het vaderschap, of de consequenties daarvan, ontkende. De moeder van het kind 
kon dan een proces, een zogenaamde vaderschapsactie, beginnen tegen de man in kwestie. 

Ook was er een probleem als de vrouw, om wat voor reden dan ook, voorafgaand aan de ge
boorte de naam van de vader niet wilde noemen. Voor die situaties was de hier voor genoemde 
taak van de (beëdigde) vroedvrouw belangrijk - zij moest haar uiterste best te doen om de 
kraamvrouw de naam van de vader te ontfutselen. Na de bevalling kon de vroedvrouw dan 
een officiële verklaring afleggen, met andere bij de bevalling aanwezige vrouwen als getui
gen. Deze verklaring diende als bewijsstuk bij een eventuele vaderschapsactie. Haks noemt 
talloze voorbeelden van procedures die gevoerd zijn voor het Hof van Holland en voor lokale 
gerechtelijke instanties.• Zoals Jannetje van der Veer die 1150 gulden van Jan van't Hoff uit 
Spijkenisse ontvangt onder de belofte zijn naam niet te noemen tijdens de bevalling. Om 
daarna tegen hem alsnog een vaderschapsactie voor de rechter te beginnen.5 

Als de vrouw de gerechtelijke procedure won, was doorgaans betaling door de vader het 
gevolg, soms een huwelijk. Haks toont echter aan dat indien de man gehuwd was en sociaal 
(veel) hoger geplaatst een procedure vrijwel kansloos was. Temeer daar de eed van een man 
voor de rechtbank zwaarder woog dan die van een vrouw. 

Veelal werd onderling een overeenkomst over alimentatie en andere kosten bereikt, waarna 
de details werden vastgelegd bij een notaris. 

De vroedvrouw als beëdigd functionaris 
Het is onduidelijk vanaf wanneer de betrokkenheid van vroedvrouwen dateert bij het achter
halen van de identiteit van onbekende vaders. De druk van de sociale omgeving en van de kerk 
op de aanstaande ongehuwde moeder zal immers altijd al groot zijn geweest. De additionele 
taak van de vroedvrouw was van belang voor situaties waar die omgeving had gefaald of ont
brak. En voor de situatie waar de man in kwestie het vaderschap ontkende of niet aanspreek
baar was en de bekentenis van de kraamvrouw bij de bevalling tegenover de vroedvrouw als 
bewijslast kon dienen. 

De vroedvrouw kon die taak met gewicht verrichten omdat zij in haar functie beëdigd 
was. velen waren in dienst van een overheid (doorgaans stads•- of dorpsbestuur) en hadden 
in principe blijk gegeven van vakbekwaamheid. De formalisering van dit laatste kwam door 
middel van het afleggen van een examen tegenover een medisch college vanaf de 17dc eeuw in 
zwang, overigens zonder dat daar een voorschrift van een gewestelijke oflandsoverheid aan 
was vooraf gegaan. Een dienstverband met een stad komt al in Brugge in de 14dc eeuw voor/ 
Hoorn,8 Dordrecht9 en Leiden'° in de 15dc eeuw. Van onder meer Utrecht, Rotterdam en Gouda 
zijn 16dc eeuwse vermeldingen bekend." 
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Voorbeelden van keuren 
Vanuit de Staten Generaal werd in 1656 in een vernieuwd Echtreglement voor de Generaliteit 
in het 87c artikel gefulmineerd tegen 'Bastaerden en Hoere-Kinderen' die 'onse Landen van 
Brabandt ende Vlaenderen' vullen." De kosten van uitbesteding moeten 'in een bijsonder 
Boeck' worden vastgelegd om deze te kunnen verhalen op de ouders. Zij mogen niet ten laste 
komen van de lokale armenfondsen. In het volgende artikel wordt expliciet de vroedvrouw 
genoemd 'Ende om te meerder dese ontichtigheden te ontdecken, tegen te gaen, ende die te 
straffen, soo belasten Wy oock alle de Magistraten onder Ons gebiedt staende, datse alle Vroet
Vrouwen sullen be-edigen (haer den eedt wel beduydende) van binnen vier en twintich uyren 
nae de geboorte eeniger Bastaert-kinderen, de selve aen haer te moeten aen brengen, de Naem 
ende de Wooninge des Moeders, op dat d'Officieren der plaetse na qualificatie der Bastaerdye, 
tegens soodanige procederen, als by ons hier gheordonneert is, ofte de ghemeene Rechten 
mede brengen, ende sal daer van oock in 'tselfde voor ghenoemt Boeck tot koste als vooren, 
notitie gehouden worden.' Waarschijnlijk is dit reglement ook in andere gebiedsdelen als 
leidraad gehanteerd.13 

De traditie om vroedvrouwen in te schakelen vanuit economische oogmerken dateert al van 
vroeger tijden. '4 De keur van Enkhuizen die de verplichting noemt, is van 1646. En een keur 
van het baljuwschap van Delfland waarschijnlijk al van ver daarvoor: 'voorts alle vrouwe per
soonen die ick niet wel en weet wettich ghetrout te wesen sittende in den noodt van baaren al 
eer ic haer helpen sal wel scherpelijcken aff te sullen vraagen bij wien zijluijden bevrucht zijn, 
ende de wie zij luijden voor de vader van haare luijden kind houden en het zelvige op sweeren 
willen ende indien ick also eenige kinderen bevindt in echte ofte in overspel gewonnen te zijn 
belove ick zelve den bailiow vant voornoemde Delffland getroulijcken ten langsten binnen 
den tijd van drie daagen aen te diennen ende te kennen te geven.'15 Dat in een eedboek van 
1705 van het baljuwschap van Rijnland een soortgelijke bepaling voorkomt verwondert dan 
ook niet.16 Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw zien we de bepaling in talloze keu
ren van steden en dorpen verschijnen.'7 Op verzuim van het bevragen stond een boete. 

Voortgezette activiteiten van de vroedvrouw met betrekking tot het vaderschap 
Noemt Haks in het kader van vaderschapsacties al verklaringen van vroedvrouwen in het 
archief van het Hof van Holland, op lokaal niveau zijn talloze verklaringen te vinden met 
betrekking tot vaderschap in relatie tot ongehuwde moeders. Zie bijvoorbeeld het notarieel 
archief van Brielle. Spreken de verklaringen rond het vaderschap van het op 31 mei 1756 gebo
ren kind van Catharina Se bes, dienstmeid van korenmolenaar Maarten van Straten elkaar nog 
tegen,18 twee jaar later zijn de getuigen, waaronder de vroedvrouw, eensgezind dat Sara van 
Hulst tijdens barensnood heeft bekend dat haar kind niet van haar man is - die als kok vaart 
op een oorlogsschip - maar van ene Leendert Manintveld, die haar dronken had gevoerd. '9 De 
doop van het kind vindt bijna vier weken na de bevalling plaats, met de opmerking 'onecht 
kind'20 en de naam van de verwekker als vader. 

ln het doopboek van Brielle is op 18 april 1747 de doop van een ander buitenechtelijk kind 
opgeschreven. Het gaat om Willem Hugo, zoon van Susanna van der Hart en Willem Hugo
zoon Vermaas. Uit een notariële akte, waarin uiteraard ook de vroedvrouw figureert, blijkt 
de geboorte al op 19 februari te hebben plaatsgevonden. Anna Toorn, weduwe van Huibrecht 
Groenewoud, 74 jaar oud en gezworen vroedvrouw van Brielle, moet in 1741 alsnog verklaren 
dat zij twaalf jaar daarvoor Adriana de Haas, nu gehuwd met de predikant Livinus Haeck in 
Bleskensgraaf, heeft verlost van een dochter Clara van Selderen.2' Het doopboek bevestigt de 
verklaring, met als naam van de vader Adrianus van Zelder. Hier blijkt het om een kind uit een 
eerder huwelijk te gaan. 
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Aan de 'normaal' ogende inschrijving in het doopboek van de Jacobskerk te Brielle van Adri
ana op 22 februari 1702, met als ouders David Voorhout en Adriana Versloot is niet te zien dat 
tijdens de bevalling, twee dagen voor de doop, de - ongehuwde - moeder in barensnood Da
vid Verhout als enige mogelijke vader noemt." Een vader waarvan uit andere bronnen blijkt 
dat hij gehuwd is. 

En wat te denken van de attestatie van de Utrechtse vroedvrouw Fychgen Stoock op 14 juni 
1672, waaruit blijkt dat 'Beatrixs van Ravesway anders van Geel', direct na de bevalling van 
haar zoon verklaart dat deze is verwekt door 'Wernard van Rynevelt, zoon van Johan van 
Rynevelt, muntmeester 's lands van Utrecht en dat Wernard van Rynevelt ruiter is en heeft 
beloofd haar nooit te verlaten'. Wernard heeft dan inmiddels wel 500 gulden betaald, maar 
heeft zich kennelijk niet aanzijn belofte gehouden. '3 

Ook het Rotterdams notarieel archief bevat talloze voorbeelden van betrokkenheid van 
vroedvrouwen bij het niet reguliere vaderschap. ' 4 Herhaaldelijk is het belang van de eed 
zichtbaar: de eed van de vroedvrouw in dienst van de stad, als ook de eed van de kraamvrouw. 
Veel aktes, hier en ook elders, laten zien dat bij een bevalling meer mensen aanwezig zijn dan 
vanuit onze optiek noodzakelijk lijkt. Van oudsher echter waren buurvrouwen aanwezig om 
te helpen en soms ook een schootster. ' 5 Bij een buitenechtelijke bevalling was het zeker van 
belang als er getuigen aanwezig waren op het moment dat de kraamvrouw de naam van de 
vader onthulde - althans 'officieel' onthulde. En onthuld wordt er: dat Beatrix Korssen be
valt van een kind verwekt door de zoon van de overleden burgemeester Hoogendorp, '6 Els ge 
Pieters van een kind van een matroos die dient onder admiraal Maerten Harpers Tromp,'7 

Truytgen Jacobsdr van Breda zweert in hoge barendsnood plechtig dat Willem Pietersz, 
schipper van Breda, vader van haar kind is - tot grote schrik van diens zuster. '8 En soms zijn 
er te veel mannen in het spel om een vader met z~kerheid te kunnen identificeren.' 9 Ook een 
akte die zou kunnen duiden op een beroepsdifferentiatie van een vroedvrouw maar in com
binatie met de hiervoor genoemde akte waarin Beatrix Corssen wordt genoemd, kennelijk 
beoogt een dubieus licht te werpen op de praktijken van vroedvrouw Aeltge Maertens, ofwel 
Aeltgen Moer. Op verzoek van de voogd van Hendrick van Hoogendorp verklaren enkele met 
name genoemde vrouwen dat Aeltgen Moer meestal bij buitenechtelijke bevallingen wordt 
gehaald. Waarna een opsomming van voorbeelden volgt, waaronder Jannetgen Willems-alias 
Schoon Bruyn en Sara de Weesmeyt.30 

Sommige aktes laten zien dat de aktiviteiten van de vroedvrouw met betrekking tot het 
buitenechtelijk vaderschap niet stopten bij de identificatie. De vroedvrouw Aeltgen Aryensdr 
gaat met de buurvrouwen naar het huis van capiteyn Juynbol om diens zoon te vertellen 
dat hij vader is geworden en te vragen waarom hij niet is gekomen. De jonge vader belooft 
dat alsnog te doen.3' Ook kan een vroedvrouw een rol spelen bij het onderbrengen van een 
buitenechtelijk geboren kind en/of de afhandeling van de kosten daarvan.3' Soms moet een 
vroedvrouw verklaren dat zij tevergeefs naar de naam van de vader heeft gevraagd.33 

Van de stad Hoorn zijn handel en wandel van vroedvrouwen uitgebreid onderzocht, ook in 
rebtie tot het vaderschap bij buitenechtelijlce relaties.34 Diverse voorbeelden van voortgezette 

acties door vroedvrouwen worden genoemd, zoals de baby op de stoep leggen van de vader, 
en het onderhandelen met de moeder van de vader.35 Een notariële verklaring uit 1589 geeft 
details die ongetwijfeld van belang zijn voor meerdere actie. Vijf weken na de bevalling van 
Marije Jacobsen verklaren de 56-jarige vroemoeder Pietertgen Heijndricksen en twee bij de 
bevalling aanwezige 'noodhulpen' dat in hoogste nood 'sulx dat russchen haer ende den door 
weijnich onderscheyt was' de vroedvrouw 'ex officio haer (had) affgevraecht wie die vader 
vant kindt was'. Marije Jacobsen zwoer vervolgens op een dusdanig indringende wijze 'dat 
niemant ter werelt anders vader was van tkindt' dan Broer Elingsz, dat de 'daerbij sittende 
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vrouwen die tranen over die ooghen liepen' . Waarna verklaringen volgen waaruit duidelijk 
wordt dat de vader al voor de bevalling bekend was, er was zelfs contact geweest met diens 
vrouw en vader. Waarbij Broers vrouw zelfs babyspullen had aangeboden in ruil voor het niet 
openbaar maken van het vaderschap.36 Het opzweren was kennelijk veelal een rituele hande
ling met juridische waarde, waartoe de nodige getuigen aanwezig dienden te zijn. En zwijg
geld kon verloop en uitkomst van het ritueel beïnvloeden. 

Van de hier boven genoemde vroedvrouw uit Ridderkerk zal het juist niet de bedoeling 
zijn geweest dat zij wat voor actie dan ook zou ondernemen ten behoeve van Neeltie Klapper
mans, gezien de waarschuwing een week na haar aanstelling.37 

Nee/tie Klappermans 

Hoewel Neeltie Klappermans38 een bijzonder geval is aangezien deze ook haar kinderen 
verlaat, wordt als probleem het onderhoud van de kinderen genoemd, waarvan de kosten im
n~e r s op d e gem eenscha p d r uld<en . Dat the ma k o mt beg r ijpelijl<e rwij s s t eed s wee r n aar vore n 

bij het ongehuwde moederschap. 

Verklaringen van vaderschap 
In het oudrechterlijk archief van Arnhem zijn over de periode 1797-1802 'verklaringen van 
vroedvrouwen betreffende onwettige geboorten' bewaard gebleven. Het is niet duidelijk 
waarom juist deze serie losse briefjes zijn overgeleverd en of zij deel hebben uitgemaakt van 
een administratie over een langere periode.39 
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Vroedvrouw Anna Maria de Lange geeft onder meer de geboorte aan van de 'onegte dogter' 
vanAntien Neum 'waarvan vadergesegt is Cornelis de van wist sy· niet' 

Bij de aangifte wordt de naam van de moeder genoemd, de naam van de vader zoals die door 
de moeder is 'opgezworen', datum, plaats en naam van of ondertekening door de vroed
vrouw. Bijvoorbeeld: 'Cornelia Hendriks is in de kraam bevallen van een onegt kind, waarvan 
zij heeft beleden de vader te zijn Joh: Bietz, zijnde een soldaat. Als vroedvrouw Joh. Rutgers, 
Arnhem d. 24 Aug. 1802' . 

Van meer plaatsen zijn dergelijke verklaringen van vaderschap van vroedvrouwen bekend, 
zoals Zwartewaal,40 Geervliet•• en Numansdorp. 42 En eenvoudig te vinden via een algemene 
zoekingang voor archieven. 43 

In de eed van circa 1684 van de vroedvrouwen in Deventer wordt voorgeschreven dat de 
namen van de buitenechtelijke verwekkers aan de burgemeesters moeten worden doorgege
ven. 44 Eveneens in Middelburg (1732) en Vlissingen (1761).45 In een keur van Hoorn van 1686 

wordt expliciet gesteld dat 'indien ij mant buijten voorgaende trouwbeloften sich laet besla
pen ende beswangert wert' deze niet op bijstand van de stad hoeft te rekenen. Ter controle 
dienen de vroedvrouwen elke week een lijst aan 'de Heer Officier' te verstrekken van alle vrou
wen die zij hebben geholpen 'met pertinente designatie van de rijt, personen ende plaetsen'. 
Op verzuim daarvan staat een boete van 12 gulden.46 Van Groningen zijn over 1802 en 1803 

vragenlijsten bewaard gebleven die vroedvrouwen binnen 24 uur na een bevalling van een 
ongehuwde vrouw dienden in te leveren. Voor die tijd, vanaf 1669, geschiedde de melding bij 
het gerecht mondeling. Op de 'bekendmakingszedul' van 1802 staan ook vragen met betrek
king tot de vader: naam, verblijfplaats en beroep.47 Het lijkt in al deze gevallen te gaan om het 
administratieve uitvloeisel van het Echtreglement van 1656, het 'bijsonder Boeck'. 

Een tegenbeweging 
Niet van alle dorpen en s teden is een reglen~ent bekend ,net het voorschrift dat een vroed

vrouw mede tot taak had een ongehuwde vrouw te bevragen over het vaderschap. Toch lijkt de 
praktijk vrij algemeen te zijn geweest gezien de spreiding van de bronnen. 

Een Leidse keur uit 1710 bevestigt dit, zij het op een onverwachte manier.48 Het stadsbe
stuur besluit dat de gewoonte om ongehuwde vrouwen omtrent het vaderschap onder druk te 
zetten, tot zelfs de dreiging van staken van hulp toe, ongewenst is. Temeer daar het de plicht 
van de vroedvrouw is om 'welstand van moeder en kind ( te) bevorderen en anders niet' . Of dit 
besluit navolging elders heeft gekregen is niet bekend. Steendijk schrijft dat in ordonnanties 
van later tijd (18dc eeuw) het gebruik van dreigende taal door de vroedvrouw tijdens de baring 
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wordt verboden. En suggereert tevens een mogelijke samenhang tussen regelgeving en ge
loofsrichting.49 

Individueel zullen vroedvrouwen op een verschillende manier zijn omgegaan met de ver
plichting het vaderschap te bevragen. Van vroedvrouw Anna van Hensbeek (1750-1808) uit 
Gouda is bekend dat zij haar ambt niet meer mocht uitoefenen omdat zij principieel deze 
verplichting weigerde.50 

Uithangbord van de vroedvrouw Anna van Hens beek (1750-1808) 

te Gouda (collectie Catharina Gasthuis) 

De veelzijdige geleerde Petrus Camper (1722-1789), onder meer arts en vroedmeester, zette 
zijn bekwaamheid en inzichten in om publiekelijk een geheel nieuwe - humane - positie in 
te nemen. 5' Hij meende dat de verplichting voor vroedvrouwen om het vaderschap te achter
halen kon leiden tot een heimelijke bevalling door de ongehuwde vrouw in kwestie, gevolgd 
door het doden van de zuigeling. Hij zag dat als een wanhoopsdaad, mede ingegeven door 
veelal erbarmelijke omstandigheden en de gemoedsgesteldheid van de ongehuwde moeder. 
Een daad die niet gevolgd zou moeten worden door de - toendertijd gebruikelijke - dood
straf.52 Hij pleitte voor het oprichten van vondelingenhuizen, zoals in Parijs al eerder was 
gebeurd. Deze zouden in de decennia nadien ook in Amsterdam maar al te hard nodig blijken 
te zijn.53 

Einde 
De 'Code Napoleon' van 1804 maakt een einde aan de praktijk van het achterhalen van namen 
van onbekende vaders door vroedvrouwen en de gerechtelijke vaderschapsacties. De Napo
leontische wetgeving benaderde het buiten een huwelijk verwekte kind op een diametrale 
wijze ten opzichte van de eeuwen daarvoor. Onderzoek naar het vaderschap werd verboden54 

en de moeder was verantwoordelijk voor het onderhoud van het kind.55 Het Nederlands Bur
gerlijk Wetboek nam in 1838 met artikel 342 dit verbod ongewijzigd over. Aanpassing van de 
wetgeving van 1804 zou ruim een eeuw duren en gepaard gaan met veel strijd. Pas vanaf eind 
1909 kon een ongehuwde moeder weer alimentatie eisen voor haar kind. 56 

En zoektocht n aa r een onbekende vader in de negentiende eeuw 1noet het dan ook doen z on

der hulp van de vroedvrouw. 

Met dank aan mevrouw J. Steendijk-Kuypers voor het materiaal met betrekking tot Hoorn dat 
zij ter beschikking heeft gesteld en haar stimulans om dit artikel te schrijven. Voorts dank aan 
mevrouw W. H. van der Horst te Vianen en mevrouw L. Molen berg te Arnhem, de heren L. M. 
van der Hoeven te Den Haag, A.A. van der Houwen van het SA VPR te Brielle en F.A. van Kan 
van het Gelders Archief te Arnhem. 

Gens Nosrra 66 (2011) 



Noten 
1. Ook vroe(d)(e) vrou(w)(e), vroetvrou(w), vroe(d)wijf, vroetwijf, wijze vrouw, wiesvrouw, wieze

vrouw, wijsvrouw, wijsmoeder, wijzemoer, wiezemoer, wiezemoor, vroemoeder, vroe(de)moe(y)r, 
vro( e )y( e )vrou( w )( e ), vrou vrou( w)( e ), frofrou we, he( e )~ t)moeder, goevrou w, goeimoer, sage femme, 
obstetrix, adstetrix. 

2. Gemeentearchief Rotterdam (GAR), Archief van de gemeente Ridderkerk, inv.nr. 1, Resolutie en 
keurboek van de heerlijkheid Ridderkerk 1623-1756, fol. 74, d.d. 9-6-1736. 

3. Mogelijke andere redenen, zoals godsdienstige, worden vermeld door: A.C. Drogendijk, 'Stads
vrouwen en stadsvroedmeester te Enkhuizen in het begin van de 19' eeuw', in: Medisch Contact 33 
(1978), pag.151-152. 

4. Zie voor een uitvoerige verhandeling over ongehuwde moeders en onderzoek naar het vaderschap 
Donald Haks, Huwelij'k en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw, Utrecht 1985, pag. 70-104 en speci
fiek de rol van vroedvrouwen daarin op pag. 57, 58, 85, 86 en 90-93. 

5. Ibidem, pag. 87. 
6. Stadsvroedvrouwen werden veelal specifiek aangesteld om arme en onvermogende vrouwen ver

loskundige hulp te bieden. Vroedvrouw was-met inachtname van regelgeving - een vrij beroep. 
7. A.H.M. Kerkhoff, 'Over verhouding tussen gerechtelijke geneeskunde en openbare gezondheids

zorg- een historisch overzicht', in: B.A.J. Co hen ( e.a., red.), Forensische geneeskunde: raakvlakken tlts
sen geneeskunst, gezo11dheidszo1gen recht, Assen 2004, pag. 11. 

8. J. Steendijk-Kuypers, Volksgezondheidszo,gin de 16e en 17e eeuw te Hoorn. Een bijdrage tot de beeldvormimg 
van sociaal-geneeskundige structuren in een stedelijke samenleving, Rotterdam 1994 ( dissertatie), pag. 234 
(1464). 

9. A.C. Drogend ijk, De verloskundige voorziening in Dordrecht van circa 1500 tot heden, Amsterdam 1935 
(dissertatie), pag.14 (1487/88). 

10. C. van der Wurf-Bodt, 'De vroedvrouw in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd', in: Spiegel His
toriael 29 (1994), nr. 5, pag. 202-206 (1464), zie ookA. Geyl, 'Beschouwingen en mededeelingen over 
vroedvrouwen uit de 15d' tot en met de 18d' eeuw', in: Medisch weekblad 18 (1911-1912), pag. 228 (1463). 

11. Manon van der Heijden en Ariadne Schmidt, 'In dienst van de stad, vrouwen in stedelijke ambten, 
Holland 1500-1800', in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 4 (2007), pag. 17. 

12. Cornelis eau, 'Groot-placaetboek, vervattende de placaten, ordonnantien ende dedicten van de 
Staten Generaal der Verenigde Nederlanden .... [ere]', deel 2, Den Haag 1664, kol. 2429-2448. Zie 
voor een weergave van de tekst http://geneaknowhow.net/regel/nederlanden.htm 

13. Zie ook Steendijk, pag. 241, noot 39. 
14. Drogendijk, pag. 33 noemt een voorval in Dordrecht uit 1562. 
15. Nationaal Archief Den Haag (NA), Rechterlijke Archieven in Delfland, inv.nr. 8, Register van keu

ren en ordonnantiën van het baljuwschap 1556-1632, fol. 78-78v. 
16. NA, Rechterlijke Archieven in Rijnland, Baljuw en Hoge Vierschaar, inv.nr. 26, fol. 16. 
17. De stad Amsterdam in 1668, zie: Renée Kistemaker (red.), Een kind onder het hart. Verloskunde, volksge

loof,gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu, Amsterdam 1987, pag. 22. 
18. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg te Brielle (sA VPR), Oud Notarieel Archief(oNA), inv. 

nr. 1118, d.d. 1-6-1756 en inv.nr. 1112, d.d. 24-6-1756, zie ook www.streekarchiefvpr.nl/pages/top
menu-nl/startpagina.php. 

19. Idem inv.nr. 1059, d.d. 21-2-1747. 
20. Dat wil zeggen 'niet in echt gewonnen'. 
21. SA VPR, 0NA, inv.nr.1057, d.d. 18-12-1741. 
22. Idem, inv.nr. 1028, d.d. 18-4-1702. Aldus de verklaring van vroedvrouw Willemtje Dirks, alsmede 

twee buurvrouwen, twee maanden na de geboorte. David Voorhout was in 1691 gehuwd met Maria 
Jansdr Watermans, hun laatste kind werd in 1700 geboren. David Voorhout werd op 22 augustus 
1703 - eveneens te Brielle - begraven. Adriana Versloot lijkt niet te zijn getrouwd en had contact 
met remonstrantse kringen. 

23. Het Utrechts Archief(HuA), ONA inv.nr. Uo48, akte 4, d.d. 31-1-1671, citaat van de website van het 
archief. 

24. Zie de website www.gemeentearchiefrotterdam.nl. NB. Zoeken in het notarieel op vroetvrouw 
geeft andere resultaten dan op vroetvrou of vroedvrouw. 

Gens Nostra 66 (2011) 



25. Een wijze van bevallen waarbij de kraamvrouw op de schoot zat van een andere vrouw, de schoot
ster. Zie bijvoorbeeld GAR, ONA, inv.nr. 140, akte 172, d.d. 28-8-1626. Geyl noemt een bevalling te 
Leiden in 1579 waar de buitenechtelijke vader als schooter optreedt, zie: A. Geyl (1911-1912), pag. 
267. 

26. GAR, ONA inv.nr. 435, akte 68, d.d. 21-5-1643. 
27. Idem, inv.nr. 305, akte 63, d.d. 24-7-1643. 
28. Idem, inv.nr. 78, akte 339, d.d.1-9-1625. 
29. Idem, inv.nr. 140, akte 250, d.d. 14-5-1627. 
30. Idem, inv.nr. 436, akte 62, d.d. 6-5-1644. 
31. Idem, inv.nr. 92, akte 247, d.d. 8-1-1628; inv.nr. 3874, akte 31, d.d. 7-7-1714 (en vervolgaktes 118 en 

120). Verklaringen die veel laten zien van de gang van zaken in zo'n situatie. 
32. Idem, inv.nr. 438, akte 169, d.d. 11-12-1646. 
33. Idem, inv.nr. 313, akte 100, d.d.13-6-1652. HU A, ONA, inv.nr. U151, akte 3, d.d. 7-1-1718. 
34. Steendijk, pag. 79-90, 238-241 en 251-253. 
35. Ibidem, pag. 83-86, zie ook: J. Steendijk-Kuypers, 'De maatschappelijke positie van vroedvrouwen 

in vroeger eeuwen', in: West-Frieslands Oud & Nieuw, 52' bundel (1985), pag. 32-40, of: http://www. 
oudhoorn.nl/wfon/1985/wfo111985_032-040.php. Hierin tevens een kort overzicht van andere ne
ventaken van vroedvrouwen. 

36. Westfries Archief, ONA Hoorn, inv.nr. 2036, fol. 46-47, d.d.14-3-1589. 
37. Als noot 2, fol. 74v, d.d.17-6-1736. 
38. Mogelijk is zij de Cornelia Klapperman die te Hardinxveld is gedoopt op 16 januari 1709, dochter 

van EijmertJans Klapperman en Marigje Wouters. 
39. Gelders Archief, Oud-Rechterlijk Archief Arnhem, inv.nr. 367, Briefjes van vroedvrouwen met 

betrekking tot geboorte kinderen van ongehuwde vrouwen 1797-1802. De dopen van de kinderen 
hebben niet in Arnhem plaatsgehad, mogelijk betreft het dossier een van de omliggende plaatsen. 
Binnenkort zullen scans van de Gelderse DTB op de site van het Gelders Archief, www.geldersar
chief.nl, verschijnen en kan de lezer zelf zoeken naar de (wijze van) vermelding van de doop van 
het kind van An tien Neum. 

40. SA VPR, Archief Ambacht Zwartewaal (en Rozenburg tot 1724), inv.nr. 521 (1712-1798). 
41. Idem,ArchiefStad Geervliet, inv.nr. 809 (1751-1784). 
42. Erfgoedcentrum DiEP te Dordrecht, archief Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, inv.nr. 2921 (di-

verse stukken uit de periode 1734-1776). 
43. www.archieven.nl. 
44. A. Geyl (1911-1912), pag. 231. 
45. A. Geyl, 'Over de opleiding en maatschappelijke positie der vroedvrouwen in de 1f' en 18d' eeuw', 

in: Medisch weekblad 4 (1897-1898), pag. 116. 
46. Steendijk, pag. 80. 
47. Zie: W. Baron en W.G. Doornbos, 'De vroedvrouw als informant', in: Gruoninga 41/42 (1996/97), 

pag. 237-245. Over die periode en in die (garnizoens-)plaats blijkt bijna de helft van de verwekkers 
militair te zijn en circa 15% schipper. 

48. Helena Adelheid van der Borg, Vroedvrouwen: beeld en beroep. Ontwikkelingen in het vroedvrouwschap in 
Leiden, Arnhem, 's Hertogenbosch en Leeuwarden, 1650-1865, Wageningen 1992, pag. 37. 

49. Steendijk, pag. 86 resp. 80. 
50. Zie: Ariadne Schmidt, 'Anna van Hensbeek (1750-1808)', in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, 

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN. 
51. Steendijk, pag. 95, met onder meer een verwijzing naar P. Camper, Gedagte van Petrus Camper 

over de misdaad van kindermoord; over de gemakkelijke wijze om vondelinghuizen in te voeren; 
over de oorzaken van kindermoord etc. (1774). 

52. Tot laat in de negentiende eeuw was Campers pleidooi in deze voor 'verzachtende omstandighe
den' nog uitzonderlijk, zie:Jolie Erms, 'Kindermoord in de negentiende eeuw', in Nemesis 6 (1990), 
pag. 119, 120. 

53. Maar niet in die vorm gesticht, zie elders in dit nummer: Harmen Snel, 'De vondelingen in Am
sterdam in de beginperiode van de Burgelijke Stand (1812-1821)', pag. 574-587. 

54. Maar zal her en der in de praktijk nog wel enige tijd zijn doorgegaan. De eed van de vroedvrouw 
van de heerlijkheid Rhoon en Pendrecht schrijft voor haar ambt 'stil en getrouw bij dagen en bij 
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nagten met alle naarstigheid en vlijt' nuit te oefenen, zonder onderscheid te maken tussen arm en 
rijk - maar ook 'dat ik geen kinderen zal ontfangen die in onegt zijn geteelt voor en aleer ik het be
zwangerde vrouwspersoon in bijzijn van twee getuigen zal hebben afgevraagd wie vader van het 
zelve kind is', zie GAR, archief van de Ambachten Rhoon en Pendrecht en Gemeente Rhoon, inv.nr. 
28, vastgesteld in 1804. 

In Groningen werd overigens op de hiervoor genoemde vragenlijsten vanaf 1804 de naam van de 
vader achterwege gelaten, de lijsten bleven functioneren, zie Baron en Doornbos. 

55. Zie: Sofie de Langhe, 'Bastaarden en hun levenslot, de levensloop van onwettige kinderen in het 
Brugse Vrije in de eerste helft van de negentiende eeuw', in: Historica, juni 2010, pag. 9-11. Hierin 
komen overigens financiële bijdragen van natuurlijke vaders niet aan de orde. 

56. Zie voor de gevolgen van de wet van 1804 en de ontwikkelingen die uiteindelijk tot wijziging 
leidden: Josine Blok en Jannie Poelstra, 'Het verbod van het onderzoek naar het vaderschap en 
de dubbele moraal', in: Selma Sevenhuijsen, Joyce Outhoorn, Anja Meulenbelt (red.), Socialisties
Jeministiese teksten 1, Amsterdam 1978, pag. 125-167. 

GensData 
Voor deze rubriek in aanmerking komende artikelen hebben als bindende factor het gegeven 
dat zij iets met digitale ontwikkelingen resp. wetenswaardigheden met betrekking tot de 
genealogie van doen hebben. Bijdragen kunnen per e-mail worden aangeleverd op het adres 
info@ngv.nl ter attentie van Wim Scholl, onder vermelding van 'rubriek Gens Data'. 

Uit dienst bij de voc 
De ( digit@le) scheepssoldijboeken anders bekeken 

DOOR ANTONIA VELD HUIS 

De handelsvereniging de Verenigde Oost-Indische Compagnie (voc) werd opgericht in 1602 

met het doel handel te drijven in en met Azië. Er waren zes afdelingen, kamers geheten: 
Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. Het bestuur bestond uit 
de Heren Zeventien. Na een lange periode van bloei was er aan het eind van haar bestaan - zij 
werd in 1798 opgeheven - een tekort van miljoenen guldens. De inschrijving van personeel 
werd genoteerd in de scheepssoldijboeken, waarbij elke opvarende zijn eigen rekening had. 
Recent is de digitalisatie van deze administratie afgerond en online op internet gezet. 737.500 
records• zij n digît,t,t} te doorzoeken. 

De voc database 
Op de website http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/default.aspx staat een uitge
breide index van bovengenoemde scheepssoldijboeken met hierin mensen die tussen 1633 en 
1794 voor de Republiek met de Verenigde Oost-Indische Compagnie uitgevaren zijn. Infor
matie over 2997 uitreizen met gegevens over de aangemonsterde mannen: datum indienst
treding, datum uit dienst met de reden hiervoor, functie, naam van het schip, opgave over 
maand- of schuldbrief, eventueel opmerkingen en gegevens over de vaart. Met het genoemde 
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inventarisnummer en folio kunt u in het Nationaal Archief in Den Haag de originele boeken 
inzien. Mogelijk staan daar meer gegevens. Het DAS- en reisnr. (Dutch-Asiatic Shipping) linkt 
door naar de Engelstalige site Historici.nl met informatie over de reis, kapitein en opvaren
den. Het vullen van de voc database is september 2011 afgerond. 

Inleiding 

Uitgebreid zoeken 

Achtergrondin formatie 

• 1'=': .:.. •-.:-:;:.;c.., · · ,,:~:;· ,,, i€: a·t? · 
.:.·oo· c ,:~• ·t' .:e~ i2 ·~ ·. oe.s:e -a.-":"· 
• .a:, :e. - a~· ' i O 1:0::: ·.:a r•r; ,:- :..o · • 

.::·•ai:? · ;.~i?- ." e· s ~e,::,. • .;:;_, ··az.··: 

u; t h~t t-2 ,,; ta ~ -s- nt • .;,n s,::J -::J.J i L-:- fn•:.t~ rt 
Fr,311:=.: .an ,:: e r [,~2 ; :: 1709 

Er zijn diverse zoekmogelijkheden, waarbij 'minder is meer' geldt en werken met wildcards 
(* in plaats van één of meer letters) aan te bevelen is. Men kan zoeken op achter- en voornaam, 
herkomstplaats, kamer, schip, periode uitreis en einde dienstverband manier. Na het vinden 
van een naam zet klikken op de kopjes de bijbehorende kolom op alfabetische volgorde. Met 
wat geluk staan er onder Opmerkingen bijzonderheden en/of familie genoemd. Hier werk ik 
een paar personen uit die op een ongewone manier uit dienst gingen. Te vinden onder Einde 
dienstverband manier in het zoekscherm. Hiervoor keek ik naar Absent bij afvaart,' Doodstraf, 
Ontslagen, Ouderdom, Schip vergaan, Vermist, Vermoord, Vrouw en Weggelopen. Met wat (meer) zoek
werk is mogelijk ook de combinatie dader/slachtoffer3 te maken. Van elke van deze negen 
redenen 'uit dienst' geef ik één of meerdere personen met, via internet gevonden gegevens.• 

1. Absent bij afvaart 
Wel ingeschreven, maar niet verschenen komt regelmatig voor. Meestal had men dan al een 
voorschot op zijn gage gehad. Een reden voor dit niet op komen dagen is zelden gegeven, 
meestal bleef men gewoon weg. Ook mannen die wel kwamen maar niet meer voor het werk 
geschikt waren, werden hiertoe gerekend. Bij de afvaart van het schip Vaderland Getrouw op 8 
april 1721 verschenen 121 personen niet. Hieronder waren 51 zeelieden, waaronder 35 matro
zen en negen bosschieters ( ervaren matrozen die ook een kanon konden afschieten). 

Onno Lip hart, soldaat uit Groningen is op 18 januari 1790 ingeschreven op het schip Nieuw
stad, maar ook hij kwam niet opdagen. Hiervoor was een geldige reden, die staat genoteerd bij 
opmerkingen: overleden. 

Gegevens van Onno Liphard uit Groningen 

Datum indiensttreding: 18- 01- 1790 Datum uit 22 - 01- 1790 
dienst: 

Functie bij Soldaat Reden uit Absent bi j 
indiensttreding: dienst : a fvaa1·t 

Uitgevaren met het Nieuwstad Waar uit dienst: Nederland 
schip: 

Maandbrief: ~ Schuldbrief: ~ 

Opmerkingen: overleden 
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2. Doodstraf 
Zacharias Clifton is afkomstig van Amsterdam, zijn beroep aan boord van het fluitschip Prin
seland is opziener van het waterwerk. Hij monstert aan op 17 mei 1694 en gaat op 30 november 
1698 uit dienst. Het inventarisnummer is 5411, folio 28.5 Als reden uit dienst is aangegeven: de 
doodstraf. Wat had hij voor vreselijks gedaan? De vermelding van een vermoorde vond ik niet 
op hetzelfde schip. Mogelijk pleegde hij muiterij of sodomie. De begunstigde voor achterstal
lig salaris is zijn vrouw Rebecca Staarrenberg. Zoeken in de database dopen op de site http:// 
stadsarchief.amsterdam.nl (via Archieven Archiejbank Indexen) levert een lutherse doop van 
hun zoon Jan op: 20 augustus 1693. Zacharias zelf is mogelijk gedoopt op 15 mei 1633 als zoon 
van Zacharias Clifton. Zijn (in dat geval veel jongere) weduwe blijft na zijn executie achter met 
een baby, Rebecca is begraven op het Sint Anthonis Kerkhof in Amsterdam op 6 januari 1741.6 

3. Ontslagen 
Een reden voor ontslag wordt zelden gegeven. Op 29 april 1749 krijgen 131 mannen op de 
hek boot Rust en werk ontslag. Mogelijk is het schip verkocht en kon men zo van de bemanning 
afkomen. 

Op deMidloo ontsloeg kapitein Jan Loots op 25 maart 1725 veertig man, kapitein Johan Bak
ker van de Oud Haarlem stuurde 32 werknemers weg op 12 september 1784. 

Ontslag op eigen verzoek krijgt Willem Arnold Alting (1724-1800)7 uit Groningen, na een 
dienstverband van bijna 50 jaar. Willem is (www.allegroningers.nl) op 12 november 1724 

gedoopt in de A-kerk in Groningen als zoon van advocaat-fiscaal Gerhardus Alting en zijn 
echtgenote Fokkelina Blencke. Nadat hij zijn studie rechten heeft afgerond vertrekt hij, in 
1750, als onderkoopman op het voc-schip Middelburg. Na een serie promoties is hij in 1777 

directeur-generaal in Batavia. Hij is intussen getrouwd met Hendrina Maria Knabe, heeft tien 
kinderen gekregen en is na het overlijden van zijn echtgenote getrouwd met Susanna Maria 
Grebel. Op 15 december 1796 vraagt hij ontslag en leeft daarna nog enige jaren op zijn land
goed Kampong Malajoe bij Batavia. Daar overlijdt hij op 7 juni 1800. 

4.0uderdom 
Soldaat Pieter Arentz Schouw uit Delft gaat op 2 mei 1700 aan boord van de Reigersdaal, een 
schip van het type pinas. Bij Datum uit dienst staat 19 juli 1712 met als reden Ouderdom. Mensen 
met dit predicaat krijgen, volgens de verklaring op de site, een ' rustgage' of gaan in een instel
ling, bijvoorbeeld een armenhuis. Bij Pieter is bij Begunstigden de Regenten van het Catrina 
Gasthuis vermeld, met als reden 'als onderhoudende zijn drie kinderen'. Op de site http:// 
www.archiefdelft.nl staat zijn huwelijk met Maria Claes van Dijcl{ (Delft 15 oktober 1678, 

hij is dan kleermaker) en de dopen van hun vijf kinderen Lijsbet, Adriane, Arent, Maria en Ni
claas (respectievelijk in 1679, 1681, 1683, 1685 en 1687) en het overlijden van echtgenote Maria 
op 17 januari 1698 in Delft (begraven in de Oude Kerk). 

5 . Schip v e rgaa n 

Het schip de Radermacher vaart uit in 1760, schipper is Jan de la Nooye. Aan boord zijn onder 
andere Andries Boudewijnsen, Jan Brand, Cornelis Christiaanse, Siwert Christiaansz, Jan 
Dirkse, Johannes Gooijer, Jacob Jacobsen, Laurens Jansen, Gijsbregt Jonassen, Jan Levek, 
Cornelis Morjouw,Anthonij Schaap, Carel Stamper, Hans Stoot, Frans,Theunis, de broers Cor
nelis en Frans Troost en Arnout Volle. Als reden voor hun uit dienst treding staat schip vergaan, 
met het jaartal 1764. Vrijwel zeker zijn allen in de Indische Oceaan omgekomen. Het was de 
derde reis van dit in 1752 gebouwde schip van de Kamer van Zeeland, waarvan de bemanning 
uit 269 tot 336 koppen kon bestaan. 
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Claas Loggerenberg maakt aan het eind van zijn loopbaan twee maal een scheepsramp mee. 
Hij begon zijn carrière als matroos, waarna hij via bosschieter, konstabelsmaat en konstabel, 
ziekentrooster werd. Op zijn veertiende reis verging op 8 november 1738 zijn schip - een 
hekboot-DeBoot in het Kanaal. Hij komt terug, hoe is onbekend, en int zijn gage op 14 maart 
1739. Op 7 april vertrekt hij met het fluitschip de Delfland, maar gaat op de Kaap ziek van 
boord. Doordat hij daar enige tijd is gebleven, heeft hij waarschijnlijk nooit geweten dat zijn 
echtgenote Magdalena Scheepkens (Scheepens) op 17 november 1740 in Delft begraven is. Op 
de terugreis, op 28 juni 1741, ontplofte Claas zijn schip Hilversbeek bij het eiland Flores bij de 
Azoren. Aan boord waren 121 mensen, die allen omkwamen. Claas overleed op 57 jarige leef
tijd, nalatende een huis met inboedel en 489 gulden salaristegoed van de voc. De afwikkeling 
van deze erfenis duurde jaren en blijft onduidelijk. 

6. Vermist 
Op 2 oktober 1746 trouwt8 in Alkmaar Christiaan Sijmonsz Beversluijs met Maartje Pot. Twee 
jaar later, op 26 mei 1748 treedt hij in dienst als matroos op het schip de Bredenhof Als datum 
waarop hij uit dienst zou zijn getreden, staat 30 juni 1756, met als reden dat hij vermist wordt. 
Op de reis zijn 41 personen overleden. 

Op de eerste reis van deDeunisveld, vertrek 9 juli 1749, wordt op 29 juni 1750 bosschieter Jan 
Cornelisz. uit Yperen in Azië als vermist opgegeven, de volgende dag is bosschieter Jan Swart 
uit Indien verdwenen. Een maand later mist men Willem Neal uit Cork, ook bosschieter. In 
hetzelfde jaar, men heeft de exacte datum niet genoteerd, is bosschieter Michiel Rousse9 uit 
Curasau op de lijst van vermiste personen bijgeschreven. Op 19 juni 1750 was men uit Batavia 
naar Deshima vertrokken, ze kwamen er aan op 22 augustus. Zijn ze over boord gevallen? Of 
zijn ze ergens aan land gegaan? Ook het volgende jaar, 1751, verdwijnen vier mannen: op 15 

juli de bosschieters Salvo Ciclona uit Maltha en Pieter Esseks uit Maddras en hoop loper Chris
tiaan Verlij uit Schotland, een maand later Oele Olitsz uit Thuijne. 

7.Vermoord 
De Groninger soldaat Gerrit Elderkamp is op 21 mei 1745 vermoord aan boord van het schip 
Patmos.'0 Zijn moordenaar rond die tijd vond ik niet. Gerrit, zoon van Jan Gerryts Elderkamp 
enAeltien Maris, is dan bijna 50 jaar." 

Hetzelfde droeve lot ondergaat zijn plaatsgenoot Barend Krook op 1 juli 1787 op het schip 
de Hoop. Veel geluk heeft Barend niet in zijn leven gehad. Hij groeide op in een weeshuis12 

en zijn broer Johannes werd veroordeeld voor het 'gelegenheid' geven. Barend werd 43 jaar. 
Meer over hem is te vinden op de site www.allegroningers.nl. Een enkele keer staat er 'ver
moord door inlanders'. 

8.Vrouw 
In de database van de voc staat bij 52 personen bij Einde dienstverband manier de vermelding 
Vro1.1w. Vrouwe n di e a ann1onste r e n n,e t n, a n n e n n a n, e n e n di e z ich voo rdoen al s m a n. B ij son,_-

mige blijkt al na een dag dat men met een vrouw te maken heeft, bij anderen duurt het langer. 
Ontdekking is uiteraard reden voor ontslag.'3 De eerste vrouw die we tegenkomen is al in 
1686: Jan Gijsbertsz de Ridder uit Coij die het als matroos twee maanden volhoudt, voor men 
ontdekt dat hij geen man is. Slechts één dag duurt het voordat men merkt dat hij een zij is bij 
matroos Francies Ie Graan uit Brussel in 1758 en bij soldaat Hendrik Jacob Fiesfeld uit Boek
holt in 1764. Het langst houdt Isaak van Esbeek uit Vraase het vol. Deze jongmatroos dient 
van 28 maart 1736 tot 9 januari 1739, 34 maanden. 

Hij /zij wordt op de voet gevolgd door soldaat Joannes Burghart uit Munster met 32 maan-

Gens Nostra 66 (2011) 



den (1719-1722). Ik zocht even op internet op de opgegeven namen en vond in Hulst'4 het 
huwelijk van Pieternella Rombout in 1753 met Hendrik van Pottelbergen. Is zij identiek aan 
Pieter Rombout uit Hulst die op de Nieuw Walcheren aanmeert als hooploper (helper van de 
matroos)? Die komt op 12 november 1737 in dienst en men ontdekt dat hij een vrouw is op 15 

maart 1738. 

Twee pogingen om zich als man voor te doen doet Jacob Claasz van Dijk uit Amsterdam. 
Beide keren als matroos in 1706. Op 9 mei op het schip de Venhuizen en op 25 december op het 
fluitschip de Korssloot met schipper Jurrien Wormer. 

Bij een paar vrouwen staan bij Opmerkingen wat aanvullende gegevens. Zo staat er bij jong
matroos Hendrik Huijsloop uit Osnabrugge, die in 1737 aan boord van de Petronella Alida zit, 
dat ze aan boord trouwt met Wiggen Anneus Dooting. Bij jongmatroos Johan Hendrik Steijn 
uit Hilligenberg, in 1762 varend op het schip Sloten, de vermelding dat ze eigenlijk Maria Ca
tharina Steijn heet. Ze wordt op 1 januari 1763 vermist. 

9. Weggelopen 
Claas Janse uit Rotterdam en Maria Pieters trouwen op 6 september 1682 (r.-k.) in Leiden 
(www.leiden.digitalestamboom,nl). Een jaar later monstert Claas (nu met de achternaam 
Hopcooper) aan als kok op het schip Duifje. Op 15 mei 1684 verdwijnt hij in Afrika sere lioenne. 
Er is een schuldbrief met zijn echtgenote als begunstigde. 

Het record 'weglopen' staat waarschijnlijk op naam van een twintigtal matrozen van het 
schip de Rijksdorp, die op 1 januari 1719 vertrokken was uit Nederland. Acht dagen na de aan
monstering verdwijnen de matrozen Jan Theunisz Bakerman uit Alkmaar, Jan ten Brink uit 
Haarlem, Frans Jansz Ganje uit Amsterdam, Christiaen Jansz Harlingen uit Riga, Arij Claasz 
van Hees uit Amsterdam, Harmen Hendricksz uit Coevorden, Frens Hermansz uit Hoorn, 
Tobias Hermansz Honing uit Vriesland, IJ pen IJ pens uit Harlingen, Theunis Jansz uit Dok
kum en Cornelis Jansz uit Harlingen,Jan Dircksz van Lingen uit Purmerend, Augustinus van 
Kempen uit Aarnhem, Frans de Loge uit Amsterdam, Jacobus Lomo uit Ansterdam, Michiel 
Poulje uit Rotterdam, Jan de Ridder uit Antwerpen, Jan Simonsz uit Ouditmarsen, Adriaen 
Cornelisz Snooij uit Edam, Jan J ansz van Steen uit Amsterdam, Court Jan Vedder uit Ribbers
land, Jan Volkertsz uit Purmerend, Claas Hendricksz Wijnderts uit Amsterdam, Gerrit Wil
lemsz uit Amsterdam, Cornelis Thijsz Winter uit Hoorn en Wiggen Zijdenhagen uit Amster
dam. Samen met scheepskorporaal Jacobs Jansz van der Burgh uit 's Gravenhage, trompetter 
Jan Maertensz Ducaet uit Enkhuijsen en provoost Hendrick Jans uit Hamburg nemen ze in 
Engeland de benen. De elfde januari lopen er nog 44 man weg en ook de rest van de maand 
vermindert het aantal personeelsleden van kapitein Daniel Dirksz. Bent. Onder hen is, de 17dc, 

iemand die zijn naam eer aan doet: matroos Jan Gerrits Vaarwel uit Amsterdam. Totaal lopen 
op deze reis een kleine 200 mensen weg. 

Ik constateerde dat regelmatig meerdere mannen tegelijk weglopen. 

Het schip e n zijn ben~anning 

In de index van de scheepssoldijboeken zijn, via het DAS- en reisnr., meer gegevens over het 
schip te vinden. Aanklikken levert een Engelstalige site op met de naam van het schip, kapi
tein, opvarenden en vertrek- en aankomstdata en verder bouwjaar, tonnage, kamer en aantal 
mensen aan boord. Indien bekend is het scheepstype vermeld. Aanklikken van de scheeps
naam geeft meer reizen van het schip. Gegevens over de opvarenden bij het Nationaal Archieflinkt 
weer terug met de voc site en geeft de volledige bemanning van de reis. 
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voc schepen en hoe zien ze eruit 
Meer over de schepen van de voc kunnen we vinden op www.vocsite.nl in de uitgebreide 
databank met gegevens van bijna 2000 schepen, te vinden onder Schepen (tweede bruine blok 
bovenin): Introductie, scheepstypen (uitgebreide beschrijving met tekening), database Sche
penlijst ( op beginletter schip, wijst zichzelf), Vergane en vermiste voc-schepen (alfabetisch). 
Na aanklikken van een schip in de database krijgt u scheepstype, bouw, gebruik bij voc en 
laadvermogen. Onder de tabbladen rechts (beschrijving, gemaakte reizen en bronnen staat nog 
meer informatie. 

Op de startsite vindt u verder informatie over de Geschiedenis met onder andere de organisa
tie, handelsposten, functies en rangen aan boord, uitleg over navigatie en een tijdbalk met de 
belangrijkste jaren. 

Onder Woordenlijsten een uitgebreide uitleg over scheepvaarttermen. 

Algemeen voc homepages 
Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie (twee under
scores in de naam) staat uitgebreid over de handelsmaatschappij de voc en bovengenoemde 
onderwerpen. De blauw gekleurde woorden op de site linken door naar meer gegevens. Lees 
vooral de Bronnen, noten en/of referenties onder aan de homepage. 

Een beschrijving van de straffen aan boord van de schepen staat op http://www.vaartips. 
nl/straf.htm. Ravallen (van de ra vallen), kielhalen, strop, spitsroeden lopen, opsluiting en 
aan land zetten passeren de revue met verwijzing naar de bron waaruit de auteur van de site 
het haalde. Verder op deze site informatie over de werkzaamheden van de zeelieden en welke 
straf voor welke vergrijp men kreeg. 

Meer lezen of zien 
De site www.hoorninfo.nl/voc vertelt over het ontstaan, de bestuurlijke organisatie, finan
ciering, handelswijze en ondergang van de voc. De levensloop van twee bekende inwoners 
van Hoorn, Willem IJsbrantszoon Bontekoe en Jan Pieterszoon Coen, is er beschreven. In 
Hoorn zijn nog overal sporen terug te vinden van de voc-tijd. 

De site http://voc.kenniscentrum.nl geeft informatie over de oprichting, kamers, sche-
FILNPJES •••· •• voc pen, overzee, gewesten, producten, kaarten, the

ma's, literatuur en adressen. 

• Ruim baan voor de voc 
De eerste multinational ter wereld 

• Speceriien uit Indië 
De start van een bloeiende handel 

• De route van de voc. Een reis vol gevaren 
Een reis vol gevaren 

• Heren 11. 
Het bestuur van de voc. 

• Speceriien uit: Indië. 
De start van een bloeiende handel 

• De voc in Batavia. 
Een gevecht om specerijen 

, Jacob gaat varen. 
Het leven op een VOC-schip is zwaar 

. . . . . 

490 

Op de homepage van het Zeeuws archief (www. 
zeeuwsarchief.nl) de letters voc intikken in het 
zoel<sch ern~ geeft 34 treffers over dit onderwerp . 

Ik noem een paar: De voc als werkgever, Het le
ven aan boord van een voc-schip, Archiefstukken 
van de voc bij het Zeeuws Archief en Scheurbuik 
en scheepsbeschuit . 

Ook voor volwassenen interessant is de site 
www.kinderpleinen.nl. In het zoekscherm 
intikken voc geeft een lijst voc items. Door de 
bovenste aan te klikken komt u op de voc verza-

Gens Nostra 66 (2011) 



melsite met in begrijpelijke taal informatie over de voc . Test uw kennis over dit onderwerp 
op Canon Quiz: voc (rechts op site), Ontdek het schip (interactieve dwarsdoorsnede). Bekijk Ani
matieschip van de voc (filmpje met uitleg over voc schepen en de handel) en de Filmpjes (linker 
kolom) over de voc (18 stuks, onder andere Ruim baan voorde voc. Lees over Specerijen uit Indië, 
De route van de v o c, Heren 17, Voorwerpen v o c ), De Schepen, Producten en nog heel veel meer. Mooie 
site, goed voor uren lezen en kijken! 

Zie over het leven aan boord van de schepen van de wrc (vergelijkbaar met dat van de voc) 
bijvoorbeeld Gens Nostra van september 200515 en het voc-nummer van november 2002. 

Moraal en dank 
De moraal van deze digit @@ l: kijk eens wat anders naar (digitale) bronnen. Controleer of er 
over de door u gezochte personen al iets is gepubliceerd. Mijn bij Ontslagen genoemde Willem 
Arnold Alting (1724-1800) bleek in diverse publicaties voor te komen. 

Met dank aan Ton van Velzen, projectleider voc Opvarenden van het Nationaal Archief, 
voor gegevens en het verhaal over Claas Loggerenberg, Petronella J.C. Elema uit Groningen 
voor aanvullende informatie en Johan Taal uit Leeuwarden voor het kritisch doorlezen. 

Noten 
1. Het aantal van 737.500 is inclusief de opstap pers. Dit waren mensen die op de Kaap van boord gin

gen en later weer opstapten. 
2. Getallen: doodstraf 313, ouderdom 499, 14.708 liepen weg, 603 werden ontslagen, 18.041 vermist, 

725 vermoord, met het schip vergaan zijn 12.007 en er waren 52 vrouwen die zich als man voorde
den. 

3. De straf kon bes taan uit het levend in zee gooien, ophanging aan de ra of doodschieten. 
4. Inventarisatie van alle gedigitaliseerde doop-, trouw- en begraafboeken is te vinden op www.ge

neaknowhow.net. 
5. Wilt u de originele boeken op het Nationaal Archief in Den Haag inzien, dan zijn het inventaris

nummer en folionummer belangrijk. Soms staan daarin meer gegevens. 
6. Op de site van het stadsarchief Amsterdam onder Indexen Begraven voor 1811. 

7. Zie: J.E. Heeres, 'Mr. Willem Arnold Alting, een Groningsche gouverneur-generaal van Neder
landsch Indië (1780-1797)', in: Groningsche Volksalmanak 1911, pag. 188-235 en artikel op de website 
www.groningerarchieven.nl Hofmans vertellingen, artikel van voc naar wereldwinkel. 

8. Op www.archiefalkmaar.nl via Genealogie en Inzien van bronnen kunt u zoeken in onder andere 
doopregisters . 

9 . In 1785 loopt een Michel Roussel uit Paris weg van het schip Alblasserdam. 
10. Het in 1722 gebouwde schip de Patmos vergaat in 1752 in de Smalle Baai. 
11. Zie voor de familie Eldercamp: Petronella J.C. Elema, 'Een kistenmakersgeslacht Elderkamp/El

lercamp (s tad-Groningen)', in: De Nederlandse Leeuw 109 (1992), kol. 65-82, 155-173 en 307-317. 

12. Burgerwees Berend Krook brengt diverse vrouwen in contact met zijn broer de burgertamboer 
Johannes Krook, die een 'oneerlijk huis' houdt. Onder andere toeg. 1534 inv.nr. 2829, datum 21 

september 1767, Groninger Archieven. 
13. Vrou,.ven we1·den als be1nanningslid niet op vo c s chepen getolereerd. Wel J.co n 1ne n als betalend 

passagier meevaren met familie. 
14. Website www.zeeuwengezocht.nl. 
15. Antonia Veldhuis, 'Gevallen in Brazilië, in dienst van de wie' en 'Allem @@l Digit@@l', (over 

voc), in: Gens Nostra 60 (2005), pag. 489-505 en 525-527. 
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Casus van de Philippo Stam 
n NA familiereconstructies in de praktijk 

DOOR ROBERT PHILIPPO 

DNA-testen als hulpmiddel bij stamboomonderzoek komen de laatste jaren in opmars. Een 
jonge en zich snel ontwikkelende wetenschap waarvan we nu nog niet weten waar het zal 
eindigen. Ik neem u mee naar de genetische reconstructie van mijn stamboom en wat daar 
allemaal bij komt kijken. Dus niet naar andere zaken zoals bijvoorbeeld migratie, evolutie 
en wetenschappelijke diepgang. Mijn filosofie is stamboomonderzoek en ik laat de rest over 
aan wetenschappers en mensen die het interessant vinden om zaken buiten de stamboom te 
kennen en te onderzoeken. De DNA-testen gaan hier over het Y-chromosoom dat van vader 
aan zoon wordt doorgegeven. Ik doe dat aan de hand van mijn familie en zal kort schetsen wat 
voor familie de Philipo's zijn. 

Philippo stam 
Het Meertens Instituut zegt over de naam Philippo dat het een patroniem is van de voornaam 
Philippus, ook wel met een F geschreven. Deze voornaam komt al lang voor, bijvoorbeeld de 
apostel Philippus, sommige koningen van Macedonië, maar ook in het Grieks wat betekent 
'paardenvriend' . De familie komt in heel Nederland voor, maar geconcentreerd in Haarlem 
en omgeving, de Bollenstreek en Leiden en omgeving. De schrijfwijzen van de achternaam 
zijn divers, in Haarlem en de Bollenstreek tref je vooral de naam Philippo aan, in Leiden en 
omstreken tevens Filippo en Flippo. De achternaam is ook veel te vinden in het grensgebied 
tussen Frankrijk en België, rondom bijvoorbeeld Kortrijk, Lille, Valencienne, Doornik, Tour
coing en Roubaix. Maar of de familie daar vandaan komt, is nog niet bewezen. Na genealo
gisch speurwerk blijkt dat er al Philippo's in Leiden en Haarlem waren vanaf 1580-1600. Ook 
in een paar andere steden komt de naam in die tijd voor, en vaak komen mensen uit genoemde 
regio's in de Zuidelijke-Nederlanden. Voor ons zijn belangrijke vragen waar we vandaan ko
men, zijn we verwant aan elkaar en klopt de stamboom. 

Casus Philippo stam 
De casus van de Philippo Stam bestaat uit een aantal genetische reconstructies met daarbij 
onder meer de volgende verwantschapsvragen: 
1. Reconstructie van mijzelf (wie ben ik); 
2. Reconstructie Philippo in de Bollenstreek (zijn we familie van elkaar en verwant aan Haar
lem ofLeiden); 
3. Reconstructie Philippo in Haarlem (zijn we verwant aan de Haarlemse Philippo's); 
4. Reconstructie Philippo in Leiden (zijn we verwant aan Philippo's in de Bollenstreek of 
Haarlem); 
5. Keconscruccie Philippo en andere families (wanneer zijn we verwant geworden). 

1. Reconstructie van mijzelf 
In 2008 heb ik mij op voor een DNA-test opgegeven en ik lever daarbij mijn wangslijm en 
stamreeks aan. Met de ontvangen testuitslag denk ik bij mijzelf 'aardig maar wat kan ik 
ermee'? Niet veel, ik ken alleen maar mijn eigen haplotype en haplogroep (genetisch verwant
schapsprofiel) en weet niet eens of mijn papieren voorvaderen wel mijn voorvaderen zijn. Dus 
wat nu? Mijn doel wordt om na te gaan of mijn stamboom klopt en of ik werkelijk verwant 
ben aan al die Philippo's die ik ken. Wat heb ik geleerd: 
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• Wil je genetische genealogie bedrijven, dan moet je dat niet in je eentje doen; 
• Zo kan je je stamboom niet op correctheid beoordelen; 
• En niet bewijzen dat je voorvaderen genetisch hetzelfde zijn als jij. 

2. Reconstructie Philippo in de Bollenstreeli 
Ik ben geboren in Hillegom, mijn Bollenstreekstamvader 1s 111 circa 1813 in Hillegom 
gekomen en hij is geboren in Haarlem. Mijn eerste doel is om de reconstructie van mijn 
stamboom in de Bollenstreek te realiseren. Nadat ik de papieren stamboom in beeld heb, 
benader ik in zoo9 mannelijke familieleden vanuit verschillende takken en van verschil
lende leeftijden (variërend van 25 tot 85 jaar). Meerdere deelnemers zijn nodig om tot de 
stamvader te komen en duidelijkheid te verkrijgen over de genetische verwantschap. Het is 
zoeken naar deelnemers die steeds dichter bij de stamvader in de stamreeks 'inhaken' . Na de 
testen blijken er twee stammen en drie families te bestaan. De haplogroepen (stammen) betref
fen R1b1b2 en N1c. In R1b1b2 treffen we twee verschillende haplotypen (families) aan, met zes 
markers verschil ten opzichte van elkaar. De ene familie (met vijf deelnemers) met hetzelfde 
profiel heeft als meest recente gemeenschappelijke stamvader Wouter Albertus Philippo 
(1824). En de andere familie (met drie deelnemers) uit de stam R1b1b2 heeft als meest recente 
gemeenschappelijke voorvader Pieter Philippo (1811), beide zoons van mijn stamvader in de 
Bollenstreek, waarvan Pieter de oudste. Twee andere deelnemers hebben een haplogroep 
N1c, dus weer een andere stam en familie. De nieuwe hamvraag wordt 'wat is de haplogroep 
en het haplotype van de stamvader in de Bollenstreek, Augustinus Philippo (1788}?'. Wat 
heb ik hier geleerd: 
• Zorg voor een goed onderbouwde stamboom en weet waar je toekomstige deelnemers in de 

boom zitten zodat je de juiste stappen kan ondernemen; 
• Zoeken naar deelnemers vergt veel tijd, respecteer mensen die 'nee' zeggen; 
• Zoek deelnemers die op verschillende niveaus in de stamboom inhaken om zo steeds dich

terbij de stamvader te komen en fouten te elimineren; 
• Verrassingen kunnen er zijn, plezierige maar ook minder plezierige, houdt daar rekening 

mee, ook bij het benaderen van deelnemers, wees daar open in; 
• Zorg voor privacy, maak goede afspraken met deelnemers over wat wel en niet naar buiten 

komt. 

3. Reconstructie Philippo in Haarlem 
Wat is onze genetische verwantschap met onze Bollenstreek stamvader Augustinus Philippo, 
geboren te Haarlem in 1788? Heeft hij genen gelijk aan die van zijn zoon Pieter en/of die van 
Wouter Alberrus, óf van een geheel andere voorvader? Op papier komt de familie Philippo 
vanaf circa 1600 in Haarlem voor.Je probeert meerdere deel nemers te krijgen die met de DNA

test mee willen doen. Een bekende vanuit stamboomonderzoek dient zich aan. Zijn vader 
en voorvaderen komen allemaal uit Haarlem, echter zijn stamboom loopt vast rond 1797, de 
datum waarop z ijn voorvader m e t een roo1ns-katholiek n~eisje trouwt. Met de wetenschap d a t 

praktisch alle Philippo's in Haarlem vanaf circa 1630 Nederduits Gereformeerd zijn, gaan we 
in de kerkregisters spitten en komen we uit bij zijn doop en zijn vader Jacobus. Vanaf dat mo
ment is het vrij eenvoudig zijn papieren stamboom te reconstrueren en komen we uit bij onze 
meest recente gemeenschappelijke papieren voorvader Wouter Augustijnsz Philippo, ge
boren te Haarlem in 1641. Deze Wouter Augustijnsz had twee zonen, de éénAugustinus (1678) 
van de Bollenstreektak en de ander Jacobus (1681) van de Haarlemse tak. Na de reconstructie 
kunnen we starten met het genetisch onderzoek. 
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De uitslag is in zoverre een verrassing, dat de tak van de laatste deelnemer hetzelfde genetisch 
profiel heeft als die van één van de deelnemers uit de tak Wouter Albertus (1824) en dat in één 
keer testen (toelichting: dat laatste is belangrijk daar je vaak meerdere testen nodig hebt om 
tot een resultaat te komen). Conclusie is dat de Hillegomse stamvader Augustinus Philippo 
(1788) Haarlemse genen in zich had. De meest recente gemeenschappelijke voorvader is dan 
dus Wouter Augustijnsz Philippo (1641), geboren te Haarlem. Wat is er dan met Pieter Phi
lippo (1811) gebeurd? Daar kunnen we alleen maar naar raden. Wat we wel hebben vastgesteld, 
is dat zijn moeder Maria Hos al zeven maanden van Pietertje in verwachting is als zij met 
Augustinus trouwt. Het zijn warrige tijden ten tijde van Keizer Napoleon Bonaparte. Wat heb 
ik hier geleerd: 
• Onze papieren stamboom tot 1641 correct is op een paar uitzonderingen na; 
• De tak Wouter Albertus van 1824 afstamt van de Haarlemse Philippo's; 
• Je ook het geluk van een toevalstreffer kan hebben; 
• Stamboomonderzoek noodzakelijk is om verbanden te leggen; 
• Het handig is als je achternaam van vader op zoon tot 1641 aanwezig is; 
• Er meerdere 'vaders' in het spel kunnen zijn. 

4. Reconstructie Philippo in Leiden 
In de beginfase van het onderzoek is er een Leidse Philip po naar me toe gekomen met de vraag 
of wij familie zijn. Hij is in de veronderstelling dat de Leidse Philippo's familie zijn van de 
Philippo's uit de Bollenstreek en Haarlem. 'Heb je wat aan je stamboom gedaan?' vraag ik, 
'Nee niet echt, van mijn vader en grootvader daar weet ik wat van maar verder gaat mijn ken
nis niet.' Dat betekent het uitzoeken van de stamboom van de Leidse Philippo en daarna het 
DNA testen van leden van de Leidse tak. Ondertussen is door onderzoek in het Leids archief de 
stamboom van deze familie Philippo in beeld, teruggaand naar ene An toni Philippo, overle
den in 1722 in Leiden en mogelijk geboren vóór 1676. Verder op papier zijn er geen relaties met 
Philippo's uit andere delen van Nederland. Dus op papier zijn we voorlopig geen familie van 
elkaar. De uitslag na de DNA-test is dan ook verbazend: haplogroep J2. Deze haplogroep komt 
bij Philippo's in de Bollenstreek en Haarlem niet voor, maar het is duidelijk dat we alleen 
spreken over het profiel van deze ene persoon en dat dus het profiel van de stamreeks niet is 
bewezen.Het is ook niet op basis van DNA bewezen dat wij wel of geen familie van deze stam
reeks zijn. Dan moeten we gaan werken aan een zogenaamde driestakenproef, zoals dat heet. 
We hebben een andere van oorsprong Leidse Flippo gevonden. De naam is niet zo belangrijk, 
maar wel dat zij in 1747 bij elkaar komen in de stamreeks. Wij zijn benieuwd wat dat oplevert. 
Wat is de les? 
• Zorg voor een goed onderbouwde stamboom; 
• Zorg voor meerdere deelnemers die verder in de stam reeks inhaken; 
• Deelnemers zoeken kost veel tijd en energie. 

5. Rcconst,-uctic Pliilippo en an.dcrc faniilics 

Als je bij toeval een persoon tegenkomt waarvan in het haplotype maximaal maar één lengte 
verschil zit bij één DYS marker dan is er een kans op een gemeenschappelijke voorvader. 
Voor Philippo geldt dat in het boek Zonen van Adam met de deelnemers Van Haaster en Hees. ' 
De stambomen van beide deelnemers zijn mij bekend en hun families hebben geografische 
raakvlakken met de stad Haarlem en de Bollenstreek waar ook de Philippo's huizen. Echter 
zolang er niet meer deelnemers van die families zijn, dan kan je eigenlijk alleen zeggen dat 
het mogelijk is dat die en onze families elkaar ergens 'gekruist' hebben. Er is echter in beide 
gevallen alleen sprake van één deelnemer per familie dus of de families dezelfde hapoltype 
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hebben, weten we niet. Maar dat de deelnemers van deze families nauw verwant zijn aan onze 
stam staat als een paal boven water. Dus zonder meerdere deelnemers van de andere families 
is dit een zogenaamd 'blind' onderzoek waar vooral wetenschappers gek op zijn. Soms lijkt 
het wel exacte wetenschap, maar deze aanpak is volstrekt onbetrouwbaar voor stamboom
onderzoek. Kortom onzin waar je veel energie aan kwijt bent en niets oplevert. Wat is de les? 
• Met meer deelnemers van deze families is het mogelijk de verwantschapsverbinding te on

derzoeken; 
• Blind onderzoek biedt geen soelaas voor stamboomonderzoekers. 

Samenvattend 
Familiereconstructie door middel van Y-chromosoom onderzoek kan, mits er redelijk be
trouwbare stambomen en meerdere en voldoende deelnemers zijn om het probleem in te 
kapselen en op te lossen, een nuttig hulpmiddel zijn ter ondersteuning van de genealogische 
archiefgegevens. Laat je niet in met mooie DNA verhalen van buiten je stamboom en werk 
binnen je stamboom. Zonder betrouwbare archiefdata is een Y-chromosoomonderzoek in de 
meeste gevallen zinloos en zonde van het geld. Ook Y-chromosoom onderzoek kan binnen 
families soms onverwachte en onplezierige resultaten opleveren. Dit is iets wat men vaak 
vergeet. Dit overzicht is zeker niet compleet en uitputtend. Een laatste algemeen advies is 
daarom dan ook: blijf kritisch ten opzichte van wat je leest. Veel op het internet en in boeken 
is onbewezen en dus onbetrouwbaar. Bij het lezen van de boeken Zonen van Adam en D NA Bra
bant,'•' zie ik dat er deelnemers in staan waarvan de genetische verwantschap met hun voor
vaderen, laat staan met hun vader, onbewezen is. De reden is dat er meestal maar één persoon 
per stamreeks heeft deelgenomen. Hierdoor zijn daar de aannames in die boeken onbetrouw
baar en worden er ten onrechte conclusies getrokken. Laat je niet in met instanties die geen 
strikte anonimiteit waarborgen: de verassing kan anders soms groot zijn. Mogelijk heeft u 
wat aan de lessen die ik in de praktijk heb geleerd. 

Noten 
1. S. Barjesteh van Waalwijk ( e.a.), Zonen van Adam in Nederland. Genetische genealogie: een zoektocht in ons 

DNA -archief, Rotterdam 2008 . 

2. M . Van den Cl oot (e.a.), DNA Brabant. DNA -project 2009 Oud-Hertogendom Brabant, Lier 2010. 

Bijlage Reconstructie Philippo - Rudelsheim 

Een uitdaging van een geheel andere orde was de familie Philippo/Rudelsheim. Hier speelde 
een vrouw de sleutelrol in de reconstructie van deze stamreeks. Enige jaren geleden kwam 
ik in contact met Diny Monnereau-Philippo. Zij vertelde mij dat zij en een vriendin bezig 
waren met stamboomonderzoek naar haar Philippo tak en dat ze daar tegen een probleem 
aanliepen. Het bleek dat haar tak ontsproten was uit de ongehuwde moeder Grietje Philippo, 
dochter van Johannes Philip po en een kleindochter van Augustinus Philippo (1788), de stam
vader in de Bollenstreek. Deze Grietje was als dienstbode werkzaam bij de joodse families van 
Leon Coster en Salomon Rudelsheim, diamantklovers te Amsterdam. Toen zij daar werkte, 
kreeg zij ongehuwd tussen 1875 en 1882 drie kinderen, waarvan er twee jong overleden zijn 
en één genaamd Salomon Philippo geboren 1880, de stamvader is van Diny. Op de geboor
teakte van Salomon stond geen vader vermeld en deze Salomon kreeg de achternaam van zijn 
moeder. Verdere papieren bewijzen over de vader van Salomon ontbraken, alleen enige aan
wij zingen in de familie. Diny hield in haar familie vol dat zij afstamden van genoemde Salo
mon Rudelsheim en dat hij de minnaar van Grietje was geweest. Daar via papier dit probleem 
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niet was op te lossen, schakelde zij mij in om met DNA-testen als hulpmiddel te trachten dit 
te verhelderen. 

Wij begonnen met het testen van één deelnemer, deze bleek de haplogroep E te hebben, 
een haplogroep die veel bij joodse mannen voorkomt. Duidelijk was dat deze deelnemer 
geen mannelijk Philip po bloed in de genen had, van wie het dan afkomstig was, was nog een 
raadsel. Een oom diende zich aan en de theorie was dat als hij hetzelfde profiel als de eerste 
deelnemer had, wij ook het profiel van Salomon Philippo kennen. De oom had ook haplo
groep E. Dat betekent dat Salomon Philippo hoogstwaarschijnlijk joodse mannelijke genen 
in zijn profiel had. Echter een bewijs dat hij afstamde van genoemde Salomon Rudelsheim 
was er niet. Hierna begon de zoektocht naar levende mannelijke nakomelingen van Salomon 
Rudelsheim en ontdekte we dat deze Salomon Rudelsheim met een deel van zijn gezin in 1893 
naar Antwerpen verhuisde. Het zoeken werd bemoeilijkt door de Holocaust, de familie was 
gedecimeerd, maar we zetten de speurtocht voort in België. Daar vonden we een nakomeling 
van Salomon Rudelsheim en hij wilde meedoen. Zijn testuitslag was anders dan we gedacht 
hadden, een haplogroep R1b1b2 kwam eruit, dus konden we weer opnieuw met speurwerk 
naar andere mannen beginnen. Via de facebook connecties van één de dochters van deze deel
nemer kwamen we uit bij een Nederlandse Rudelsheim. 

Toen begon het belangrijkste werk, een reconstructie van zijn stamboom. Vanaf 1811 is dat 
eender als bij andere families in Nederland, maar daarvoor hebben we te maken met joodse 
registers, in het Jiddisch en op patroniem. Maar onder andere via de informatie van Jits van 
Straten en Avekoth kwamen we eruit. De stambomen kwamen bij Zadok ben Soesman Ru
delsheim (1769) bij elkaar. 

De nieuwe deelnemer was bereid mee te doen en wat bleek, uit de test kwam naar voren 
dat hij haplogroep E had met hetzelfde haplotype als de geteste Philippo's, nakomelingen 
van Salomon Philippo. Conclusie is dat deze Philippo's Rudelsheim genen in zich hebben en 
direct verwant zijn aan Salomon Rudelsheim's familie . Waar de haplogroep van de Belgische 
deelnemer vandaan kwam, is niet meer te traceren via de levenden. Het is namelijk zo dat 
zijn voorvaderen tot Salomon Rudelsheim steeds slechts één zoon kregen en dat deze zonen 
zijn reeds overleden. Met de genetisch aan de Rudelsheim' s verwante Phili ppo' s erbij zijn het 
aantal nakomelingen met dit gen verdubbeld. Wat heb ik hier geleerd en wat is steeds weer 
aangetoond, dat: 
• Je altijd een goed onderbouwde stamboom moet maken; 
• Joodse registers van vóór 1811 kunnen ingewikkeld zijn, Jits van Straten en Avekoth brach-

ten uitkomst; 
• Meerdere deelnemers nodig zijn, probeer stapsgewijs tot de bron te komen; 
• Deelnemers die van boven in de stamboom komen, bieden soms de oplossing; 
• Het wel eens vastloopt als er té weinig mannen in de stamreeks voorkomen; 
• Sociale media nog wel eens kunnen hel pen om deelnemers te vinden; 
• Het soms niet te bewijzen is dat een persoon de genetische stamvader is, maar wel dat er een 

genetisch sterl<e verwantsch ap bes taat 1net een fan1.ilie; 

• Een verdubbeling van het aantal Rudelsheim gendragers mogelijk is gebleken. 
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De tak Dronkers Delsaine1 

DOOR D.J. DRONKERS 

Hoewel het op het eerste gezicht waarschijnlijk is dat de familie Dronkers Delsaine verwant is 
met de familie Dronkers, heeft daar tot voor kort steeds onzekerheid over bestaan. Wel was uit 
overlevering bekend dat de eerste drager van de naam Dronkers Delsaine een buitenechtelijk 
kind was met de voornaam Pieter. De familie Dronkers Delsaine kent slechts enkele tientallen 
dragers van deze naam. Een aantal van hen heeft afstand gedaan van de tweede naam en heet 
weer Dronkers sec. 

Onderzoek naar de oorsprong van de naam Dronkers Delsaine voert naar Zeeland en wel 
naar het stadje Tholen op het gelijknamige eiland. Daar werd in de Franse tijd op 6 augustus 
1811 geboren Pieter Dronkers Delsaine. De moeder was]acobaDelsaine (1777-1833) en de geboor
teakte vermeldde geen vader. De geboorte werd aangegeven door de 50-jarige vroedvrouw 
Adriana Ball<. In de geboorteakte staat dat zij heeft verklaard dat op de zesde van de maand 
augustus 1811 om elf uur in de ochtend "la dame Jacoba Delsaine agée de trente trois ans, couturière, 
domiciliée à Tholen est accouchée dans la maison no deux cent vingt quatre d'un Enfant du sexe masculin 
qu' elle nous présente et auquelle donne Ze noms et Prénoms de Pieter Dronkers". 

Jacoba was in 181133 jaar oud en van beroep naaister. Ze moet dan omstreeks 1778 zijn gebo
ren. Als wij zoeken wanneer zij is overleden, vinden wij één Jacoba Delzenne die is overleden 
op 11 oktober 1833 te Sas van Gent op de leeftijd van 55 jaar, dus geboren omstreeks 1778. De 
Memorie van aangifte der Nalatenschap laat er geen twijfel over bestaan dat deze Jacoba Del
zenne de moeder is van Pieter Dronkers Delsaine omdat de akte werd geschreven ten huize 
van Pieter Dronkers in Sas van Gent waar Jacoba overleed. 

In de overlijdensakte staat dat Jacoba de dochter is van Francois Delzenne en Joanna de 
Munck. De overlijdensakte vermeldt echter óók dat Jacoba Delzenne getrouwd was met Isaak 
Deurwaarder! Toen Jacoba Delzenne in 1833 overleed was Isaak Deurwaarder nog in leven. Hun 
zoon Jan Deurwaarder trouwde op 28-jarige leeftijd in 1830 te Zaamslag en was geboren in 
Fort Bath omstreeks 1802. In de doopboeken van Fort Bath (1791-1811) vinden wij de doop van 
twee kinderen uit het huwelijk van Isaak Deurwaarder en Jacoba Delzenne: Johanna Fran
cina, gedoopt 1 september 1799 en inderdaad ook Jan, gedoopt 6 december 1801. 

Het vermoeden dat de ouders kort daarvoor getrouwd zijn, wordt bevestigd: ze gaan in Fort 
Bath in ondertrouw op 18 januari 1799 en trouwde er op 6 februari 1799. Isaac Deurwaarder 
was geboren in de Zuid Kraayertpolder, thans deel uitmakend van het haven- en industriege
bied van Vlissingen en Jacoba Delzenne was geboren in Lillo. Het afschrift van het doopboek 
van Lillo leert dat Jacoba Delzenne daar werd gedoopt op 10 december 1777, zij werd geboren 
op deSstc • 

De ouders van Jacoba Delzenne, Franco is Delzenne en Joanna de Munck, waren getrouwd 
in 1772 te Lillo. Francois is 'Mr.' en weduwnaar van de in Middelburg geboren Rachel Hent
z enberger mee wie hij in 1770 was getrouwd. 

De grote vraag is altijd geweest of het kind dat Jacoba in 1811 buitenechtelijk kreeg van een 
Dronkers was en zo ja, van welke Dronkers. Allereerst is op Tholen gekeken of de toen daar 
wonende manlijke Dronkersen hiervoor verantwoordelijk konden zijn geweest, maar dat 
bleek op grond van hun leeftijd niet erg waarschijnlijk. Noch in de huwelijksakte van Pieter 
Dronkers Delsaine, noch in zijn overlijdensakte wordt vermeld wie zijn vader was. In beide 
akten staat alléén: 'zoon van]acobaDelzenne'. 

In een nieuwe poging om de mogelijke vader te vinden, gaven de getuigen in de trouwakte 
uit 1843 te Zaamslag van Pieter Dronkers Delsaine nieuwe aanknopingspunten. De eerste 
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Het Y-chromosoom van de Dronkersen komt in alle werelddelen (behalve Australië) voor en kent 
de grootste dichtheid in Europa 

twee waren zelfs Dronkersen en wel: Pieter Dronkers, oud 73 jaar en zijn zoon Isaak Dronkers, 
oud 49 jaar, schippersknecht. Wie waren deze Dronkersen en waarom waren juist zij getuige? 
De eerstgenoemde was Pieter Dronkers (1769-1852), die in 1769 te Lillo werd geboren als zoon 
van Cent Janse Dronkers, vrijschipper te Doel en later veerschipper op Holland, en Maria 
Verpoorte. Hij was eerst arbeider in Sas van Gent en later in de Franse tijd in Zaamslag. In 1811 
werd hij schipper in Fort Bath. Hij was omstreeks 1792 getrouwd met Willemina van Dooren. 
Zij kregen in Zaamslag drie kinderen, Maria geboren 1793, Isaak, geboren 1795 en Cornelia 
geboren 1798 die enkele weken na haar geboorte overleed. In 1798 overleed bovendien ook 
haar moeder, Willemina van Dooren, waardoor Pieter verder alleen voor zijn twee kinderen 
moest zorgen. 

Hoewel in de hierboven aangehaalde trouwakte van Pieter Dronkers Delsaine uit 1843 de 
bepaling voorkomt dat de getuigen geen familie of bloedverwanten zijn van het bruidspaar, 
voedt de aanwezigheid van de 73-jarige Pieter Dronkers met zijn zoon Isaak op het huwelijk 
van Pieter Dronkers Delsaine wel sterk de veronderstelling dat hij de biologische vader is van 
de bruidegom. Hij was in 1811 al dertien jaar weduwnaar en hij had de opvoeding van zijn 
kinderen nagenoeg voltooid. In dezelfde tijd trof hij voorbereidingen om evenals zijn vader 
schipper te worden. Mogelijk heeft hij het schip van zijn vader overgeno1nen die toen circa 80 

jaar was. 
Het lijkt aannemelijk dat er een relatie is ontstaan tussen hem en de gehuwde Jacoba Deur

waarder-Delzenne. Toen er een kind kwam, verliet zij haar woonplaats Fort Bath en verbleef 
voor de bevalling te Tholen. Zo moet het dus 200 jaar geleden zijn gegaan. Absolute zekerheid 
daarover was er nog steeds niet. 

Medio zoo4 las ik op Internet een artikel van dokter Mertens van het Forensisch DNA Labo
ratorium van het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen, 2 waarin hij stelde dat het Y-chromo-

Gens Nostra 66 (2011) 501 



soom van de man onveranderd van vader op zoon wordt overgedragen, vergelijkbaar met het 
doorgeven van de familienaam! Door het bepalen van het Y-chromosomale DNA-profiel, het 
zogenaamde 'Y-haplotype' kan daardoor tussen twee personen met grote zekerheid verwant
schap langs mannelijke lijn worden aangetoond, ook al leefde de gemeenschappelijke voorva
der vele eeuwen geleden. Het Y-haplotype wordt ook wel de 'clantekening' genoemd omdat 
deze uniek is voor een groep mensen met dezelfde familienaam. 

Het besluit was snel genomen en uitgevoerd. Eén van mannen behorend tot de familie 
Dronkers Delsaine die ik kende, was bereid mee te werken. Bij hem en bij mijzelf namen wij 
celmateriaal af door met een wattenstaafje langs de binnenkant van onze wang te strijken en 
stuurden dat naar dokter Mertens. 

In het materiaal werden elf verschillende erfelijke merkers bepaald die ieder een bepaalde 
getalwaarde kunnen hebben. Deze merkers zijn: DYS19 (15), DYS385 (13,14), DYS389 I (12), 
DYS389 II (28), DYS390(22), DYS391(10), DYS392(11), DYS393(13), DYS437(16), DYS438(11) en 
DYS439 (11). De getallen tussen haakjes zijn de waarden van het Dronkers Y-haplotype. De uit
slag van het onderzoek luidde als volgt: "Het Y-haplotype van beide personen Dronkers is identiek op 
één allel na. Deze merker verschilt slechts één repeat, 13 in plaats van 14. Dit, gecombineerd met de vaststel
ling dat beiden dezelfde familienaam dragen kan in de praktijk op niets anders wijzen dan dat zij in een ver 
verleden dezelfde voorouders hadden". 

Hiermee was dus de onzekerheid over verwantschap tussen beide families definitief 
geëlimineerd: Dronkers Delsaine en Dronkers behoren tot één en dezelfde familie. 

Het DNA onderzoek leverde nog een andere bijzonderheid op. Het Dronkers Y-haplotype 
is niet alleen typerend voor de Dronkersen. Het Y-haplotype wordt ook 'clantekening' ge
noemd. Men moet bedenken dat het Y-chromosoom veel ouder is dan het ontstaan van fami
lienamen. Dat betekent dat er verschillende families zijn die hetzelfde Y-haplotype kunnen 
hebben. Niet specifiek voor één familie dus maar voor een groep of clan. Sinds de invoering 
van Y-haplotypebepalingen kan men het resultaat bijvoorbeeld laten registreren op Internet 
bij www.yhrd.org, de grootste database van Y-haplotypen in de wereld. Dit is voor het Dron
kerstype gedaan. Op deze website kan men zien waar en hoe vaak dit Y-haplotype is aange
troffen (zie de afbeelding). 

Het Dronkers Y-haplotype komt ook bij bijna honderd verschillende andere familienamen 
ook voor. Sommige namen komen daarin meer dan één keer voor zoals de namen: Hul! (20 
keer), Rose (9), Gordon (6), Hamelton (s), Hughes (3), Carter (3) en de namen King,Jones, Rey
nolds, Turner, Holmes, MacKenzy, Kraus, Robbens en Hendricks twee keer. Plaatsen met veel 
registraties van hetzelfde Y-haplotype als bij Dronkers zijn bijvoorbeeld Tunis, Vlaanderen, 
Warschau, Barcelona en Rome. Dat zegt uiteraard meer over het aantal bepalingen dan over 
de frequentie van voorkomen van het Dronkers Y-haplotype. 

Noten 
1. D.J. Dronkers, Notities betreffende het geslachtDronkers/Dronkert, oorspronkelijk: Dronckaert(s), Dronckert, 

Velp 2006. 
2. G. Mertens, 'Het Y-chromosoom, onuitwisbare bron van genealogische informatie', in: Vlaamse 

Stam 40 (2004), pag. 497-502. Later gewijzigd: G. Mertens, 'Het Y-chromosoom', in: Gens Nostra 61 
(2005), pag. 375-381. 
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Zoektocht naar de 'onbekende' vader van Hendrick Duijm (1675-1754) 

DOOR JAN DUIJM EN TINY HOFMAN 

Mijn neef en ik hebben dezelfde grootouders, zijn vader is een broer van mijn moeder. Op 
zoek naar onze gezamenlijke voorouders Duijm brengen we drie generaties in beeld die in 
Noord-Holland hebben gewoond. Vervolgens vinden we de volgende drie generaties in Hel
levoetsluis waar onze voorvader Hermanus Duijm (1724-1784) in ondertrouw gaat op 17 

januari 1753 met Jorina Schelvergem. In het trouwboek te Hellevoetsluis staat: Den 17 januari 
zijn bij mij ondertrouwt opgenomen Hermanus Duijm, jongeman, geboren in 's Gravenhage met Jorina 
Schelvergem, jongedochter geboren en beijde wonende alhier, nadat ze driemaal onverhindert, zowel hier 
als in de Kerk te Rotterdam waaren voorgestelt, zijnde den 11 februari alhier getrouwd. In het archief 
van Rotterdam vinden we weinig informatie over hem alleen dat hij gereformeerd is, in Hel
levoetsluis woont en op 4 februari 1753 Attestatie om te trouwen krijgt. Mogelijk verblijft hij in 
Rotterdam in verband met een opleiding totglasemaeker/verver. 

Op 13 oktober 1754 wordt de oudste van de acht kinderen van Hermanus enJorina, Hendrik 
Duijm, gedoopt. Doopgetuigen zijn de grootouders Hendrik Duijm en Maria 'Lamettere', uit 
Den Haag. De enige manier om op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten te komen vanuit 
Den Haag is per beurtschip. Hermanus is dan meester-glasemaeker en verwer. In een testament 
gedateerd 25 augustus 1755' benoemen Hermanus enJorina elkaar tot universeel erfgenaam. 
Tot voogd over hun eventuele kinderen benoemen zij zijn broer Mattheüs Duijm die woon
achtig is in Den Haag. Hun volgende zoon is onze voorvader Johannes Duijm die op 4 maart 
1759 gedoopt is. Er zijn meer familieleden van Hermanus die als doopgetuigen van Den Haag 
naar Hellevoetsluis komen. Bij de doop van Sara op 11 oktober 1761 zijn dat Mattheus Duijm 
en zijn vrouw Sara Viejou en Antonia Duijm is getuige bij de doop van Maria Antonia op 26 

februari 1764. Bij de overige kinderen zijn familieleden vanJorina Schelvergem doopgetuige. 
Hermanus hoort bij de gegoede burgers van Hellevoetsluis. Vanaf 1777 tot en met 1784 is hij 
'Schepen tot Hellevoetsluys van de Groote Armen'. In de rekening van 1779 staat: Als Schepen 
en Armmeester tot Hellevoetsluijs beheerst Hermanus Duijm de inkomsten en uijtgaven van deArmemid
delen gedaen in de jare 1779. Uit de verslaggeving van de raadsvergaderingen blijkt dat hij bij 
vrijwel iedere vergadering aanwezig is. Hij wordt ook diverse malen benoemd als voogd. Her
manus Duijm overlijdt op 6 augustus 1784 op zestigjarige leeftijd. 

Na onderzoek in Brielle vervolgen we onze zoektocht in het Haags Gemeente Archief. De 
doop van Hermanus Duijm op 1 januari 1724 in de Groote Kerk te Den Haag door dominee 
Wittebol is snel gevonden. Doopgetuige is Willemina Duijm. Zijn ouders, die we ook al als 
getuige bij de doop van zijn oudste zoon hebben gevonden, zijn Hendrick Duijm (1675-

1754), schoenmaker, en Maria La Maître. In de DTB-boeken vinden we ook doop, huwelijk en 
overlijden van hun andere acht kinderen. Hun oudste dochter gedoopt op 22 mei 1714 in de 
Nieuwe Kerk heetWilleminaJohanna, vervolgens is Johannes op 30 juli 1716 in de Hoogduitse 
Kerk gedoopc, daarna volgt de doo p va n Nicola as op 31 juli 1718 in de Groote Kerk (hij is op 

29 september 1733 begraven in Den Haag). Cornelia is op 22 mei 1720 eveneens gedoopt in de 
Groote Kerk net als alle volgende kinderen. Anton ia is op 17 juli 1722 gedoopt en na Hermanus 
is op 16 juni 1726 dochter Alida gedoopt en daarna nog twee zoons: Mattheüs op 9 oktober 
1729 en Zacharias Gerardus op 2 april 1732. Bij de doop van vijf van hun kinderen is Willemina 
Duijm getuige. De andere getuigen zijn familieleden van Maria Lamaitre of vrienden van het 
echtpaar. 

Hermanus Duijm woont in maart 1752 nog als meester-schoenmaker in Den Haag. Ook zijn 
jongste broer Zacharias werd opgeleid in het schoenmakersvak. 
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In het trouwboek te Den Haag vinden we het huwelijk van Hendrick Duijm met Maria 
Lamaitre. Zij gaan in ondertrouw op 1 april en trouwen op 17 april 1713 in de Grote Kerk te 
Den Haag. Maria is een dochter van Johannes Lamaitre (Jan Lameteren) en Cornelia Wil
lems van Groenewegen. Maria is gedoopt op 29 januari 1690 in de Nieuwe Kerk te Den Haag, 
doopgetuigen zijn Gerrit van Waerden en Machteltje van Grevenbroek. Bij het huwelijk van 
Hendrick Duijm met Maria Lamaitre is vermeld dat Hendrick weduwnaar is en Maria jonge
dochter. Er wordt niet vermeld waar hij vandaan komt. 

Het eerste huwelijk van Hendrick Duijm vind plaats op 21 oktober 1708 in de Kloosterkerk 
te Den Haag. Hij trouwt daar met Catharina Haeck, die op 21 januari 1687 geboren is als doch
ter van Adriaen Haeck (Meester Silversmith) en Paulina Lamaitre. Beiden wonen in Den Haag zo 
wordt in het trouwboek vermeld; hij is jongeman van Arnhem en zijjongedogter en boortigvan hier. 

Uit verder onderzoek blijkt dat Hendrick Duijm voor de eerste maal in Den Haag in 1706 

als lidmaat van de Nederlands Gereformeerde Kerk genoemd wordt. Hendrick is al meester
schoenmaker als hij trouwt. Uit zijn eerste huwelijk is op 26 oktober 1710 in de Groote Kerk 
zijn zoon Nikolaas Pieter Duijm gedoopt, doopgetuige is Pieternella van Heel. Hendrick is 
nog geen vier jaar getrouwd als Catharina Haeck op 29 juli 1712, 25 jaar oud, overlijdt. En
kele maanden later, op 3 september 1712 werd Claes Duijm, pro deo begraven. Er worden geen 
ouders of andere familieleden genoemd in het begraafboek, maar dit moet wel hun zoontje 
Nicolaas Pieter zijn geweest. 

De twee vrouwen van Hendrick Duijm zijn nichten van elkaar.Johannes Lamaitre, de vader 
van Maria is een broer van Paulina Lamaitre, de moeder van Catharina Haeck. Ook over hun 
voorouders vinden we interessante gegevens. 

Via de Haagse transportakten vinden we dat Hendrik Duijm op 24 mei 1715,' twee jaar na zijn 
huwelijk met Maria Lamaitre, een huis met erf gelegen aan de Oostzijde van de Schoolstraat 
te 's-Gravenhage koopt. De koopprijs is zesentwintighonderd gulden en honderd en zestig 
gulden voor rantsoenpenningen. Belast met zeshonderd gulden Kapitaal toekenning den Griffier 
Hielen. Zij blijven daar tot hun dood wonen. 

Dat ook Hendrick nog profiteert van de uitlopers van de Gouden Eeuw mag blijken uit de 
koop en verkoop van woningen door hem in de loop der jaren. Hij zorgt er tevens voor dat zijn 
kinderen zich kunnen vestigen. Op 4 maart 17313 transporteert: Jan Fabre, meester cleermaker 
alhier als bij. acte op den 2-en maart 1731 door Philippe de Valcourt, ten desen gequali.ficeerd aan Hendrik 
Duijm een /wijs en erf! staande voor aan de straat mitsgaders nog een huij·s en erff met een vrijen uitgangh 
achter voornoemde huijs,gelegen aan de Oostzijde van het Nagtegaalspad agter de Cloosterkerk. 

In mei 17344 transporteert Hermanus Brouwer aan Hendrik Duijm een poort met twaalf 
/wijsjes van outs genaamt Wannepoort, gelegen aan de Zuidzijde van de Lange Gracht. De koopprijs is 
duizend gulden en een rentebrief van vierduizend gulden. 

Martinus Couwenhoven, Anthonij Couwenhoven en Johannis Overkleef, metselaars, heb
ben op 28 april 1736 den eigendom verkregen van seeker stuk warmoes/and strekkende aan de paal al
waar de ;,,gang is af tot aan de Scheijhe-ijning of separatie toe. sijnde van agteren ter egale breedte als voren 
en diep van de straat af gerekend 47 voeten. Zie contract van 10 november 1737- Een derde van de voor
noemde huisjes blijft op rekening van Martinus Couwenhoven en tweederde op rekening 
van Hendrik Duijm. Anthonij Couwenhoven transporteert aan Hendrik Duijm, geregistreerd 
18 december17375 twee derde parten in een stuk over moes lande waarop de comparanten 22 huij·sjes hebben 
gebouwd in het geheel ter breedte van 185 voeten langs de Gemeene ofHeerestraat, gelegen aan de Zuidzijde 
Cortenbosch. 

Op 30 januari 17396 transporteren: Emst Wilhelm Koning en Catharina Smalt, dogter en mede 
erfgename van Dirk Smalt en Maria van Camen, egtelieden, aan Hendrik Duijm, Meester Schoenmaker 
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gehuwd met Maria la Maitre een blok huijzen en erven, bestaande in twee huijsen onder een dak aan straat 
'benevens eene poort annexe' (laatste vier woorden doorgestreept) gelegen aan de Zuidzijde van de 
Sint Jacobstraat en ten Noorden de Heerestraat. Deze zijn afkomstig uit de boedel van Maria' s moe
der, Cornelia van Groenewegen, weduwe van Johannis le Maitre. De eerste comparant moet 
de last betalen die op zijn blok huizen staat, groot duizend gulden en tweeduizend gulden 
ten laste van de gemeene boedel. Op diezelfde datum transporteren dezelfde personen aan 
Willem Le Maitre (broer van Maria, zwager van Hendrik Duijm) eene poort bestaande in 7 huijsjes 
annex het voorgaande huijs gelegen als voren. Belendingen: ten Noorden: de Heerestraat, ten Oosten: Sprin
gelmeijer, ten Westen: de voorgaande 2 huijsen. 

Door Simon van Rijn, Meester goud en silversmid, mitsgaders kashouder, wordt op 1 mei 17547 een 
huis en erf verp. no 113 aan de Oostzijde van de Schoolstraat verkocht aan Hendrik Duij·m, Meester schoen
maker voorf 1725 enf 231 over(Belast metf 2600,-Kap. toek). Mr.Johannis Schopman. Adv.op 19 mei 1752. 
Belendingen: Noord: de afgetreden Procureur Hoger, Oost: de raadsheer Mr. Hendrik Mollerus, Zuid: Mr. 
Isaac Johan de Rooy en West: de Heerestraat. Op dezelfde datum verkoopt Hendrik dit huis met erf 
aan Anthoni Ditmarq, broodbakker, aanwonenden alsvooren.8 

De koopprijs bedraagt 1981 gulden waarvan 535 gulden belast. 
Hendrick en Maria zijn op 13 oktober 1754 in Hellevoetsluis nog getuige bij de doop van 

hun kleinzoon Hendrik Duijm. Misschien heeft de reis vanuit Den Haag hem teveel vermoeid 
en is hij kort daarop ziek geworden. Hij maakt op 30 oktober 17549 samen met zijn vrouw Ma
ria Lamaitre een nieuw testament. Hij ligt dan al zwaar ziek op bed. Het testament vervangt 
een eerder testament van 27 april 1714 dat nu van geen waarde meer is. Daarbij in agtinge genomen 
hebbende de veranderingen sedert dien tijt in hunne Familie. 

Zij legateren aan hun oudste dochter Wilhelmina Johanna Duijm de somma van vierhon
derd gulden, doch dit bedrag mag pas drie maanden na overlijden van de langstlevende wor
den uitgekeerd zonder interest. Aan hun drie getrouwde kinderen: Cornelia Duijm getrouwd 
met Monsieur Wesbroek, Alida Duijm getrouwd met Monsieur Maasen en Harmanus Duijm, 
wonende te Hellevoetsluis, vermaken zij al hetgeen ze ten tijde van hun huwelijk hebben gegeven. 
Hun vijf nog ongehuwde kinderen: Wilhelmina Johanna, Johannes, Anthonia, Mattheüs en 
Zacharius Duijm krijgen hetzelfde als de getrouwde kinderen tijdens hun huwelijk hebben 
ontvangen. Zij willen tevens dat de vier meerderjarige ongehuwde kinderen ook weer van 
elkaar zullen erven. Hetzelfde zal worden uitgekeerd aan hun zoon Zacharias als hij de meer
derjarige leeftijd van vijfentwintig jaar heeft bereikt. Tot die tijd moet de langstlevende de 
somma van vijftig carolische guldens uit de nalatenschap aan Zacharias betalen. 

Aan de handtekening onder het testament is te zien dat Hendrik dit met grote inspanning 
ondertekent, hij overlijdt enige dagen later. Maria tekent met Mareij·a Lameteren. Het wees
kamerboek10 vermeldt: Hendrik Duijm overleden november 1754 heeft nagelaten eenen minderjaarige 
zoon met naame Zacharias Duijm, oud 23 jaaren door hem in huwelijk verwekt b·ij Maria la Maitre. 23 
Nbr 1754. Juffrouw Maria la Maitre weduwe Hendrik Duijm heeft een testament getoond d.d. 30 oktober 
1754 van Johannes Arnold. Dit testament sluit de weeskamer uit. Op 9 november 1754 is voor Hendrik 
Duij1n, oud 76 jaar, derde lclassc, zes gulden aan in-ipost voor het begraven betaald. Daarn"ee 

weten we dus wanneer hij ongeveer in Arnhem geboren moest zijn. 
Maria overleeft haar man ruim twintig jaar. Zij overlijdt op 85-jarige leeftijd aan verval van 

krachten. Op 15 juni 1775 wordt zij in Den Haag derde klas begraven met een impost van zes 
gulden. Haar zoon Mattheüs is dan al overleden en Johannes overlijdt ruim een jaar later. 
Vandaar dat hij in de latere transportakten niet voorkomt. Door algemene economische pro
blemen kunnen de kinderen van Hendrick en Maria later de geërfde woningen niet onder
houden. Johannes, Mattheüs en Zacharius blijven kinderloos, alleen de nakomelingen van 
Hermanus zetten de naam Duijm voort. 
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De doopgetuige Willemina Duijm vinden we in het kerkboek bij de week van 16 tot en met 23 

april 1713: Met attestatie aangekomen op belijdenis des gelooft: Willemijn Duijm in de Spuijstraat, van 
Arnhem. Dat is in de week datHendrick en Maria trouwden. 

Op zoek naar gegevens over de oudere generaties verhuist ons onderzoek naar het Gemeente
archief en later het Rijksarchief in Arnhem. De naam Duijm blijkt in de DTB-boeken vrij veel 
voor te komen. Maar geen Hendrick Duijm, die tussen 1670 en 1680 gedoopt is, ook geen Nico
laas ofWillemina Duijm als vader of moeder. Ook de doopboeken uit de omliggende plaatsen 
leveren niets op. We bestuderen notariële stukken uit het Oud Rechterlijk Archief waar de 
naam Duijm in voorkomt, maar kunnen die deels moeilijk lezen en worden daar niet veel 
wijzer van. Het resulteert wel in een overzicht van mogelijke voorouders. Er blijken nogal wat 
Duijmen in Arnhem en omgeving gewoond te hebben. 

Bij nadere bestudering en transcriptie van de testamenten bevatten twee testamenten toch 
een verrassing. Zo blijkt in een testament gedateerd 14 december 1728 11 van Nicolaes Duijm 
zowel een Willemina en een Hendrick voor te komen die in Den Haag wonen, alleen hun fa
milienaam is niet genoemd. Het testament wordt zes weken later op 26 januari 1729 geopend. 
Peter van Bleeck, schoonzoon van Geertruid Duijm en Berend Sandijck overhandigt het tes
tament aan de schepenen. Het is een toegevouwen pampier aende ene sij"de met drie cachetten in roden 
Lacke toegemaeckt. 

Transcriptie: lek ondergeschreven Claes Duijm, overdenckende de broosheijd mijnes levens, de sekerhe
ijdt van de dood end onsekerheij t van de ure vandien, ook uij t deze werelt niet graag willende schei_jden voor 
ende al eer dezer mijne tijdelijcke goederen, mij door God verleent te hebben gedisponeert, soo is 't dat ik, na 
alvorens mijne ziele inde genadige handen des Heeren ende mijn lichaam ter eerlijcke begraffenisse mijne 
vrinden aanbevolen hebbende mits desen disponeer en testeer invoegen als volgt namentlijck. 

1. Dat mijne sus ter Judith Duijm en mij·ne nigte Getruijd Duijm huijsvrouw van Bernard Sandijck, alle 
mij'ne nae te latene goederen sullen erven, gene uij'tgesondert, waer ook gelegd mogten sijn, soo hier inde 
Stad en Schependomb als in de Betuwe off elders, mijne voorschreven suster (Judith) en nigt Getruijd Duijm 
aldus mits desen tot mij'n eenige en universele Eifgenaemen instituerende en nominerende met exclusie van 
alle anderen, wie het ook sijn. 

2. Legatere ik aen Anna Willemina Sandijck driehondert guldens en Adoph Sandijck insgelijks driehon
dert gulden, zijnde dese twee kinderen van Bernard Sandij'ck en voornoemde Getruijd Duijm, egtelieden. En 
dan noch honde1't gulden aen Peter van Bleeck, in huwelijck hebbende gehad Geertruijt Sandijck. 

3. Legatere ik aan Hester Duij·m en Grietje Duijm, kinderen van Huijbert Duijm bij Jenneken Elberts 
ehelijck verwekt ij der driehondert gulden en aldus voor beijde seshondert gulden. 

4. Legatere ik aen Wilhelmijn in den Haeg en Hendrick, beijde bij de vrinden wel bekent. De eerste na
mentlijck Wilhelmijn driehondert ende den tweden namentlijck Hendrick hondert gulden. 

5. Offlaatstelijck legatereen make ick mits deseraen mijn voornoemde suster]udithDuijm alle mijne ge
rede goederen, meubelen, gerede penningen, obligatien, inkom.ende schulden en wat maar eenigsints onder 
het gerede kan gerekent worden sonder tot het geven van inventaris off de minste openinge verpligt te sijn, 
met die last nogtans 011111·ijt mijne gerede goederen de voorschreven legaten en lasten des boedels binnen een 

_jaar nae mijn overlij'den te betalen ook de begraffenisse kosten te dragen; sul/ende ook mijne meergenoemde 
suster Judith Duijm boven en beha/ven dien blijven behouden het vrugtgebruijck, oplwmsten en directie 
van alle mijne nae te latene ongerede goederen voor haar leven /ank sonder in het minst off geringst gehou
den te sijn eenige verbirginge off verantwoordinge te doen. etc. 

Het testament roept weer de nieuwe vragen op. De naam van genoemde Wilhelmijn Duijm 
moet wel die zijn die we eerder al in Den Haag in archiefstukken zijn tegen gekomen. Zij is 
enige jaren na Hendrik ook in Den Haag komen wonen en diverse malen getuige bij de doop 
van de kinderen van Hendrik Duijm: zijn zij broer en zuster? Maar als Claes de vader is, waar-

506 Gens Nostra 66 (2011) 



om krijgt dan een nicht alle bezittingen? En waarom is hun achternaam niet genoemd? 

Maar in een testament van Judith Duijm, gemaakt op 19 mei 172112 en geopend op 29 mei 1729 

ten kantore van Engelbert op ten N oorth worden ook de namen van de moeders van Willemijn 
en Hendrick vermeld. Ook hier staan achter de namen van Willemijn en Hendrick geen ach
ternaam: er staan alleen puntjes, heel opmerkelijk! 

Transcriptie van het genoemde testament van Judith Duijm: Ik onderschreven Judith Duijm, 
willens van mijn nae te latene goederen disponeren verklare mits dezen uijt vrijen willen met rijpe rade 
sonder inductie off persiatie van ijmandt ter ... te institueren ende toe mijnen een en universelen Eifgenaam 
te nomineren mijne Nigt, Getruijd Duijm, huijsvrouw van Bernard Sandijck, in alle mijne nae te latene 
gerede en ongerede goederen, niets van alles uijtgesondert en waer deze/ven ook mogten gelegen zijn, soo 
alhier in de Stad en Schependomb van Arnhem, als in het ... Zuid van Nijmegen en elders, om deselve voort 
nae mijn dood te aenveerden in eijgendomb te hebben ende te gebruijcken sonder bespiering off contradictie 
van ijmand en ook sonder aen ijmand gehouden te zijn staat off opening van den Boedel te geven, met ex
clusie van allen andern, wie het ook souden mogen sijn; En in cas het mogte kome te gebeuren, dat de voors. 
Getruijdt Duijm, huijsvrouw van Bernard Sandijck eerder dan ik moge komen te overlijden, soo stel ik an 
dezelfs tot E1fgenaem of E1fgenaemen in dezelfs plaatse deselfs vier kinderen, mit namen Derck, Getruijd, 
Anna Wilhelmina en Adolph Sandijck bij meergenoemde Getruijd Duijm en Bernard Sandijck ehelijk ver
weekt, off soo veel van die vier als er bij mijn a.fiijven in leven sullen sijn. 

Verder legatere ick aen mijn Broedei; Klaas Duijm, eene somma van drie hondert gulden 's jaers en alle 
jaar tot zijn dood toe, aenvank sul/ende nemen van den dach van mijn overlijden; en bovendien sa/ mijn 
geinstitueerde Eifgenaem of Eifgenaemen gehouden sijn aen genoemde Klaas Duijm, in cas langer dan ik 
mogte komen te leven, te geven behoorlijcke kost, drank en huijsvestingh, te weten aen haer !wijs en anders 
met blijvende alle mijne nae te latene goederen tendien eijnde geaffecteert; en in cas van Eifgenamen yder 
een voor al en elck als principael aensprekelijk. En dan nog word mits desen aen meergenoemde Klaas Duijm 
quijt gescholden, dood ende te niet gedaen alle dat geene, soo inden Boedel schuldig is uijtwat hoofde het ook 
soude mogen sijn, niets uijtgesondert. 

Ook legatere ick aen de kinderen, bij Jenneken Eibers en wijlen Huijbert Duijm, ehelijk verwekt of te soo 
veel als er ten tijde van mijne a.fiijvigheijd in leven sullen sijn, yder eene somma van agthondert gulden 
eens, ende dan noch aan voors. kind off kinderen alsdan levende Den Boomgaard onder Elden suder Ampte 
van Overbetuwe gelegen, neffens twee Mergen bouw- en twee Mergen weijland, mede sude maar tot Elden 
gelegen; Ende dan noch word aen genoemde kinderen mits desen quijt gescholden sodane penningen als sij 
namens haer ouders, wegens geleend geld, ge/evers whaar, als anders, aen mij schuldig sijn, welke schultvor
deringe mits desen ... word dood ende te niette gedaen. 

Alsmede legatere ick aan Jacob en Cornelis Duijm, echte kinderen van Marrijcke Verijck en wijïen]acob 
Duij·m, soo deselve mijn sterfaal mogten komen te beleven, en anders niet, yder eene somma van agthondert 
car. gulden eens. 

Dan noch legatere ick aan]ennikenRoelofs getrouwt aen]an WillemsenBrant, 's jaers en alle jaar vijf en 
twintiggulden, aanvanck sul/ende nemen van den dach van mijn sterfaal en met haar dood eijndigende. 

A en Wilhelmijn .. .. , dogter vanJantje Aren ts twee hondertca rolijguldenseens. 

Aen Hendrick .... , soon van Hendrijn Verlee, hondert gulden eens. 
Eij'ndelij'k legatere ik aen de Diakonije deser stad ene somma van vijjhondert eens. 
En sullen deze legaten door mijn voorschreven geinstitueerde Eifgenaem of Eifgenaemen uijtgekeert 

worden binnen jaer en dach nae dato van mijn afsterven. 
Alle het welk voorschreven ick Testatrice verklare te sijn mij'n uijterste wil en begeerte, willende en 

begerende, dat dese mijne dispositie nae mijn dood volkomen effect sorteren en stand grijpen sa/, zij als 
testament, codicil, donatie onder de levendigen off ter oorsake des dood of soo ijmants uij'terste wille off tes
tamentaire dispositie in beterforme regtens subsisteren en valideren mag schoon alle nodige solminiteijten 

Gens Nostra 66 (2011) 507 



niet mogten geadhibeert sijn: In waarheijts oirkonde heb be ik onderstaende dele ei:Jgenhandigh ondertekent 
en bezegelt binnen Arnhem den Sst mei 1721 (was neffens een Cachet in Roden Lacke gedrukt sijnde onderte
kent:)Judith Duijm. 

Hoewel Judith bezorgd is om de verzorging van haar broer Claes, overleeft zij hem dus nog 
enkele maanden. Later vinden wij hun doop. Judith gedoopt op 21 juni 1654 is bij haar overlij
den 75 jaar en Claes gedoopt op 31 maart 1650 wordt bijna 79 jaar. 

De doop van Willemina vinden we op 6 mei 1686 in Arnhem. Als ouders staan vermeld: Ni
colaes Duijm enJannigje Aren ds. Een huwelijk van hen hebben we niet gevonden en ook geen 
verdere gegevens over Jannigje Arends. 

De naam van Hendrijn Verlee, in bovengenoemd testament, is aanleiding om op deze 
naam verder te zoeken. In de klapper van het doopboek in Arnhem wordt de doop van deze 
'Verlee' niet vermeld. Op de site van de mormonen blijkt de doop van haar zoon Hendrik op 
7 april 1675 voor te komen onder de naam 'Van Lee'. De doop- in de Eusebiuskerk- van Hen
drick op die datum als 'onechte' zoon van Hendrijn is nu snel gevonden. Hendrijn lijkt ver
volgens met de noorderzon vertrokken. We hebben van haar geen doop, huwelijk of overlij
den gevonden. Onderzoek in de kerkenraadnotulen leverde geen informatie op: zij verschijnt 
niet voor de kerkenraad vanwege haar 'zondig' gedrag. 

. . J) ~ï..:f.~j"" • 

~~~·...teJ· 

DoopinschrijvingArnhem (Eusebiuskerk) 7 april 1675: Hendrick, 'onechte' zoon van Hendrijn Hendrik 

De ouders van Claes Duijm zijn Gerrit Duijm en Grietje Ter Hoeven. Uiteindelijk is er onder 
de naam van Grietje Ter Hoeven een akte tevoorschijn gekomen, waarin zij een huwelijk tus
sen haar zoon Claes en Hendrijna van Lee verbiedt. Deze akte van 18 maart 167513 is drie weken 
vóór de geboorte van Hendrick opgemaal<t en is voor ons het definitieve bewijs dat Nicolaes 
(Claes) Duij m de vader van Hendrick was. 

Transcriptie (gedeelte) uit de verklaring van Grietje Ter Hoeven van 18 maart 1675: Coram 
Harskamp & Tulleken Scabinis comparuit Grietgen ter Hoeven weduwe van Gerrit Duijm, als moeder van 
Claes Duijm en heeft verclaert nooijt bewilligt te hebben in een houwelick tusschen haer soon Claes Duijm 
en Hendrina van Lee, en daerinne oock alsnoch niet te consenteren en dat sij daerom continueerde en mach
tich maekt Dr.Johan opten Noort Burgemeester ende Leenportien om hem in haeren naem in de procedure 
tusschen haer soon en Hendrina van Lee te voegen en haerentwegen het selve houwelick tegen te spreecken en 
in die saecke te doen, gene nae rechten tot desertie haer comparantes soon behooren sal, beloovende 's t seve 
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Eusebiuskerk te Arnhem 

van waerden en den geconstitueerde in alles schaedeloos te houden, verbindende soo nodich voor 't gewijsde 
des hoves inde voornoemde saecke haer persoon en goederen, com potestate substituendi, alijsq clausulis 
confiuctis. den 18e Martij 1675. 

Grietje Duijm-Ter Hoeven, die afkomstig was uit een bekende Arnhemse familie, blijkt een 
vrouw met een sterke wil, maar daarnaast ook een bezorgde moeder. Zij laat op 16 mei 1695 1

• 

haar testament maken, ze heeft een beroerte gehad en is rechts verlamd waardoor ze niet 
kan schrijven. Uit het testament spreekt een grote zorg om haar zoon Claes. Grietje is vóór 19 

maart 1698 overleden, want op die datum komt haar dochter Jenneken met haar testament bij 
de notaris. 

Transcriptie van het testament van Grietje Ter Hoeven van 31 mei 1695: Ick Griet.Jen ter Hoeven 
weduwe Duijm overdenkende de seeckerheij t van mijnen doot ende de onseeckerheijt van de ure van dien, en
de tegemoet siende dat nae mij·nen doot tussen mij'ne kinderen oneenigheden souden connen ontstaen over 
't wederinbrengen van 't genot, dat mij'n soon Claes Duijm boven mijne dogters heeft gehadt, als de welke 
mij nu vele jaeren lanck mee sijn ongebonden leven coc mijn teecwesen mercfcelicfte sommen heeft gecast en 
nog dagelix cost, sonder dat hij door mijn ernstige moederlicke persuasie oft bestraffinge van sijn geduirige 
debouches is aff te brengen ende daerom genegen wesende on niet alleen mijne Dogters mede te besorgen en 
in eenige gescheijt met mijnen soon ten opsichte van genot te stellen maer oock om den voortganck van sijn 
ongebondentheijt naer mijnen doot soo veel in mij is te beletten ende hem selffs soo veel mogelick van een 
geheel verval en armoede te bevrijden, verclaere en getuijge mits desen ter presentie van Evert Duijm mijne 
neve ende mijnen buurman Gerrit Lensen bij forme van dispositie tussen mijne kinderen off hoe dese acte 
andersins het gevoeghlickste sal cunnen bestaen ende effect sorteren, dat ick gerevoceert heb be en revocere 
mits desen alle vorige testamentaire dispositien, die ik voor desen machte gemaeckt hebben ende dat 't alnu 
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Arnhem, kopergravure uit 
1725 van Johannes Covens en 
Cornelis Mortier 

mijnen ernstigen ende uij terste wille is, dat mijne twee Dochteren, J enneken ende Judith Duijm off een van 
haer beijden die mijnen doot beleven sal nae mijnen doot in verrgeldüzge van die excessive co sten die ick aen 
mij·nen Soon gedaen hebben en noch dagelix doe als anders met haer beide off een der se/ver als voors. allen 
voor uij't sullen trecken ende genieten mijnen winkel ende alles wat daerinne is en voorts alle mijne andere 
gerede goederen actien en credieten gene uijtgesondert ende waer die te vinden sijn, mits dat mijnen Soon 
daer tegens dan oock vrij sal sij·n van 'tweder inbrengen van 't gene hij' bij sijn leven extraordinaris genoten 
heeft. Ende dat dan voorts mij·ne ongerede goederen waer die ook gelegen mochten sijn bij mijnen voors. 
Soon ende twee dochteren ij der voor een darde part ei gelik sal worden gedeelt soo nogtans dat mijnen Soon 
van 't darde part dat hem te deel sal vallen sijn leven lanck alleen de opcomsten ende vruchten sal trecken 
en verteren mogen sonder den eijgendom vandien 't sij bij contracten off handelingen onder de levendige off 
bij dispositie ter saecke des doots te mogen veralieneren (vervreemden/verkopen) off beswaeren in eeniger 
manieren maer deselve naer sijnen doot vrij en onbecommert te moeten la eten vererven aan die gene, die bij 
sijn instestato sal bevonden worden ende in val mijnen soon naer mijnen Doot dese mijne dispositie onder 
mijne kinderen onvermoedelik machte comen en willen tegen spreecken in off buijten rechten off dat hij 
met de dochter van Jochem de Swart mogt comen te trouwen, 't welk ik mits desen verclaere geheel en al tege 
mijne wille te zijn in sulken val wil ick dat hij daer door werckelick en date lick van mij"ne gehele erffenisse 
sal sijn en blijven versteecl,en en sijne portie mijne twee dochteren acci-esseren, waertoe ik, indien mij m.ijne 

moederlicke genegenheijt nietwederhielde effenswel alrede redenen genoech soude hebben. 
Voorts wil ik wel expresselik, dat alle 't gene mijne dochteren in eeniger manieren van mijn sullen erven 

bij afjf.ij'vicheijt van een van haer beijden sonder kint, kinderen nae te laeten sal vallen en verven op de lang
chst levende met exclusie van alle andere. In waerheits oirconde heb be ik dese acte vermits ik door een beroe
ringe in de rechter sij'de tegenwoordich selffs niet schrijven can ter presentie van mijnen neve Evert Duijm 
en Gerrit Lensen met een merck onderteeckent ende voort mijne voorsschreven neve gebeden om deselve als 
getuijgen en soo veel nodich oock mede voor 1nij en in mijnen naem te willen beteeckenen, ende daer en boven 
om neffens mij voor twee Heren Schepenen en een Secretaris te compareren ende onder en bij verstoringe en 
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verlesinge van dese acte neffen mij te betuijgen dat dit is mijne ernstige wille en dat dese acte ten dien eijnde 
door mij met een hantmerck is onderteeckent ende daer en boven door haer in maeniere als voorseit in mijne 
naeme mede onderschreven ge lick sij Evert Duijm ende Gerrit Lensen dan op mijn versoeck oock geerne ge
daen hebben. 

Actum den 31 Mei 1695 onderstont Dit G t merck Grietjen Duijm met haer eijgen hant geteeckent in mijn 
presentie van mij Gerrit Lensen. lek verclaere met Gerrit Lensen dat nrijn moeij Grietje ter Hoeve weduwe 
Duijm dese twee bovenstaende letteren off merck met haer eijgen hant heeft onderteeckent. 
E(vert. Duijm. 

Eén maand na het overlijden van zijn moeder, trouwt Claes Duijm op 20 april 1698 in Arnhem 
alsnog met Lambertha de Swart. Hij is al 48 jaar en Lambertha is 30 jaar. Lambertha is gedoopt 
op 1 maart 1668 in Arnhem als dochter vanJ oachim de Swart en Mach telt van Beek. 

De twee ongehuwde zusters van Claes, Jenneken en Judith Duijm, maken negen dagen na 
de bruiloft van hun broer ook snel een testament waarin ze elkaar tot erfgenaam benoemen.'' 
Over hun broer Claes wordt daarin niet gesproken. Claes en Lambertha krijgen een dochter 
die naar zijn moeder wordt vernoemd. Op 21 februari 1699 wordt Grietje Duijm in Arnhem 
gedoopt. Het geluk heeft maar kort geduurd, want op 24 juli 1701 wordt opnieuw een dochter 
Grietjen van hen gedoopt. Vermoedelijk is Lambertha tijdens deze bevalling overleden. 

Claes, die dan ook ziek is, maakt op 25 juli 1701,16 één dag na de doop, ten behoeve van zijn 
dochter Grietje een testament. Hij sluit daarbij zijn schoonmoeder Mechteld van Beeck uit 
als voogdes en benoemt vaandrig Bernard Sandijck, gehuwd met zijn nicht Geertruid Duijm 
en Pouwel de Rooij , gehuwd met Elisabeth Duijm, als voogden. Over zijn kinderen Hendrik 
en Willemina uit voorgaande relaties wordt in dit testament niet gerept. Claes blijft in leven 
maar zijn dochtertje redt het niet, zij is heel jong overleden. 

Met de vondst dat Nicolaes Duijm de vader is van Hendrick, hebben we nog vier gene
raties aan onze stamboom kunnen toevoegen. We zijn gekomen tot Thonis Duijm die om
streeks 1550 in Elden (bij Arnhem) geboren is, maar helaas zijn diens ouders onbekend. 

Waar en bij wie Hendrick in de tijd tussen zijn doop en zijn komst in Den Haag heeft ge
woond, is niet duidelijk geworden. Hij hanteert wel de achternaam van zijn vader maar de er
fenis van de niet onbemiddelde familie gaat naar Geertruid Duijm, wiens vader Jacob Duijm 
een zoon was uit het eerste huwelijk van de vader van Claes: Gerrit Duijm getrouwd met 
Jenneke Eibers. Wij hebben bij ons onderzoek dankbare hulp gehad van andere genealogen 
zowel in Den Haag als in Arnhem. Het feit dat in Arnhem nog veel notariële stukken bewaard 
zijn gebleven en het niet snel opgeven van onze zoektocht, heeft ons via de onbekende moe
der toch nog de vader opgeleverd en uiteindelijk dit verhaal. Over de familie Duijm en hun 
aanverwante families hopen wij op afzienbare termijn ons boek te publiceren. 

Noten 
1. Srreel<archief Voorne-Putte, inv.nr. 311, 

Weergors/H'sluis. 
2. Haags Gemeentearchief(HGA), transporcreg. 

1731-1740, nr. 732, fol. 416. 
3. Idem, nr. 97, fol. 355. 
4. Idem, nr. 702, fol. 225v. 
5. Idem, nr.1403, fol.177. 
6. Idem, nr. 2086, fol. 125v. 
7. HGA, transporcreg.1751-1760, nr. 812, fol.193 . 
8. Idem, nr. 813, fol. 1940. 
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9. HGA, inv.nr. 2533, fol. 46. 

10. HGA, weeskamerboek nr. 402, inv.nr. 94, fol. 
337. 

11. Oud Rechterlijk Archief Arnhem ( ORAA), inv. 
nr. 480, fol. 62. 

12. Idem, fol. 110. 
13. 0RAA, inv.nr. 515, fol. 38v, d.d. 18-3-1675. 
14. 0RAA, inv.nr. 518, fol. 264. 
15. 0RAA, inv.nr. 478, fol. 224v-225. 
16. 0RAA, inv.nr. 519, fol.177v. 
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Op zoek naar de vader van Gerritje Ravenzwaaij (1763-1831) 

DOOR HARMEN SNEL 

In de zomervakantie van 1976, nog op school en met Tienertoer het land doorkruisend om 
archieven te bezoeken, was ik vooral bezig gegevens van mijn kwartierstaat aan te vullen. 
Van de zes reisdagen benutte ik er drie om heen en weer van Amsterdam naar Leeuwarden te 
treinen. Omdat ik daarmee mijn Tienertoer er dik uit had, kon ik de andere dagen genoegen 
nemen met minder verre bestemmingen, de Rijksarchieven in Arnhem, Utrecht en Haarlem. 
Bij mijn bezoek aan die laatste plaats, aan het Rijksarchief van Noord-Holland in de Cecilia
steeg, vond ik in een trouwregister van Huizen het volgende huwelijk: 23 oktober 1791, huwe
lijk van Peeter Wicheneker, jonge man afkomstig van Bausicheim in het Hessenphilestaldike en 
Gerritje Ravenzwaa[j, jonge dochter van Huizen. De bruidegom viel duidelijk buiten de boot 
qua verder onderzoek die dag, maar naar de bruid was natuurlijk in haar geboortedorp wel te 
zoeken. Midden jaren zeventig waren er nog geen (digitale) klappers, dus met 'het vingertje 
er langs' kon ik eigenlijk maar één Gerritje vinden die in de goede tijd geboren was. Ik pro
beerde in Huizen nog een overlijden van haar te vinden, maar dat lukte niet. Ze bleek niet in 
Huizen te zijn overleden, althans niet onder de naam (Van) Ravenzwaaij . 

De Gerritje die ik vond, was het kind van een ongehuwde moeder, Marritje Elberts Wit, en 
gedoopt op 27 november 1763 in Huizen. Ik snap nog steeds niet waarom ik toen al dacht dat 
zij de juiste moest zijn, maar achteraf bleek het gevoel dat ik op die zomerdag had te kloppen. 
Was het vanwege de vernoemingen? De oudste kinderen van Peter en Gerritje heetten Peter en 
Hendrik, Marretje en Anna Christina. Het leek logisch om in Anna Christina de Duitse groot
moeder te zien en dan moest Gerrritjes moeder wel een Marretje zijn. Of was het een soort 
onderbuikgevoel dat genealogen wel eens hebben? Hoe dan ook, ik was toen een jonge ge
nealoog, en mijn onderbuik had, dacht ik, meer met wereldse zaken dan met genealogie van 
doen. Uiteraard kon ik niet verklaren hoe het kwam dat bruid Gerritje Ravenzwaaij juist die 
achternaam ging gebruiken. In de doopakte stond daarover niets vermeld. En Ravenzwaaij 
was een achternaam die in het hele dorp voor het bewuste huwelijk uit 1791 in geen enkel 
DTB-register voorkwam. Het bleef die dag en de volgende jaren onduidelijk wie de vader was 
van Gerritje Ravenzwaaij en van wie zij haar achternaam had gekregen. 

Midden jaren tachtig was ik elke zaterdag te vinden in het Rijksarchief van Noord-Holland 
om de rechterlijke archieven van Huizen door te nemen. In de hoop daarin meer over mijn 
Huizer voorouders te vinden. Op een goede dag vond ik een boedelscheiding van een Huizer 
schoenmaker,Jacob Comin. Tot mijn stomme verbazing werd daarin onder meer vermeld dat 
ene Gerrit van Ravenzwaaij nog geld tegoed had uit die boedel. Alleen vond die boedelschei
ding wel bijna twintig jaar voor de geboorte van Gerritje plaats. Nu vielen er een paar stukjes 
op de goede plek. Er was dus in de nabijheid van Huizen een Gerrit van Ravenzwaaij , die 
handelde met inwoners uit dat dorp. En de vernoeming van Gerritje, een verwijzing naar de 
vader, paste n~ooi in het plaatje dat ongehuwde 1noeders hun kind vaak vernoemden naar de 

verwekker ofleden uit diens familie. 
Niet lang daarna vond ik het overlijden van Gerritje Ravenzwaaij . Zij overleed op 21 decem

ber 1831 in Weesp en alle gegevens klopten. Haar ouders werden opgevoerd als Gerrit Raven
zwaaij en Marretje Wit, haar geboorteplaats, leeftijd en de naam van haar overleden partner 
klopten ook. Nu kon ik dus buiten Huizen op zoek naar een Gerrit van Ravenzwaaij . Maar 
waar te beginnen? Het was mij in een eerder stadium al opgevallen dat er een familie met die 
achternaam in het Gooi woonachtig was. In Naarden en Hilversum kwam die naam voor 1811 

in elk geval al voor. Dus besloot ik om alle Gooise naamdragers in kaart te brengen. De Hil-
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versumse tak, met de bekende kunstschilders Jan van Ravenzwaaij (1789-1869) en Johannes 
Gijsbertus van Ravenzwaaij (1815-1849), bleek gelukkig uit Naarden te stammen. Gelukkig, 
omdat veel DTB-akten van Hilversum in 1766 door brand in de kerk verloren zijn gegaan. De 
Naarder familie bleek behoorlijk uitgebreid, met vertakkingen naar 's-Graveland, Muiden, 
Abcoude, Nederhorst den Berg en dus Hilversum. Stamvader van deze familie bleek de in 
Veenendaal geboren Jacob Jansz van Ravenzwaaij, die in 1679 in Naarden voor de eerste maal 
trouwde. Toen ik hiermee klaar was, het hele Gooi en de Vechtstreek doorgespit hebbend, 
werd duidelijk dat in deze familie de voornaam Gerrit geen enkele keer voorkwam en was ik 
dus net zo ver als toen ik begon. 

In Amsterdam was ik intussen ook de naam Van Ravenzwaaij tegengekomen, dus door
zocht ik alle ondertrouwen en dopen voor 1750 op die naam. Ik vond vele verwijzingen van 
naamdragers, uit Amsterdam zelf, maar ook uit Jutphaas, Vreeswijk, Utrecht en Loenen, maar 
nog steeds geen Gerrit van Ravenzwaaij. Dat is gezegd, ik vond één Gerrit van Ravenzwaaij . 
Hij was geboren in Utrecht en overleed op 5 september 1645 in Fort Margarita in Brazilië. Veel 
te vroeg dus voor 'mijn' Gerrit. 

Het onderzoek was weer op een dood spoor beland en verdween in een la. In 1991, ik was 
intussen al vijftien jaar naar Gerrit op zoek, kwam echter de definitieve doorbraak. Tijdens 
een bezoek aan het gemeentearchief van Amersfoort doorzocht ik een paar notariële proto
collen. Doel daarvan was om te zien of het structureel doornemen daarvan zinnig zou kun
nen zijn om meer te weten te komen over mijn Amersfoortse voorouders. De doorbraak in 
dit onderzoek vond ik in de vorm van een procuratie uit 1748. Ene Gerrit van Ravenzwaaij en 
zijn echtgenote machtigden iemand om 'alle koe- en paardevellen als de comparant in de 
kuipen heeft liggen' te verkopen. En dit paste precies! De in de Huizer boedelscheiding van 
1744 voorkomende Gerrit kreeg namelijk nog geld vanwege geleverde lappen leer. Dus Gerrit 
woonde niet in het Gooi of in de Vechtstreek maar in Amersfoort en was leerlooier van beroep. 
Onderzoek in de Amersfoortse gereformeerde DTB leverden zijn gezin op, man, vrouw en één 
zoon. Bij zijn huwelijk stond Gerrit vermeld als jonge man wonende te Amersfoort en werd er 
helaas niets vermeld over zijn geboorteplaats. In de gereformeerde DTB van Amersfoort vond 
ik totaal geen aanwijzingen naar andere naamdragers, maar die vond ik wel in de rooms
katholieke doopboeken. Daar vond ik het gezin van Jan van Ravenzwaaij in de jaren tien van 
de achttiende eeuw met een aantal kinderen. Deze Jan van Ravenzwaaij had geen zoon Gerrit 
en was in 1713 wel in Amersfoort getrouwd, maar alleen katholiek. Een burgerlijk huwelijk 
voor de schepenen kon ik niet vinden. Wel heette Jan's echtgenote Grietje Gerrits en was het 
dus heel goed mogelijk dat een eerder kind, geboren in een andere plaats, naar haar vader ver
noemd zou kunnen zijn. Bij een volgend bezoek aan het Amersfoorts archief vond ik Gerrits 
burgerrechtverlening uit 1741. En daar stond het, Gerrit van Ravenzwaaij, geboren te Utrecht! 
Ik popelde om naar het Utrechtse gemeentearchief af te reizen, maar pas in 1993 kwam het 
daarvan. Toen had ik de doopakte van Gerrit eindelijk te pakken. Hij was daar in 1710 rooms
katholiek gedoopt en zijn ouders waren in de Domstad bijna elf maanden voor zijn geboorte 
wettig getrouwd. De fa1nilic van Gerrit's vader bleek al generaties in de Don~stad woonachtig 

en waren daar redelijk eenvoudig terug te vinden. Mission completed! 

Maar toch niet helemaal. Want ook al was het wel duidelijk dat de vader van Gerritje Raven
zwaaij de in 1710 in Utrecht geboren Gerrit was, het was volkomen duister wat er met Gerrit 
gebeurd was. Na de machtiging uit 1748 vond ik niets meer over hem en zijn gezin in Amers
foort. En hoe was de situatie van Gerrit in begin 1763, toen hij in Huizen een kind verwekte 
bij Marretje Elberts Wit? Was hij nog steeds getrouwd met zijn Amersfoortse vrouw en zo ja, 
waar woonden zij dan? En zo nee, waar woonde Gerrit na 17 48 en wanneer overleed hij? 
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In 1998 vond ik, bij het doornemen van het Notarieel Archief van Amsterdam - toeval, 
gewoon stug doorzetten of een geval van serendipiteit? - een akte die ineens veel meer licht 
deed schijnen op Gerrits wedervaren na 1748. De akte zelf was 'slechts' een simpele procura
tie, een machtiging. Maar de inhoud was veelzeggend. Gerrit van Ravenzwaaij, van Amers
foort, onlangs teruggekeerd uit Nederlands Oost-Indië, had nog geld tegoed van de voc en 
machtigde iemand om dat geld voor hem te ontvangen. Het bleek dat hij tussen 1751 en 1761 in 
Indië was geweest. De akte gaf echter geen informatie over zijn huiselijke situatie, al was het 
duidelijk dat hij op tijd terug was om een paar jaar later in Huizen op te duiken. Het initiatief 
van zowel Het Utrechts Archief als ArchiefEemland om het Notarieel Archief met zoeksleu
tels op hun websites te plaatsen, leverden nog heel wat meer details op. Zo werd mij in 2005 

eindelijk duidelijk dat Gerrit in 1763 niet overspelig was geweest. Hij was enige tijd daarvoor 
gewoon van zijn echtgenote gescheiden. 

Verkorte parenteel van Gerrit van Ravenzwaaij (gereformeerd, tenzij anders vermeld). 

I. Gerrit van Ravenzwaaij, ged. Utrecht (r.-k. achter Twijnstraat) 31-12-1710, leerlooier, tapper, 
soldaat voc, zn. van Jan van Ravenzwaaij en Grietje Gerrits Kroes, tr. (1) Amersfoort 27-11-

1740 Jacomina van Alphen, ged. Amersfoort 12-4-1703, winkelierster, overl. na 1778, wrs. te 
Tienhoven, dr. van Gerbrand Bastiaansz van Alphen en Constantia Marcusdr Roman bij, wed. 
van Aalbert Bos; hij had (2) in 1763 een relatie met Marretje Elberts Wit, ged. Huizen 11-1-1738, 

overl. ald. (impost) 18-2-1782, dr. van ElbertJacobsz Wit en Klaasje Pieters. 
Jacomina was een geboren Amersfoortse, Gerrit woonde met zijn ouders al sinds 1712 in Amersfoort. 

Kort voor haar hertrouwen, op 29 oktober 1740, lietJacomina een akte opmaken waarbij zij Gerrit van 
Schuijlenburg tot voogd over haar drie minderjarige kinderen uit haar eerste huwelijk benoemde. 
Dezelfde dag liet zij een boedelinventaris opmaken. Haar eerste echtgenoot was daghuurder in tuinen 
geweest, zij had een sajet- en een kruidenierswinkel. De voorraad van de sajetwinkel werd op f 150 
geschat, de voorraad van de kruidenierswinkel op f 250. De inboedel was f 200 waard en er was nog een 
hoeveelheid turf en hout ter waarde vanf 100. In totaal bedroeg de waarde van haar boedelf 675. Ze had 
echter nog bijnaf 400 aan schulden vanwege geleverde winkelwaren, geleend geld en huishuur.' 

Op 16 januari 1741 kreeg Gerrit het Amersfoome burgerrecht. Aangezien hij een burgersdochter 
getrouwd had, hoefde hij slechts de halve leges te betalen. ' Op 10 januari 1744 werd door Klaas en Hen
drikje Comin, beiden kinderen en erfgenamen van de Huizer schoenmaker Jacob Gerritsz Comin, een 
contract opgemaakt in verband met de afhandeling van de boedel. Het contract bevat een lange lijst van 
schulden en schuldenaren. Gerrit van Ravenzwaaij wordt in deze akte vier keer opgevoerd. De eerste 
keer, ongedateerd, dat van Gerritf 2-10 was ontvangen vanwege gemaakte onkosten bij de veiling van de 
meubelen. De tweede keer, eveneens ongedateerd, dat zij Gerrit nogf 49,- schuldig waren ' voor huiden 
uit de kuijp en ruige vellen'. Op 3 december 1741 was aan Gerritf 10-6 betaald volgens kwitantie en, on
gedateerd (maar waarschijnlijk kort daarna), was aan Gerritf 25-10 betaald 'voor 63 1/2 pond leer bij hem 
in 't erfhuis ter verkoping gebracht, waarvan het provenu verantwoord is onder de postvanf 264-17-2' ,3 

Op 15 februari 1745 liet Gerrit in Amersfoort een schuldbekentenis opmaken. Hij had f 600 geleend 
van Johannes van Leun.4 Het ging duidelijk niet goed met de leerlooierij en Gerrit en zijn echtgenote 
zochten naar een andere nering. Op 7 augustus 1748 machtigden Gerrit en Jacomina, vanwege de niet 
afgeloste schuld, Johannes van Leun 0111. te: verkopen 'alle koe- e n paardenvelle n al s de co1npa ra nt in 

de kuipen heeft liggen in zijn huis op de Singel te Amersfoort'., Op 1 augustus 1748 hadden Gerrit en 
Jacomina met Johanna Margareta Vreeland, weduwe van Cornelis Vermeer, een huurovereenkomst 
gemaakt. Zij kwamen overeen om met ingang van 1 november 1748 voor zes jaar de tapperij genaamd 
Huis ter Heijde, gelegen aan de Amersfoorder Rijweg onder het gerecht van Zeist, te huren. De ver
huurster had van de Staten van Utrecht het recht verkregen om als enige aan de Amersfoorder Rijweg 
te mogen tappen. Bij de tapperij hoorden naas t schuren, hooibergen en een bakhuis ook een perceel 
met bouwland, heide en heetvelden, geheten de Grote Distel.• De Grote Distel lag tegenover Huis ter 
Heijde. De huur bedroegf 450,- per jaar. Daarnaast zou de verhuurster nog allerlei produkten in na
tura (stro, knollen, 200 eieren etc.) ontvangen. 
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Fort St.Jago in Ghana, de plek waar Gerrit van Ravenzwaaij in 1752 fris drink
water moest inslaan tijdens zijn reis naar Oost-Indië (foto Jan Verhoeff) 

Na een paar jaar had Gerrit genoeg van een bestaan als tapper en kleine boer. Mogelijk ook noopten 
nieuwe geldzorgen hem dienst te nemen bij de voc. Op 30 december 1751 monsterde hij aan als soldaat 
op de Admiraal de Ruyter, varend voor de kamer Amsterdam. Zijn verdiensten zoudenf 9,- per maand 
bedragen, hij kreeg twee maanden gage als handgeld. Het vertrek uit Texel vond plaats op 30 december 
1751. De heenreis verliep niet geheel voorspoedig. Na drie dagen keerde het schip al terug naar Texel. 
Op 12 januari kon het schip wel uitvaren. Op 11 februari 1752 besloten de schipper Christiaan Boelhou
wer en de scheepsraad St. Jago bij Elmina aan te doen om vers water in te slaan. Het schip verbleef daar 
van 17 tot 22 februari 1752. Op 30 maart 1752 werd besloten het ranrsoen water te verminderen tot acht 
mutsjes per dag. Kaap de Goede Hoop werd bereikt op 25 april 1752. Na het vertrek uit de Kaap op 17 

mei 1752 kwam het schip op 23 juli 1752 aan in Batavia. Op 1 april 1754 en 1 april 1755 liet Gerrit door 
middel van een maandceel bedragen van f 27,- uitkeren aan zijn echtgenote. Op 25 april 1757 volgde 
nog een bedrag van f 54 en op 12 maart 1759 nogmaals f 34,-. Gerrit diende het grootste deel van zijn 
Oost-Indische tijd als soldaat in Semarang.7 

Gerrit's echtgenote had tijdens diens afwezigheid Huis ter Heijde verlaten. Op 15 februari 1755 had 
zij de huur van Huis ter Heijde nog wel met twee jaar verlengd. ' Op 12 februari 1757 huurde zij voor 
acht jaar van de Remonstranrse Gemeenre te Utrecht een hofstede met huis, hooiberg en schuur en 21 

morgen hooiland, gelegen aan het Oosteinde van de dijk in het gerecht Tienhoven onder Maarsen. De 
landerijen zouden op 22 februari 1757 in gebruik worden genomen, het huis en 'verdere betimmer in ge' 
op 1 mei 1757. De huursom bedroeg de eerste vier jaar f 180,- per jaar, de laatste vier jaar f 185,- per jaar. 
De eigenaar zou alle belastingen betalen.• 

Op 19 juni 1761 kwam Gerrit terug uit Oost-Indië. Hij was op 29 oktober 1760 met de Sloten vertrok
ken uit Batavia en verbleef tussen 17 januari en 3 maart 1761 aan de Kaap. Op 23 juni 1761 ontving Gerrit 
van de voc f 127-12. inbegrepen waren de douceur van 100 gulden en twee maanden gage. Hij mach

tigde op 25 juni 1761 voor de Amsterdamse notaris D. Geniets ene Michiel Daniels om de gelden die hij 
nog van de voc tegoed had in ontvangst te nemen.'0 Pas op 18 november 1762 werd de laatste betaling 
vanf 30-4-3 aan Michiel Daniels gedaan. 

Thuis gekomen bij zijn echtgenote wachtte hem geen warm onthaal. Op 30 juli 1761 werd een akte 
van uitkoop van de gemene boedel opgemaakt. De echtelieden besloten apart te gaan wonen. Zij be
loofde dat hun zoon Gerbrand de helft van de nalatenschap zou erven. De andere helft, haar helft, zou 
vererven voor de helft op haar zoon Gerbrand en voor de andere helft op de vier kinderen uit haar eerste 
huwelijk met de Utrechtse hovenier Aalbert Bosch. Gerrit zou afzien van aanspraken op de nalaten
schap van zijn zoon." 
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Gerrit vertrok daarop en vestigde zich na een tijdje in Huizen. Hij begon een relatie met Marretje 
Elberts Wit. Op 23 juli 1763 wordt hij genoemd in de boedelinventaris van Aaltje Joos ten Vree, winke
lierster in Huizen, aangezien hij haar nogf 6-10 schuldig was." In november 1763 werd Gerrit' s dochter 
Gerritje in Huizen geboren. Het is onduidelijk of hij toen nog in Huizen verbleef. Hij is in Huizen nooit 
als lidmaat aangenomen. 

Jacomina was, nadat de huurtermijn van de hofstede in Tienhoven was afgelopen, weer naar Utrecht 
teruggekeerd. Op 19 november 1765 machtigde zij, als gesepareerde huisvrouw van Gerrit van Raven
zwaaij , Anthonij Voskuijl, procureur van het gerecht te Amersfoort, om een proces te beginnen.'' Vanaf 
oktober 1770 woondeJacomina in bij haar zoon Gerbrand en diens echtgenote. 

Op 25 december 1772 woondeJacomina weer in Tienhoven. Die dag stond zij borg voor haar schoon
zoon Gijsbert van Dijck, wonende op Mereveld onder Vechten. Zij stelde zich garant tot een bedrag 
voor f 1000,- voor het voldoen van achterstallige en nog verschuldigde pacht.•• Sinds 1775 woonde 
J acomina in bij haar dochter Beatrix Bos. Op 29 augustus 1778 schonkJacomina daaromf zoo,- aan Arie 
Verwoerd, getrouwd met haar dochter Beatrix, en net als Jacomina woonachtig in Tienhoven. Als te
genprestatie voor de schenking moesten Arie en zijn echtgenoteJacomina verder onderhouden. Al haar 
roerende goederen (kleren, de eiken kast, een bed met toebehoren, een Nieuw Testament met zilveren 
sloten, lakens en slopen) zouden na haar dood ook aan Arie en Beatrix toevallen. Zoon Gerbrand ging 
hiermee akkoord. '5 

En waar bleef Gerrit van Ravenzwaaij? Ik heb geen idee. Na zijn aanwezigheid in Huizen in 1763 heb 
ik geen spoor meer van hem kunnen ontdekken. Dat zijn echtgenoteJacomina van Alphen het ook niet 
wist, blijkt wel dat zij in 1778 nog opgevoerd wordt als gesepareerde huisvrouw van Gerrit van Raven
zwaaij. Als zij had geweten dat hij inmiddels was overleden, had zij zich waarschijnlijk wel weduwe 
genoemd. Mogelijk zwierf hij na 1763 rond in het Utrechtse of Hollandse en komt één van de lezers 
hem ooit nog eens tegen als begraven in één van de dorpen of steden aldaar. 

Of was het Gerrit gelukt om op 69-jarige leeftijd opnieuw als soldaat aan te monsteren bij de voc? 
Ton van Velzen, coördinerend projectleider van voc-Opvarenden, acht dit echter onwaarschijnlijk. De 
opvarenden moesten in goede conditie zijn en, hoewel de voc in die jaren moeilijk aan personeel kon 
komen, was Gerrit op dat moment al oud. 

Maar wie was dan de Gerrit van Ravenswij, van Utrecht, die op 23 juli 1780 voor de voc naar Neder
lands Oost-Indië vertrok? Deze Gerrit werd aangenomen als soldaat op de Bartha Petronella, varend 
voor de kamer Enkhuizen, en overleed, nog voor Kaap de Goede Hoop werd bereikt, aan boord op z 
oktober 1780.'6 Een uitvoerige speurtocht naar de doop van deze Gerrit in de Utrechtse doopboeken 
leverde geen andere Gerrit van Ravenzwaaij op dan de in 1710 geboren hoofdrolspeler van dit verhaal. 

Uit het huwelijk: 

1. Gerbrand, volgt IIa. 

Uit de relatie: 

z. Gerritje, volgt IIb. 

Ha. Gerbrand vanRavenzwaay·, ged. Amersfoort 22-9-1741, winkelier, begr. Utrecht (Buurkerk) 

13-10-1800, tr. Utrecht (Catharijnekerk) 30-10-1770 Dingena (Dina) Bitter, ged. Wijk en Aalburg 

4-5-1738, begr. Utrecht (Buur kerk) 11-6-1806, dr. van Jakob Bitter en P ieternella Reuze. 
Dingena werd op 17 december 1762 in Utrecht lidmaat, met attestatie van Heusden. Gerbrand werd 

lidmaat op 8 januari 1765. Hij woonde toen op de Oude Gracht bij de Jansbrug. Hij zou daar zijn hele 
leven blijven wonen. 

Op 12 oktober 1770 sloten Gerbrand en Dina een akkoord met zijn moeder. In ruil voor kost en in
woning kregen Gerbrand en Dina de inboedel, de helft van het huislinnen en de winkelgoederen van 
Jacomijntje. Als de samenwoning niet zou bevallen, konden beide partijen die elk jaar per 1 mei of 1 
november opzeggen. Als het akkoord echter voor 1 november 1774 opgezegd zou worden, moesten 
Gerbrand en Dina zijn moeder f 350,- meegeven. Na die datum mochten Gerbrand en Dina haar korten 
metfzs,- voor ieder jaar dat zij langer bleef. In alle gevallen zou Jacomina al haar kleren, haar bed met 
toebehoren, de eiken kast en de helft van het huislinnen mogen meenemen. '7 Op dezelfde dag maakten 

516 Gens Nostra 66 (2011) 



• -

De Oudegracht te Utrecht uit het zuiden vanaf de Bakkerbrug, tekening]. de Beije1; 18d' eeuw, collectie 
Het Utrechts Archief Hier woonde Gerbrand van Ravenzwaaij (1741-1800) bijna zijn hele leven. 

Op de achtergrond rechts de Buurkerk, waar Gerbrand en zijn vrouw zijn begraven 

Gerbrand en Dina hun huwelijkse voorwaarden. De langstlevende werd benoemd tot voogd over even
tuele kinderen.•• 

Op 19 oktober 1770 verklaarde Gerbrand 500 gulden schuldig te zijn aan Aletta van Weerden van
wege de inkoop van linnen, katoen en andere winkelwaren voor Dina Bitter.•• 

De inwoning van Jacomina bij Gerbrand en Dina heeft niet langer dan twee jaar geduurd. Daarna 
verhuisdeJacomina naar Tienhoven. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jacomina van Ravenzwaaij, ged, Utrecht (Buurkerk) 11-8-1771, overl. Utrecht 9-z-1847, tr. 

Utrecht 11-6-1800 (scheiding Utrecht 31-12-1818)Johannes DuPré (Dupree). 
Uit dit huwelijk nageslacht. 

z. Pietemetla van Ravenzwaa'(j, ged. Utrecht (Jacobikerk) 21-3-1773, begr. Utrecht (Buurkerk) 
3-8-1800, tr. (1) Utrecht (Janskerk) 25-7-1798 Martinus Grasnik; otr. (2) Amsterdam 28-6-

1799JanAdriaans. 
Uit beide huwelijken geen nageslacht.Jan otr. (2) Amsterdam 16-4-1802 Maria Kleijn. 

3. Maria, niet gedoopt, begr. Utrecht (Buur kerk) 8-8-1775. 
4. Jacoba Gerarda van Ravenzwaaij, ged. Utrecht (Jacobikerk) 16-2-1777, overl. Nederhorst den 

Berg 29-9-1849, tr. Utrecht 21-9-1802 Klaas Snel. 
Uit dit huwelijk nageslacht. 
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Ub. Gerritje Ravenzwaag·, ged. Huizen 27-11-1763, spinster, overl. Weesp 21-12-1831, had (1) 

een relatie met (een) onbekende man(nen), tr. (2) Huizen 23-10-1791 (Johann) Peter Wiesenek
ker (Wichenelm~ Wieseneclter), geb./ged. Bauschheim (Ev.-Luthers) 10/13-7-1755, schoenmaker, 
over 1. Huizen 20-12-1816, zn. van Johann Peter Wiesenecker en Anna Christina Laun. 

Uit de relatie(s): 

1. kind, overl. Huizen (impost) 12-3-1787. 

2. Marretje Ravenswaaij, ged. Huizen 12-6-1791, overl. Loosdrecht 19-4-1874,2° tr. Loosdrecht 
25-12-1823 Rutger de Bruijn. 

Hieruit nageslacht. 

Uit het huwelijk, ged. te Huizen: 

3. Peter Wiesenekker, ged. 23-9-1792, werkman, overl. Huizen 3-5-1875, tr. Huizen 19-5-1816 

Hendrikje Meinsen. 
Hieruit nageslacht. 

4. Hendrik Wiesenekker, ged. 27-12-1794, boerenknecht, overl. Huizen 3-10-1879, tr. Huizen 
18-10-1823 Klaasje Hagendoorn. 

Hierui t geen kinderen. 

5. Anna Christina Wiesenekker, ged. 4-6-1797, overl. Watergraafsmeer 25-1-1861, tr. Weesp 4-5-

1823 GijsbertRoozendaal. 
Hieruit nageslacht. 

6. Klaas, ged. 17-3-1799, over 1. Huizen (impost) 14-5-1799. 

7. tweeling, niet gedoopt, overl. Huizen (impost) 1-3-1800. 

8. Klaas Wiesenekker, ged. 5-7-1801, spin der, over 1. Huizen 24-4-1822 ( ongehuwd). 
9. Jan, ged. 29-9-1805, overl. Huizen 6-7-1814. 

Noten 
1. ArchiefEemland (AE), Notarieel Archief(NA) 033aoo5, akten 47 en 63. Met dank aan Dick van Wa-

geningen te Amersfoort. 
2. AE, beheersnr.1, inv.nr. 55 . 
3. Streekarchief Naarden, R.A. Huizen, inv.nr. 3219. 
4. A E, NA 033aoo7. 
5. AE, NA 033aoo8. 
6. HetUtrechtsArchief(HuA), not. G.J. van Spall, inv.nr. U196aoo6, akte 66. 
7. Nationaal Archief, beheers nr. 1.04.02, inv.nr. 6286, pag. 354. 
8. HUA, not.J. Smit, inv.nr. U2oia6, akte 10. 
9. HU A, not. L. Swartendijk, inv.nr. U226a1, akte 25. 

10. Stadsarchief Amsterdam, arch. 5075, inv.nr.13572, akte 435. 
11. HUA, not. W. Versteeg, inv.nr. U246aoo1, akte 14. 
12. Streekarchief Naarden, NA Naarden, inv.nr. 3780. 
n . Hu A. not. D. van Lobbrecht, inv.nr. U194a12, akte 61. 
14. HUA, not. C. Mom, inv.nr. U268a1, akte 74. 
15. HUA, not. W. van Vloten, inv.nr. U 217ao17, akte 37. 
16. Nationaal Archief, beheersnr. 1.04.02, inv.nr.14821, pag. 183. 
17. HU A, not. W. van Vloten, inv.nr. U 217ao12, akte 181. 
18. HUA, not. W. van Vloten, inv.nr. U 217ao12, akte 182. 
19. HUA, not. H. van Dam, inv.nr. U184ao29, akte 187. 
20. Met dank aan mevr. C. Huzen van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek. 
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Vader bekend, maar ... 
De kinderen van Bartha Elizabeth Middelraad-Osseman (1817-1899) 

DOOR AAT O0STERBROEK ' 

Vijf kinderen 
Toen Bartha Elizabeth Osseman op 20 september 1843 in Den Haag trouwde met Hendrik 
Middelraad had zij al drie kinderen: Pieter (geboren Leiden 16 juli 1837),2 Tames Bartel3 (ge
boren Leiden 16 mei 1839) en Johannes Willem (geboren Leiderdorp 3 november 1841). De drie 
jongens werden bij het huwelijk door Hendrik Middelraad erkend. Vanaf die datum hadden 
zij officieel een vader en droegen zij de familienaam Middelraad. 

Na haar huwelijk kreeg Bartha nog twee dochters: Cornelia Geertruida• (geboren Den Haag 
21 september 1846) en Barta ElisabethJohanna5 (geboren Den Haag 10 november 1849 ). De eer
ste werd zoals gebruikelijk door Hendrik Middelraad aangegeven bij de Burgerlijke Stand, 
maar de tweede werd aangegeven door een vrouw die bij de geboorte aanwezig was geweest. 
Over een vader wordt in die akte niet gerept en - naar achteraf bleek - werd het kind inge
schreven onder de moedersnaam Osseman. Een kantmelding op de akte6 maakt echter duide
lijk dat kort voor het huwelijk van de jonge Barta bij gerechtelijk vonnis7 aan de naam van de 
moeder is toegevoegd' gehuwd met Hendrik Middelraad'. Hiermede had ook het laatste kind 
van Bartha de naam Middelraad gekregen. 

Hoewel Hendrik Middelraad dus in juridische zin de vader was van de vijf kinderen rees 
al snel twijfel of dat ook in biologische zin het geval was. Na uitvoerig onderzoek luidde de 
conclusie dat het voor vier van de vijf kinderen uitgesloten moet worden geacht dat zij door 
Hendrik Middelraad zijn verwekt. Voor de eerste drie kinderen zijn er duidelijke aanwijzin
gen omtrent de werkelijke vader, voor het vijfde is dat niet het geval. 

Bartha Elizabeth Osseman (1817-1899) 
Bartha Elizabeth Osseman werd op 24 juni 1817 geboren te Haarlem als jongste van de negen 
kinderen8 van de boekdrukker Thames Barthels Osseman en zijn huisvrouw Anna Ego. Haar 
moeder stamde uit een Haarlems geslacht, maar de familie Osseman was afkomstig uit Zaan
dam. Kort na Bartha's geboorte verhuisde het gezin9 naar Den Haag.10 

Omstreeks 1836 verhuisde Bartha van Den Haag naar Leiden, waar haar oudere broer Tha
mes Barrels (geboren Haarlem 27 juni 1811) toen diende als milicien bij het s' Regiment In
fanterie. Hij trouwde daar - terwijl hij nog in dienst was - op 30 juni 1836 met Maria Segaar, 
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dochter van Pieter Segaar en Maria Dionet. Het echtpaar bleef wonen in Leiden, waar Thames 
de kost verdiende als instrument- en messenmaker. Tussen 1836 en 1848 werden zeven kin
deren geboren, waarvan er drie jong overleden. Op 8 juli 1849 overleed Thames tijdens een 
choleraepidemie. 

Mogelijk is Bartha aanvankelijk bij haar broer ingetrokken, maar bij de volkstelling van 
1839 woonde zij zelfstandig als tapster aan de Oude Rhijn" samen met haar kinderen Pieter en 
Tames Bartel. Op hetzelfde adres woonde ook de 28-jarige warmoezier Pieter Segaar, die door 
de volkstellers werd aangemerkt als afzonderlijk gezin. 

In 1841 bij de geboorte van Johannes Willem verbleef Bartha in Leiderdorp. Waarschijnlijk 
was dit niet haar officiële woonplaats. Misschien had zij haar intrek genomen bij de slachter 
Mozes van Gelderen, die aangifte deed van de geboorte, maar aannemelijker is dat zij samen
woonde met Pieter Se gaar die op dat moment te boek stond als 'warmoezier te Leiderdorp'. 
In augustus 1842 verhuisde Bartha van Leiden naar Den Haag.12 Daar trouwde zij dus in 1843 
met de arbeider Hendrik Middelraad, waarna er nog twee dochters werden geboren. Het ge
zin woonde in Den Haag op verschillende adressen. Vanaf juni 1847 ontbrak vader Hendrik 
(zie hierna), Bartha is dan werkster. De jongens Tames Bartel en Johannes Willem verbleven 
gedurende meerdere jaren in een kost- en/of weeshuis. Ook Cornelia Geertruida verbleef als 
schoolleerling in het weeshuis. Alle kinderen trouwden in Den Haag,'3 bleven daar wonen en 
kregen er kinderen. 

Bartha's moeder Anna Ego maakte de laatste jaren van haar leven (1861-1862) deel uit van 
Bartha's gezin. Bartha zelf verbleef in haar laatste levensjaren (zij overleed 16 oktober 1899) in 
het gezin van haar jongste dochter in Den Haag.'4 

Hendrik Middelraad (1814-na 1852) 
Hendrik Middelraad werd geboren in Den Haag op 15 november 1814 als zoon van de in 
Utrecht geboren kabinetwerker'5 Pieter Middelraad en de uit Wageningen afkomstige Corne
lia Geertruida van de Peppel. Hendrik was aanvankelijk koetsier, maar verder werd er over de 
periode voor zijn huwelijk vrijwel niets gevonden. Wel was al snel bekend dat hij vanaf medio 
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Fragmenten van het militaire stamboek, waarin Hendriks signalement en loopbaan in Oost-Indië zijn 
beschreven (NA, toegang 2.10.50, inv.nr.110,Jolio 5018, nummer 30495) 
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Fragment van het militaire stamboek, met Hendriks signalement en gegevens over zijn loopbaan in 
West-Indië. Een aantekening in potlood verwijst naar het Journaa l van de Gouverneur van Curaçao 

(NA, toegangz.10.50, inv.nr. 587,folio 1089, nummer 6349) 

1847 'afwezig' was. De huwelijksakten van zijn kinderen maken er melding van en het Bevol
kingsregister bevat een aantekening dat hij naar Rotterdam zou zijn vertrokken.16 Onderzoek 
in Rotterdam leverde niets op, maar uit de familiekring kwamen berichten (zonder bron
vermelding) dat hij als militair had gediend op Java, vervolgens op Curaçao en daar wegens 
wangedrag verbannen zou zijn naar de kust van Venezuela. Het eerder genoemde vonnis van 
de Haagse rechtbank maakte melding van een brief van de gouverneur van Curaçao,'7 waaruit 
bleek dat Hendrik aldaar in 1852 nog in leven was. Met deze kennis gewapend en met behulp 
van de onlangs geactualiseerde aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar mili tairen in 
Oost- en West-Indië'" was het vrij eenvoudig om de militaire loopbaan van Hendrik te achter
halen in de militaire stamboeken.'• 

Hendrik trad op 1 juli 1833 vrijwillig in dienst bij het Regiment Lansiers voor de tijd van 
zes jaar, eind 1834 ging hij over naar de ze Divisie van het Algemeen Depot der Landmagt N° 33. 
Begin 1836 tekende hij voor zes jaar dienst in de overzeesche bezittingen, in te gaan op de dag van 
inscheping. Hij ging van het depot van de 1' Divisie te Harderwijk op 10 april 1836 naar Den 
Helder, waar hij zich inscheepte op de Emmanuël, die op 13 april 1836 uit het Nieuwe Diep uit
voer en in augustus 1836 in Batavia aankwam. Na het voltooien van zes jaren dienst voer hij op 
18 augustus 1842 met Z.M. korvet Boreas terug naar Nederland en ging op 13 december 1842 

in Vlissingen van boord. Vandaar ging hij naar Harderwijk, waar hij op 23 december 1842 zijn 
paspoort (ontslagbewijs) kreeg. 

Op 1 september 1848 tekende hij weer voor zes jaar dienst overzee, ditmaal voor West-Indië. 
Op 13 november 1848 werd hij in Harderwijk ingescheept naar het Nieuwe Diep, waar hij op 
15 november overging aan boord van het schip Phenix, dat op 25 januari 1849 in Suriname 
aankwam. Vandaar vertrok hij met 's Rijks Korvet Ajax naar Curaçao, waar hij op 9 maart 1849 

werd ingedeeld als kanonnier bij de Kom p. Artillerie. Op 16 november 1852 ( dus ruim voor het 
verstrijken van zijn termijn) werd hij met een briefje van ontslag weggezonden. Een bijschrift 
in het register verwijst naar het Journaal van de Gouverneur van Curaçao. Dit bleek te vinden 
in het Nationaal Archief te Den Haag. ' 0 

Uit de registers blijkt dat Hendrik bepaald geen 'brave Hendrik' is geweest. In Oost-Indië 
was hij van 23 september 1839 tot 4 december 1841 geplaatst in de 2e Klasse van Militaire discipli
ne. Desondanks kreeg hij zijn paspoort zonder reclame. In West-Indië was hij van 20 november 
1850 in de 2e Klasse en vervolgens van 20 mei tot 20 november 1851 in de 1e Cathegorie van disci
pline geplaatst. Uit het journaal van de Gouverneur blijkt dat hij zich had schuldig gemaakt 
aan liederlijk gedrag en grove overtredingen tegen de krijgstucht, doorgaans gepaard met 
dronkenschap. In de vervulde diensttijd van drie jaar en negen maanden was hij in totaal 465 

dagen ( dus 1/3 van de tijd) op een of andere wijze gestraft (96 dagen arrest, 267 dagen politie-
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kamer, 70 dagen provoost, 32 dagen cachot, het laatste meestal om de dag op water en brood 
en kromgesloten "). Hendrik werd, samen met twee kameraden, wegens onverbeterlijk gedrag 
ongeschikt voor de militaire dienst geacht, uit de gelederen van 's Konings leger verwijderd en 
met een briefje van ontslag weggezonden van de kompagnie artillerie met het bevel zich daar 
nimmer meer te vertonen. 

Over de verdere levensloop van Hendrik is niets gevonden. Over een verbanning naar Vene
zuela wordt in de geraadpleegde stukken niet gerept. 

Vader Hendrik 
Bij de stand van de medische techniek in de eerste helft van de negentiende eeuw was een 
samenzijn van man en vrouw circa negen maanden voor de geboorte een noodzakelijke voor
waarde voor het verkrijgen van een gezamenlijk kind. Bartha's drie zoons werden geboren 
tussen juni 1837 en november 1841, terwijl Hendrik van april 1836 tot december 1842 onon
derbroken buitengaats was. De kans dat Bartha hem in die periode een of meermalen in Indië 
zou hebben opgezocht kan gevoeglijk worden uitgesloten. Dit sluit Hendrik dan ook uit als 
biologische vader van de drie jongens. 

Er is daarentegen weinig of geen reden om te twijfelen aan zijn vaderschap van dochter 
Cornelia Geertruida. Er zijn ook wel enige tekenen van overeenkomst tussen beiden: na haar 
echtscheiding22 leidde Cornelia een zwervend bestaan en werd zij enkele malen veroordeeld 
voor openbare dronkenschap, zij was in die tijd onder andere publieke vrouw in Leiden. 23 

De geboortedatum van de jongste dochter Barta Elisabeth Johanna (10 november 1849) sluit 
uit dat Hendrik haar biologische vader is geweest. Hij voer immers op 13 november 1848 uit 
naar Curaçao en verbleef daar in 1852 nog. 

Pieter Segaar (1811-1859) 
Er zijn verschillende aanwijzingen dat de drie zoons van Bartha kinderen zijn geweest van 
de bovengenoemde Pieter Segaar. In 1839 woonden Pieter en Bartha onder één dak in Leiden 
en in 1841 verbleven beiden in Leiderdorp. Verder werd Bartha's oudste zoon Pieter genoemd 
en waren er in de familie Segaar verscheidene personen met de voornamen Johannes Willem. 
Tenslotte trad Pieter Segaar op als getuige bij de geboorteaangifte van Tames Barrel en Johan
nes Willem. Het lijkt dan ook verantwoord om aan te nemen dat Pieter en Bartha in de periode 
van circa 1836 tot 1842 een relatie hebben gehad, waaruit de drie jongens zijn voortgekomen. 

Wie was Pieter Segaar? Hij werd geboren in Leiden op 21 januari 1811 als zoon van het Leidse 
kruideniersechtpaar Pieter Segaar en Johanna Dionet. Hij was dus een zwager van Bartha's 
broer Thames en het ligt voor de hand dat hij Bartha daar heeft leren kennen. De familie 
Segaar telde verscheidene warmoeziers. Pieter trouwde op 20 augustus 1829 te Leiden met 
Jannetje de Ridder, pensverkoopster, geboren aldaar op 31 augustus 1812 als dochter van de 
kruideniersknecht (in dienst van Pieters ouders?) Pieter de Ridder en Sara van der Erf. Het 
echtpaar kreeg tussen 1830 en 1834 drie kinderen, waarvan er twee jong zijn overleden, alleen 
zoon Willem Frederik (geboren Leiden 22 maart 1832) overleefde; hij werd ook warmoezier, 

trouwde en kreeg nageslacht. 
Bij de volkstelling van 1839 woonde Pieter dus bij Bartha Elizabeth Osseman. Zijn vrouw 

woonde, samen met een jongere zuster, als verlaten vrouw van Pieter Segaar bij haar moeder, die 
inmiddels weduwe was geworden. Zoon Willem Frederik woonde in die tijd waarschijnlijk in 
een weeshuis, dit is niet nader onderzocht. 

Op 29 oktober 1842 wordt geboren Pieter, zoon van Pieter Segaar, warmoezier op de 
Hoogewoerd en zijn huisvrouw Jannetje de Ridder. In 1845, 1846, 1848, 1852 en 1854 krijgt het 
echtpaar nog vijf kinderen, waarvan één levenloos en tenminste twee jong overleden. In 1849 
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Pieter Middelraad (1837-1909), Bartha's oudste 
zoon, was aanvankelijk letterzetter, maar bereikte 
later als verzekerings-en handelsagent een redelijke 
mate van welstand (foto collectie P. Middelraad) 

bestond het gezin uit vader, moeder en vier zoons. Pieter jr. wordt volwassen, trouwt en krijgt 
nageslacht. 

Het hiaat in het huwelijksleven van Pieter en Jannetje valt dus globaal samen met het ver
blijf van Bartha in Leiden. Ook in dit gegeven kan men een aanwijzing zien voor de veronder
stelling dat Pieter Segaar de vader is geweest van Bartha's zonen. Blijkbaar was rond Bartha's 
verhuizing naar Den Haag de breuk tussen Pieter en Jannetje weer geheeld. Het was niet 
mogelijk vast te stellen wat hier oorzaak was en wat gevolg. 

Barta Elisabeth Johanna Middelraad (1849-1919) 

De hereniging van Pieter enJannetje maakt het minder waarschijnlijk dat Pieter ook de vader 
is geweest van Bartha's jongste dochter Barta Elisabeth Johanna. Geheel onmogelijk is het 
echter niet, tenslotte behoorde Pieter tot de verwanten van Bartha's broer Thames en Leiden 
en Den Haag liggen vrij dicht bij elkaar. Er zijn overigens geen aanwijzingen gevonden dat 
Pieter Segaar na 1848 zijn gezin nogmaals in de steek zou hebben gelaten. 

Even.tuin zijn er aanwijzingen 01ntren.t a ndere 'kandidaten' voor het vaderschap van Barta 

E.J. of het zou moeten zijn dat haar geboorte werd aangegeven door een Johanna en dat een 
van getuigen de naam Johannes droeg.'• Bij deze personen werd echter niets gevonden dat 
zou kunnen wijzen op een vermoedelijke vader van Bartha E.J. 

Voorshands blijft haar vader dan ook onbekend. 

Wel kan worden geconcludeerd dat alle nog levende personen met de naam Middelraad' 5 die 
naam in feite ten onrechte dragen. 
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Noten 
1. Met dank aan ing. P. Middelraad te Doorn voor het meedenken en het verstrekken van informatie. 
2. Bij gegevens ontleend aan de Burgerlijke Stand (Bs) is bronvermelding achterwege gelaten. 
3. Genoemd naar zijn grootvader Thames Barthel(s) Osseman, abusievelijk ook vermeld als Thomas 

en als Theunis Bartholomeus. 
4. Genoemd naar haar grootmoeder Cornelia Geertruida van de Peppel, in het bevolkingsregister 

abusievelijk ook vermeld als Cornelia Cecilia, Haags Gemeentearchief (HGA), Bevolkingsregister 
(BR) 1845-1849, wijk C, blad 233, nr. 384. 

5. Ook abusievelijk vermeld als Johanna Bartha Elisabeth. 
6. HGA, BS Den Haag, geboorteakte 1849 nr. 2196. 
7. Arrrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, vonnis van 14-6-1871. Dit vonnis en het bijbehorende 

procesdossier zijn, indien al bewaard, verloren gegaan bij het bombardement op Den Haag (Be
zuidenhout e.o.) op 3-3-1945. Een afschrift van het vonnis werd later gevonden in het HGA, BS Den 
Haag, geboorteakte 1871 nr. 1599. Het vonnis werd gewezen op verzoek van moeder Bartha, die het 
kennelijk van belang achtte dat al haar kinderen de familienaam Middelraad droegen. 

8. Van deze negen kinderen zijn er twee of drie jong overleden. 
9. M.u.v. de oudste dochter Anna, geb. Haarlem 15-10-1796. Zij werkte als dienstbode in Amsterdam. 

10. In elk geval woonde het daar op 28-12-1818 (overlijden van Bartha's tweejarige zusje Maria). 
11. Regionaal Archief Leiden (RAL), Volkstelling 1839, wijk 7, N° 536. 
12. RAL, Attestatie van Ned. Herv. Gem Leiden d.d. 7-8-1842 bij vertrek naar Den Haag. 
13. De echtgenote van Tames Barrel overleed vrij jong. Hij hertrouwde. De huwelijken van Johannes 

Willem en Cornelia Geertruida werden door echtscheiding ontbonden, beiden raakten aan lager
wal. 

14. De gegevens in deze en de vorige alinea zijn hoofdzakelijk ontleend aan de opeenvolgende bevol
kingsregisters van Den Haag en vormen een beknopte samenvatting van hetgeen is gevonden. 
Een uitvoeriger artikel over de familie Middelraad (klein in omvang, maar rijk aan problemen en 
wederwaardigheden) is in voorbereiding. 

15. Later ook aangeduid als metselaar. 
16. Achter zijn naam is aangetekend: "23 Juny 1847 persoonlijk verklaard te vertrekken naar Rotter

dam", HGA, BR 1845-1849, wijk C, nr. 384 (blad 233). In het BR 1850-1860, wijk P, blad 234, is achter 
Bartha's naam geschreven "De man afwezig". 

17. De brief zelf is niet gevonden. 
18. Liesbeth Beelen, Geert de Kinkelder, Onderzoeksgids Soldaten Overzee, Den Haag 2010. 
19. Nationaal Archief (NA), Archief Koloniën, 2.10.50, Stamboeken en pensioenregisters Militairen 

Oost-Indië en West-Indië, Suppletieregisters, inv.nr. 110, fol. 5018, nr. 30495 en inv.nr. 587, fol. 
1089, nr. 6349. 

20. NA, Archief Ministerie van Koloniën, 2.10.02, inv.nr. 6667, N° 490 d.d. 11-11-1852 
21. D.w.z. geboeid aan handen en voeten en de boeien zodanig aan elkaar verbonden dat de geboeide 

alleen in kromme houding kon zitten ofliggen. 
22. Na zeven jaar huwelijk wegens overspel door Cornelia Geertruida gepleegd. Vonnis Rechtbank 

Den Haag d.d. 26-6-1877, kantmelding op huwelijksakte d .d. 30-8-1877-
23 . Algemeen Politieblad 1883, pag. 1708; 1887, pag. 720; 1890, pag. 1696 (aanwezig op CBG ). 
24. Johanna Alida Bonschens, geb. Bruinsma, 42 jaar, zonder beroep, resp. Johannes Danner, 38 jaar, 

arbeider. 
25. Dat zijn er in totaal circa 30, wonende in Nederland, USA, Canada, Duitsland en misschien Zuid

Afrika, allen afstammelingen van hetzij Pieter, hetzij Johannes Willem. 

524 Gens Nostra 66 (2011) 



Drieling Roman in Hoorn in 1868 
DOOR EMMY REIJNGOUD-POSTHUMA 

Bijna wekelijks ben ik in het Verenigingscentrum van de Nederlandse Genealogische Vereni
ging in Weesp. Een van mijn bezigheden is het indiceren en digitaliseren van de aanwezige 
kranten op microfiches. Tijdens het indiceren van de Goessche Courant, las ik het volgende 
berichtje, gedateerd 7 mei 1868: 

Gemengde Berichten, 
Dezer dagen beviel de vrouw van een zekeren paardenkooper te Hoorn, van drielingen, allen zonen, die wel
geschapen en gezond ter wereld kwamen. De vader wilde deze kinderen allen Willem doen inschrijven, met 
de bepaling of onderscheiding van Wülem de Eerste, de Tweede, de Derde. Dit werd niet toegestaan, maar 
wel den eersten te noemen Wûlem Een, en de andere Willem met toevoeging van nog een naam, als Willem 
Jan, enz -. 

Toen ik een poosje later in het Hoornse Streekarchief was, besloot ik eens te kijken, hoe de 
koningsgezinde vader de keuze van de voornamen van zijn kinderen had opgelost. De drie 
zonen van Jacob Homan, vijfendertig jaren, koopman, en Maretje de Bruijn, zonder beroep, zijn 
geboren op den eersten mei 1868 aan 't Munnikenveld, wijk b, in Hoorn en wel om: 
negen uur: 

tien uur: 
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elf uur: 

Om twaalf uur staat vader Jacob reeds voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Aanvan
kelijk heeft hij de suggestie van de ambtenaar opgevolgd en de jongens Willem, Willem Jan 
en Willem Gerrit genoemd. Hij heeft zich echter bedacht en hen toch Koninklijke namen 
gegeven. Het wordt: Willem Frederik, Willem Alexander en Willem Karel. In de kantlijn van 
de geboorteaktes staat 'De doorhaling van den voornaam Jan goedgekeurd' en 'De doorhaling van den 
voornaam Gerrit goedgekeurd' . De akten zijn getekend door de vader Jacob Homan, de getuigen 
Maarten Ho man, 37 jaar, koopman, en Abraham Mes, 47 jaar, smid, en ambtenaar T. Kroon. 
De gekozen voornamen verwijzen naar de prinsen Frederik, Alexander en Karel, leden van 
het koninklijk huis: 
• Frederik (1797-1881), een broer van koning Willem III; 

• Alexander (1851-1884), de kroonprins, een zoon van koning Willem III; 

• Karel (1818-1901), getrouwd met zijn nicht Sophie, een zuster van koning Willem III. 

Vader onbekend of wie van de drie 
Fragment van de kwartierstaat Hendrik Geas/Gejas (1821-1881) 

te Leeuwarden 
DOOR TINEKE SLOF 

Er zijn enkele familieleden die mij al jaren hoofdbrekens kosten omdat niet duidelijk is van 
welke vader zij afstammen. Vooral het voorgeslacht van mijn voorvader Hendrik Geas (1821-
1881) levert vraagtekens op. Het gaat om onderstaande personen uit mijn kwartierstaat. 

1. Hendrik Geas/Gejas, geb. Leeuwarden 25-8-1821, arbeider, scheepsjager, steenhouwer 
(sknecht), sjouwerman, koopman, overl. ald. 3-7-1881, tr. Leeuwarden 25-10-1840 Aaltje 
Folkerts van Maanen, geb. Leeuwarden 19-12-1821, naaister, over 1. ald. 25-1-1881. 

2. Machiel/Michiel Geas/Gejas/Gijas/Gejaas, geb. /ged. Leeu-
warden (r.-k.) 24/25-12-1790, opperman, touwslagers- IJ?t/cU, 
lmccht, soldaa t, turfdrager, over!. ald. 6-4-1843, relatie . .. . ~eaJ) 
(2)met 

3. Berendje Mulder, geb./ged. Leeuwarden 26-10/1-11-1789, breister, overl. ald. 4-5-1862, dr. 
vanJurjen Mulder en Fokje Hendriks van den Berg 

Berend je Mulder tr. (1) Leeuwarden 2-9-1810 Cornelis Frenie/Freny. 
Cornelis Freny lijkt na 1811 van de aardbodem verdwenen. Er is geen overlijdensakte of andere 

informatie van hem te vinden. Hoewel Berend je Mulder vanaf 1813 in allerlei aktes de huisvrouw 
van Machiel Geas wordt genoemd, vond ik geen huwelijk van dit paar. Doordat de schoonmoeder 
van Berend je, Sara Groen, relaties had met een Geas en een Freny, vraag ik me af of de ambtenaren 
Berendje hebben verward met haar schoonmoeder. Is Berendje in 1810 werkelijk getrouwd met 
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Cornelis Freny of was deze persoon een familielid van de stiefvader van Machiel Geas en misschien 
aanwezig bij het huwelijk tussen Machiel en Berendje? De kinderen van dit paar, geboren tussen 
1813 en 1827, heten allemaal Gejas en er wordt nooit vermeld dat ze onecht zijn. Dit lijkt er op te 
wijzen dat Machiel en Berend je getrouwd waren. Wat echter vreemd blijft, is dat bij het overlijden 
van het oudste zoontje van Berend je de naam van Cornelis Freny als vader opduikt. Tweemaal een 
vergissing in de naam van de partner van Berend je Mulder lijkt niet echt aannemelijk. 

Vader Michiel komt met allerlei varianten van de naam Geas voor. Om de verwarring nog wat 
groter te maken, heb ik hem eenmalig, in een notariële akte van nummerverwisseling, door de no
taris vermeld gezien als Michiel Frenie Géas! Overigens ondertekent Machiel die akte alleen met 
de familienaam Geas. 

Uit huwelijk 1 of relatie z: 
1. Nicolaas Freny/Geas, geb./ged. Leeuwarden 10-z-1811/3-3-1811, over 1. ald. 2-4-1811. 

Nicolaas wordt bij zijn doopinschrijving zoon genoemd van Geas Gyl (Michiel Geas) en Be
rentie Mulder. Na zeven weken overlijdt Nicolaas en in zijn aangifte van overlijden is dan echter 
Cornelis Freny als vader genoemd. 
Uit relatie z, geb. te Leeuwarden: 

z. Sara Gejas/Gijas, geb. 7-2-1813, over 1. Harlingen 14-11-1884. 
3. Fokje Gejas/Gijas, geb. 21-10-1815, over!. Leeuwarden 24-8-1859. 
4. Klaaske Gejas, geb. 15-3-1819, over!. Leeuwarden 26-9-1859. 
5. Hendrik Geas/Gejas, zie 1. 

6. Harmina Gejas, geb. 1-3-1824, over!. Leeuwarden 26-6-1895. 
7. Johanna Gejas, geb.19-11-1827, over!. Leeuwarden 17-1-1903. 

4 . Machiel Geas, soldaat, relatie (1) met 
5. Sara Groen, geb. Doesburg ca. 1770, kroeghoudster, arbeidster, overl. Leeuwarden 20-3-

1841; relatie (z) met Paque ( ook wel genaamd Bouke, Frederik ofNicolaas) Freni(e)!Freny/Frenet, 
soldaat; relatie (3)? met N.N. Binnendal? 

Uit relatie 1: 
1. Machiel Geas, zie z. 

Uit relatie z: 
z. Nicolaas Freni(e)/Freny/Frenet, ged. Leeuwarden (r.-k.) 14-10-1793, over 1. Ommerschans 17-2-1844. 

Uit relatie z of 3: 
3. Harmina Freny/Groen(Binnendal, ged. Leeuwarden (r.-k.) 10-5-1807, over 1. ald. 13-8-1870. 

Bij de dochter van Sara Groen, Harmina, wordt het echt ingewikkeld. Bij haar doop in 1807 

wordt alleen de naam van haar moeder vermeld. Harmina trouwt dan ook in 1831 als Har

mina Groen met Jan Kruize. In 1824 heeft ze echter met deze man al een zoontje gekregen en 

ze noemt zich dan Freny. Bij de volkstellingen Leeuwarden van 1829 en 1839 heet ze ineens 

Binnendal. Een volstrekt unieke naam, die op websites van bijvoorbeeld de Friese archieven, 

Genlias, het Centraal Bureau voor Genealogie en het Meertens instituut geen enkele tref

fer oplevert buiten Harmina zelf. In de huwelijks- en overlijdensakten van haar kinderen 

wordt Harmina afwisselend Groen en Binnendal genoemd. En bij haar overlijden verklaren 

twee van haar zonen dat hun moeder, Hermina Groen, zich ook wel noemde Harmina of 

Wilhelmina Binnendal en dat zij een dochter is van Sara Groen. Een vader wordt ook nu niet 
vermeld. 

Ik vraag me af of ik mag aannemen dat Harmina een dochter is van ene meneer Binnendal dan 
wel van de heer Freny met hetzij de voornaam Paque, Bouke, Frederik of Nicolaas. Of zou er 

nog een derde optie zijn: moeder Sara Groen had tegelijkertijd nog ( een) andere partner(s) en 
kon daardoor niet zeggen wie de vader van Harmina zou kunnen zijn. Het feit dat Harmina 

zich ook geregeld Groen noemt zou op deze derde optie kunnen wijzen. Ik vrees dat ik deze 

puzzel nooit op zal lossen. 

Gens Nostra 66 (zou) 527 



Het portret van ... 1 

[Willem Adrianus Spiering 
en Adriaan tj e Kersten] 

DOOR JOHN HOFSTEE 

Willem Adrianus Spiering, geb. Puttershoek 31-8-1856, arbeider, over 1. Berkel en Rodenrijs 14-1-

1934, zn. van Dirkje Spiering, tr. Heinenoord 8-5-1879 Adriaantje Kersten, geb. Heinenoord 18-

10-1857, over 1. Berkel en Rodenrijs 25-1-1947, dr. van Gerrit Kersten en Fleurt je van der Wulp. 

Mijn overgrootvader Willem Adrianus Spiering is de zoon van Dirkje Spiering (1819-1910 )2 en 
een onbekende vader. Dirkje trouwde 21 mei 1837 te Puttershoek met Jan Snijders, die op 31 

juli 1853 te Puttershoek overleed. Zij had met hem (minstens) zes kinderen. Drie jaar na het 
overlijden van Jan Snijders werd mijn voorouder geboren. De geboorteaangifte van Willem 
Adrianus werd in 1856 gedaan door Jan Theodorus Spaan, molenmeester, zonder vermelding 
van de vader. De bevalling vond plaats in huis nummer 105. Een relatie tussen Dirkje Spiering 
en Jan Theodorus Spaan evenals de herkomst van de voornamen Willem Adrianus is mij onbe
kend. Deze voornamen komen niet in de familie van de moeder voor. 

Bij het trouwen van Willem Adrianus Spiering in 1879 is moeder Dirkje aanwezig, geeft 
toestemming tot het huwelijk en erkent dat Willem Adrianus haar kind is. 
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Willem Adrianus was kort van gestalte en had een lichaam dat asymmetrisch was. Vooral 
in zijn gezicht was dat te zien; de rechterhelft was kleiner dan de linker. Dit kenmerk werd 
doorgegeven aan zijn nageslacht. Zijn kleinzoon Dirk leek veel op hem, had dezelfde gelaats
trekken, en l iep een beetje trekkend. Ik zelf heb daar ook wat van. Mijn rechterbeen is enkele 
millimeters korter dan mijn linker en ik heb daardoor een herkenbare manier van lopen. Vol
gens mijn oom Dik, de 'Spiering-gang'. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a. v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. A. Hofstee en J. Hofstee, 'Kwartierstaat Hofstee - De Blieck', in: M. de Hoog (e.a.), Kwartiersta

tenboek XIV, Delft 1998, pag. 7-110 en J.C. van Oeveren, 'Kwartierstaat Hofstee-de Blieck', in: Gens 
Nostra 47(1992), pag. 290-295. 

De vader van Jan na HillegondaAlings (1848-1895) 
en het belang van bevolkingsregisters 

DOOR JAN VAN BOLHUIS 

In de kwartierstaat van Johan Herman van de Kop, wordt onder nummer 13 vermeld: Janna 
Hillegonda Alings (1848-1895), dochter van Adriana Wilhelmina Alings (1810-1876) en een on
bekende man.' De publicatie trok mijn aandacht, want Janna Hillegonda Alings, de dochter 
van de ongehuwde moeder, is mijn overgrootmoeder. Ze is geboren Amsterdam 12 oktober 
1848 en huwt met Johannes van der Merk, geboren Leiden 21 januari 1849. Van april 1884 tot 
april 1888 woont het echtpaar met uiteindelijk drie zoons en drie dochters op het adres Con
radstraat 82 in Amsterdam. In oktober 1878 trekt een broer van J( oh)anna bij hen in: Herman 
Ferdinand Alings, geboren Amsterdam 8 juni 1856. Ook zijn vader is onbekend. 

Is de vader te achterhalen? 

Het Amsterdamse bevolkingsregister geeft aanvullende informatie. Volgens dat over 1870-

1880 woont Herman Ferdinand Alings tot oktober 1878 op het adres Laagte Katlijk 40. Hoofd
bewoner daar is Hendrik Daniël Hoogland, geboren Amsterdam 22 juni 1805 en overleden aldaar 
19 juli 1878. Verder wonen daar: 
• Herman Ferdinand Alings, zoon, geboren Amsterdam 8 juni 1856 en 
• Hendrik Daniël Alings, zoon, geboren Amsterdam 21 november 1853. 

Wat weten we over Hendrik Daniël Hoogland, als mogelijke vader? Op zijn vorige adres, 
Elandstraat 49, staan ingeschreven: 

Hendrik Daniël Hoogland en zijn echtgenote sinds 22 februari 1871 Adriana Wilhelmina 
Alings, geboren 12 juni 1810 en overleden 5 juni 1876, en de drie kinderen Janna Hillegonda, 
Herman Ferdinand en Hendrik Daniël Alings. Hoogland is in ieder geval de stiefvader van de 
kinderen Alings. Hoewel, geven de voornamen van de oudste zoon niet aan dat hij meer is dan 
stiefvader? 

In de huwelijksakte, Amsterdam 22 februari 1871, is opgenomen: Hendrik Daniel Hoogland, 
slepersknecht, geboren Amsterdam, 65 jaar, weduwnaar van Jannetje Korst, zoon van Adri
anus Hoogland en Catharina Maria Aal groen, trouwt met Adriana Wilhelmina Alings, geboren 
Amsterdam, 60 jaar, dochter van Willem Alings en Hendrika Laarman. De kinderen Alings 
zijn niet bij dit huwelijk erkend. Wanneer dochter Janna Hillegonda Alings twee jaar later 
trouwt, wordt zij alsnog erkend door haar moeder. Haar (stief)vader doet weer niet mee. 

Vanaf april 1854 woont het gezin van Adriana W. Alings op hetzelfde adres als dat van Hoog
land. Als de gezinsleden verhuizen, dan steeds gelijktijdig en steeds naar hetzelfde adres. 
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Tenminste bijna, want het blijven buren. De een woont bijvoorbeeld op de Rozengracht ach
ter, de ander op hetzelfde adres voor. 

Jannetje Korst overlijdt te Amsterdam op 6 november 1869 op 65-jarige leeftijd. Ze woont 
in de Lange Bleekersstraat en dan niet meer bij haar echtgenoot Hendrik D. Hoogland. Ze 
heeft hem in oktober 1866 verlaten, wanneer ze intrekt bij haar dochter en schoonzoon Van 
Gijp die dan in de Foeliestraat wonen. 

Conclusie 
Hendrik Daniël Hoogland lijkt tijdens zijn eerste huwelijk een buitenechtelijke relatie te 
hebben met Adriana Wilhelmina Alings. Uit het identieke verhuispatroon blijkt dat er zeker 
vanaf 1854 aantoonbare gemeenschappelijke banden zijn. We kunnen aannemen dat beiden 
wel eens 'gebuurt' hebben en dat Hoogland de vader is van de kinderen die tussen 1848 en 
1856 geboren worden, een aanname die ondersteund wordt door de vernoeming van één van 
hen. Hoogland's eerste vrouw, Jannetje Korst, trekt de consequenties uit het gedrag van haar 
man, verlaat hem, en trekt bij haar dochter en schoonzoon Van Grijp in. Maar er komt geen 
echtscheiding. En daarom kan Hendrik Daniël Hoogland dus niet met Adriana Wilhelmina 
Alings trouwen: hij is tenslotte nog getrouwd.Je zou verwachten dat het paar wel gaat samen
wonen, maar dat gebeurt pas formeel na het overlijden van Jannetje Korst in 1869. Veertien 
maanden later hertrouwt Hendrik Daniël Hoogland met Adriana Wilhelmina Alings. Het 
huwelijk wordt niet gebruikt om de kinderen Alings te wettigen. 

Gezinssamenstelling Hoogland-Alings 
Hendrik Daniël Hoogland, geb. Amsterdam 22-6-1805, slepersknecht, overl. Amsterdam 19-7-
1878, zn. van Adrianus Hoogland en Maria Aalgroen, tr. (1)Jannetje Korst, geb. Ankeveen 27-1-
1804, over 1. Amsterdam 6-11-1869, dr. van Thomas Korst en Billetje Pas; tr. (z) Amsterdam 22-
2-1871 Adriana Wilhelmina Alings, geb./ged. Amsterdam (Noorderkerk) 12-6/4-7-1810, naaister, 
over 1. ald. 5-6-1876, dr. van Willem Alings en Henrica Laarman. 

Uit het eerste huwelijk, geb. te Amsterdam: 

1. Catharina Maria Hoogland, geb. 27-8-1835, tr. Abram van Grijp, geb. Sliedrecht 13-4-1832, sto
ker. 

z. Adrianus Hoogland, geb. 29-1-1839. 

Vóór het tweede huwelijk, geb. te Amsterdam (ouders Hendrik Daniël Hoogland en Adriana 
Wilhelmina Alings ): 

3. Janna Hillegonda Alings, geb. 12-10-1848, overl. Amsterdam 18-2-1895, tr. Amsterdam 19-
11-1873 Johannes van der Merle, geb. Leiden 21-1-1849, smid, ijzerdraaier, over!. Amsterdam 
3-11-1906, zn. van Daniël van der Merk en Elisabeth van Zij p. 

4. JohannaMariaAlings, geb. 3-9-1850. 
s. Adriana.Hendrika WilhelminaAlings, geb. 21-10-1851. 
6. HendrikDaniëlAlings, geb. 21-11-1853. 
7. Herman FerdinandAUngs, geb. 8-6-1856, kruier, voerman. 

Noot 
1. 'Kwartierstaat Johan Herman van de Kop', in: Gens Nostra 53 (1998), pag. 497. 
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Het portret van ... 1 

[Jelle Gerri ts Berg en 
Anje Willems Huizinga] 

DOOR HARRY BERG 

Jelle Gerrits Berg, geb. Sappemeer 6-8-1791, overl. Sappemeer 23-2-1889, scheepsbouwer en 
landbouwer te Sappemeer, zn. van Gerrit Feddes (Berg) (1754-1809), scheepsbouwer, en Anke 
Jacobs (1754-1845), tr. Slochteren 15-9-1827 Anje Willems Huizinga, geb. Slochteren 9-11-1801, 
overl. Sappemeer 8-1-1879, dr. van Willem Luppes en Etje Jans. 

Evenals zijn voorvaderen sinds circa 1750 oefende hij het vak van scheepsbouwer uit. Jelle 
Gerrits Berg was een bekende persoonlijkheid in Sappemeer een omgeving. Naast scheeps
bouwer was hij reder en ook landbouwer. Rond 1860 was hij lid van de gemeenteraad van Sap
pemeer. Hij heeft als soldaat in 1812 in het leger van Napoleon de Russische Veldtocht en de 
slag bij Moskou meegemaakt. Legendarisch is het verhaal van de terugtocht van Moskou naar 
Sappemeer, die hij deels te voet en deels met een veenkoloniaal schip vanuit Riga afgelegde. 2 

De oudst bewezen voorouder van Jelle Gerrits is Fedde Idkes, overleden circa 1655, doopsge
zind, afko1nscig va n Heerenveen, lid va n de Oude en Nieuwe Friesche Cornpagnie, verveners 

te Sappemeer.3 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1828 en 1848 zeven kinderen geboren. 
De foto's zijn gemaakt omstreeks 1877, mogelijk ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: Gens Nostra 61 (2006), pag. 644. 
2. 'Wapenregistratie Berg (Sappemeer)', in: Gens Nostra 64 ( 2009 ), pag. 723. 
3. Harry Berg, Het veenkoloniale geslacht Berg, Assen 1983. 
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De oplossing van een raadsel 
DOOR ANGELIQUE HAJENIUS 

Jaren geleden, omstreeks 1994, kwam ik in een boekje over de geschiedenis van de Doops
gezinde Gemeente in Enkhuizen de naam 'Alida Hajenius' tegen van een mij onbekende 
naamgenote. Ik ging naar het Westfries Archief in Hoorn en bestudeerde de in aanmerking 
komende archiefstukken. Inderdaad werd Alida in 1883 en 1889 daarin als organiste vermeld, 
maar bovendien was er sprake van 'de heer Hajenius', die ook wel eens het orgel bespeelde en 
dienst deed als kerkenknecht. Alida en 'de heer Hajenius' lieten mij niet los. Was Alida zijn 
dochter of zijn vrouw? Ik kon hen nergens plaatsen, terwijl ik toch meende de genealogie van 
de familie Hajenius grondig te hebben uitgezocht. Zo'n grote familie is het nu ook weer niet! 
Navraag bij diverse instanties leverde niets op. 

Dankzij de komst van zoekmachines op internet ontdekte ik een paar jaar geleden dat 
'de heer Hajenius' op nog drie plaatsen zijn sporen had achtergelaten. In 1873 trad hij op als 
pianist tijdens een bijeenkomst van een Rederijkersgezelschap in Enkhuizen, in 1882 werd 
hij onderwijzer aan de pas opgerichte volkszangschool daar ter plaatse, terwijl hij ook in die
zelfde tijd op woensdagmiddag het carillon van de Zuidertoren bespeelde. Hij had een grote 
grijze baard, aldus de schrijver van het bewuste artikel. In één geval werden zijn voorletters 
vermeld: G.L. Hajenius. Dat moest wel een Gerhard Leonard zijn, wellicht een zoon van de 
enige G.L. Hajenius (1809-1869) die ik kende. Deze was een broer van de bekende tabakshan
delaar uit Amsterdam. Hij werd op z februari 1809 in Arnhem geboren als zoon van Jan Wil
lem Hajenius en Gerharda Brink en op 15 juli 1835 trouwde hij in Alkmaar met Anna Elisabeth 
Bakker (1802-1880). Uit dit huwelijk was mij echter maar één kind bekend, Johanna Maria 
(1836-1907). Toen Gerhard Leonard overleed, gaf de weduwe in een advertentie uiting aan 
haar droefheid en die van haar enige kind. Was er nu echt geen zoon? 

Deze vraag liet me niet los en ten einde raad besloot ik onlangs om nog eens naar het Westfries 
Archief af te reizen. Je weet maar nooit! De dag tevoren belde ik even om er zeker van te zijn 
dat het archief niet toevallig die dag gesloten was. Ik trof een mij bekende archiefambtenaar, 
die aanbood om vast iets voor mij op te zoeken. Ik legde hem in het kort mijn probleem uit 
en wie schetst mijn verbazing toen ik een paar uur later een mailtje van hem kreeg met het 
volgende bericht: 'Ik heb iets voor je gevonden. Heel gek, maar meneer Hajenius heet op een 
gegeven moment Reinderhoff.' Via Google vond ik een parenteel Reinderhoff, waaruit bleek 
dat Ger hard Leonard Reinderhoff in 1862 in Den Haag was gehuwd met Anna Wilhelmina van 
Balen en dat hun oudste dochter Alida Johanna heette. De bruidegom was een zoon van een 
zekere Alida Johanna Reinderhoff, de vader was onbekend. Dit gegeven werd bevestigd door 
de huwelijksakte. Was Gerhard Leonard het resultaat van een slippertje van de mij bekende 
Gerhard Leonard senior? Hoe kom je daar achter? 

Het tegenwoordige gebouw van het Westfries Archiefligt aan de buitenkant van Hoorn. Het 
was even zoeken om de ingang van het gebouw te vinden, want het was vrijwel helemaal 
omgeven door hoge hekken ter voorkoming van verder vandalisme! Allereerst zocht ik de 
geboorteakte van 1832 van zoon(?) Ger hard Leonard op. Onder 'Hajenius' kon ik hem niet vin
den, wel onder Reinderhoff, en ja hoor, ' in onecht geboren'. Over een vader werd niet gerept. 
Systematische raadpleging van het bevolkingsregister van Enkhuizen - deze registers zijn 
grotendeels op familienaam geklapperd- leverde mij het bewijs op dat mijn vermoeden juist 
was en dat de onbekende vader inderdaad Gerhard Leonard senior was. 
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Volgens de volkstelling van 1830 woonde vader Gerhard Leonard Hajenius op de Venedij 
(thans Venedie, een straat in Enkhuizen). Hij was toen 20 jaar oud en bakkersknecht. In Alk
maar zou hij later inderdaad het beroep van bakker uitoefenen. 

In het bevolkingsregister van 1850-1861 vond ik onder de naam Hajenius onder nummer 
5: Gerhard Leonard Hajenius, geboren te Enkhuizen op 28 oktober 1832, zonder beroep. Hij 
woonde in huis bij Wiggen Reinderhoff, zijn vrouw Neeltje Gerrits Riet, hun zoon Oege 
en hun dochter Alida Johanna! Onder nummer 6 werd hij opnieuw vermeld, nu echter als 
'Gerhard Leonard Reinderhoff, bijgenaamd Hajenius.' Dat hij tweemaal werd ingeschreven, 
kwam omdat hij in 1856 naar Zwammerdam was vertrokken en in 1858 weer was terugge
keerd. Moeder Alida Johanna Reinderhoff was kennelijk met haar zoon bij haar ouders inge
trokken. 

Dat laatste wordt bevestigd in het bevolkingsregister van 1860, waarin op 1 januari 1860 
'Gerhard Leonard Hajenius' in hetzelfde gezin uitdrukkelijk als 'kleinzoon' van Wiggen 
Reinderhoff wordt vermeld. Als beroep wordt nu 'muzikant' opgegeven. Een aantekening 
geeft aan dat hij naar een ander blad is overgeheveld: hij was dus verhuisd. Op het nieuwe 
adres vinden we hem weer terug als 'Gerhard Leonard Reinderhoff, die wat later trouwt met 
Anna Wilhelmina van Balen. Zijn beroep is nu waagmeester. 

Op 20 september 1868 overleed moeder Alida Johanna Reinderhoff. Een van de aangevers 
was 'Gerhard Leonard ReinderhoffHajenius' en hij ondertekende de akte met 'G.L.R (?) Ha
jenius'! Opmerkelijk is bovendien dat zijn handtekening erg doet denken aan die van andere 
familieleden. 

In het bevolkingsregister van 1880 komt hij alleen nog voor onder de naam Reinderhoff. 
Het beroep van waagmeester is doorgehaald, hij is nu ambtenaar ter secretarie. Volgens de 
aantekeningen in een in Hoorn aanwezig kaartsysteem oefende hij dat beroep uit sinds 1866. 
Ook in de overlijdensakte, opgemaakt op 21 maart 1911, wordt hij alleen vermeld als Reinder
hoff. Ger hard Leonard overleed op 20 maart 1911 op 78-jarige leeftijd. 

Ger hard Leonard Reinderhoff/Hajenius en Anna Wilhelmina van Balen kregen vier kinderen: 
Alida Johanna, Gerhard Leonhard, Maria Elisabeth en Anna Wilhelmina Reinderhoff. Doch
ter Alida (geboren in Enkhuizen op 1 april 1863) moet de organiste zijn van wie sprake was 
in het begin van dit artikeltje. Evenals haar vader was zij dus in de Doopsgezinde gemeente 
bekend onder de naam 'Hajenius'! 

Uit al deze gegevens en uit de hierboven genoemde via internet gevonden artikelen blijkt 
overduidelijk dat Ger hard Leonard dan wel officieel 'Reinderhoff heette, maar dat hij ( even
als zijn dochter Alida) in Enkhuizen bekend stond als 'Hajenius' en dat hij die naam zelf ook 
gebruikte. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was hij een buitenechtelijk kind 
van Ger hard Leonard Hajenius senior, die enkele jaren later zou trouwen met Anna Elizabeth 
Bakker. Wist men in Enkhuizen hoe de vork in de steel zat? Kende men de sigaren van Hajeni-
u s (van de tabalcs zaal< van Hajenius aan h et Rolcin in Atnsterd,:un)? Waaronï zouden Gerhard 

Leonard en Alida Johanna niet getrouwd zijn? Ik heb G.L Reinderhoff/Hajenius (1832-1911) 
toch maar toegevoegd aan mijn familieboek, 1 maar dan wel terzijde. 

Noot 
1. A. Hajenius, Hajenius, een mooie naam, Geschiedenis van de familieHajenius, Schoorl 2011. 
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Van der Heijden 
DooRJ. M . VAN GORCUM-TEN WOLDE 

Mijn grootvader is Henricus Wilhelmus van der Heijden (1880-1958), bij wie ik als klein kind 
lang in huis heb gewoond, omdat mijn ouders toen gescheiden waren. Dan zou je toch den
ken: ik ken die man, maar dan blijkt mijn opa een kind te zijn van een onbekende vader. Toen 
ik mijn voorouders ging uitzoeken in Amsterdam, vond ik dat mijn opa aangegeven was door 
de vroedvrouw met 'vader onbekend' waardoor hij de achternaam van zijn moeder, Gerritje 
van der Heijden (1836-1916), meekreeg. De verbazing groeide, toen ik merkte dat Gerretje in 
totaal vijf kinderen kreeg van een onbekende vader. Wat was daar aan de hand? Geen van de 
levende nakomelingen wist er iets van! 

Alle geboorteakten en huwelijksakten van de vijf'onechte' kinderen werden nagezocht (ge
boren tussen 1870 en 1880). Wat opviel was een naam die bij de getuigen aldoor terugkwam, 
namelijk: Wilhelmus Grevelt (1839-1920). Wie was die man? Al gauw bleek dat hij de echtge
noot was van Maria Frederika van der Heijden, een zus van Gerretje. Uit het huwelijk Grevelt
van der Heijden werden drie kinderen geboren. Gerretje was in eerste huwelijk getrouwd met 
Fredrik van Wulfften (1829-1865). Uit dit huwelijk waren drie kinderen geboren. 

Zoekend in het bevolkingsregister van Amsterdam leek in eerste instantie het gezin van 
Grevelt compleet: vader, moeder en drie kinderen. Ze woonden in de Spiegelstraat en verhuis
den rond 1870 naar Oude Looijerstraat 491 in de Jordaan waar ook Gerretje en haar kinderen 
woonden. In 1873 of 1875, onduidelijk te lezen welk jaar, vertrok moeder Maria Frederika naar 
Bloemendaal, waarschijnlijk het Provinciaal Krankzinnigengesticht 'Meer en Berg' . Het eer
ste buitenechtelijke kind van Gerretje werd geboren in 1870, dus vóór het vertrek van Maria 
Frederika. 

Ik vraag mij dus af: is Wilhelmus Grevelt de vader van deze kinderen? Op een ansichtkaart 
uit 1907 van een zus van mijn grootvader aan hem heeft zij het over hun ouders, want mijn 
grootvader is dan voor één jaar ongeveer in Duitsland. Als ik dan kijk naar het Amsterdamse 
bevolkingsregister uit die tijd wonen Gerretje en Wilhelmus Grevelt ondertussen samen in de 
Tollensstraat aldaar. 

Is het bij elkaar voldoende bewijs dat Wilhelnmus Grevelt de vader is van deze vijf 'onechte' 
kinderen? 

Familieoverzicht Van der Heijden 

Gerritje van der Heijden, geb. Amsterdam 5-10-1836, overl. ald. 20-11-1916, dr. van Jan van 
der Heijden en Elizabeth Nieuwenhuis, otr. (1) Amsterdam 20-1/2-2-1859 Fredrik Jacob van 
Wulfften, geb. Amsterdam 30-3-1829, agent van politie, overl. ald. 19-6-1865, zn. van Gerrard 
Mattias van Wulfften en Sara Rees; (2) samenwonend te Amsterdam vanaf 1869 met Wilhelmus 
Grcvclt, geb. Amsterdam 10- 1- 1839, r.-lc, suikerbakker (1863), overl. ald. 20-6-1920, zn. van 
Wilhelmus Grevelt, schoenmaker, en Maria Veenman. 

Wilhelmus tr. (1) Amsterdam 15-7-1863 Maria Frederika van der Heijden, geb. Amsterdam 16-

1-1841 ( een zus van Gerritje), over 1. Bloemendaal 21-5-1908 (in het krankzinnigengesticht), dr. 
van Jan van der Heijden en Elizabeth Nieuwenhuis. 

De geboorteaangifte in 1880 van mijn opa Henricus Wilhelmus van der Heijden is gedaan door Jo
hanna Maria Hornkamp, vroedvrouw, en Wilhelmus Grevelt, die op hetzelfde adres woont als de moe
der, namelijk Oude Looierstraat 53 te Amsterdam. De vader wordt niet genoemd, de moeder is weduwe. 
Zij erkent hem 17 januari 1899 met als getuige Wilhelmus Grevelt. Hij is ook getuige bij de andere vier 
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buitenechtelijke kinderen van Gerritje. Henricus is de jongste. Gerretje en Wilhelmus Grevelt verhui
zen samen naar deTollensstraat in Amsterdam. Ik ga er dus maar van uit dat hij de vader is van deze vijf 
kinderen, die na het overlijden van Gerrit jes echtgenoot in 1865 geboren zijn tussen 1870 en 1880. 

Uit het eerste huwelijk van Gerritje, geb. te Amsterdam: 

1. Gerhard Matteus van Wulften, geb. 18-11-1859, kruier, overl. Amsterdam 11-2-1941, tr. Am

sterdam 23-12-1885 Eva Catharina Dina Hensbeek, geb. Leiden 15-12-1850, r.-k., dr. van 

Machiel Hens beek, sjouwer, en Angenieta Feekman. 

2. Fredrik Jacob van Wulfften, geb. 14-5-1862, over 1. Amsterdam 22-3-1895, tr. Amsterdam 

12-2-1890 Johanna Adriana Regina Schutsseler, geb. Amsterdam 10-5-1861, over 1. Amster

dam 4-12-1930, dr. van Abraham Jan Hendrik Schutsseler en Adriana van Velsen. 

3. Jan van Wulfften, geb. 25-12-1863, over 1. Medemblik 1-3-1941. 
Uit het eerste huwelijk van Willem, geb. te Amsterdam: 

a. Wilhelmus Grevelt, geb. 10-3-1864, behanger, over!. Amsterdam 4-10-1944, tr. Amsterdam 5-1-
1887 Theodora CorneliaPotharst, geb. Amsterdam 22-9-1860, over!. ald.10-11-1940, dr. van Arend 
Teijmen Potharst en Cornelia Alblas. 

b.Johanna Maria Grevelt, geb. 10-3-1864, over!. Bloemendaal (N-H) 11-2-1941, tr. Amsterdam 10-
1-1894 Albertus Alexander Potharst, geb. Amsterdam 10-1-1867, smid, zn. van Arend Teijmen 
Pot harst en Cornelia Alblas. 

c.Jan Grevelt, geb. 13-2-1866, Evangelisch Luthers, diamantslijper, over!. Amsterdam 28-11-1944, 
tr. (1) Amsterdam 11-11-1891 Grietje van Willigen, geb. Rotterdam 3-10-1871, over!. Amsterdam 
13-3-1900, dr. van Jan van Willigen en Huiberdina Pieternella Bel; tr. (2) Amsterdam 13-9-1900 
Elisabeth Jacoba Velder, geb. Amsterdam 3-5-1863, over!. ald.12-5-1921, dr. van Jacobus Velder en 
Cornelia Pieters. 
Vijf buitenechtelijke kinderen van Gerretje, geb. te Amsterdam (en Evangelisch Luthers ge
doopt): 

4. Adam Antonie van der Heijden, geb. 13-7-1870, over 1. Amsterdam 19-4-1887. 

5. Wilhelmina Gerriije van der Heijden, geb. 16-12-1872, overl. Amsterdam 19-3-1947, tr. Am

sterdam 31-8-1893 Cornelis Jacob Bos, geb. Nieuwer Amstel 4-9-1863, overl. Amsterdam 

15-7-1937, zn. van Jan Frederik Adolph Bos en Maria Cornelia Kroeg. 
6. Elisabeth van der Heijden, geb. 16-1-1875, overl. Amsterdam 27-3-1877. 

7. Elisabeth van der Heijden, geb. 22-3-1878, overl. Amsterdam 5-1-1950, tr. 's-Gravenhage 

4-10-1919 Willem van Oordt, geb. Rotterdam 15-10-1867, over 1. België vóór 1931, zn. van Pie

ter van Oordt, suikerraffinadeur, één der stichters van de Vrije Universiteit Amsterdam, 

en Adriana Hengeveld. 
Zij is boven haar stand gehuwd, geen kinderen. 

8. Henricus Wilhelmus van der Heijden, geb. 26-3-1880, overl. Amsterdam 19-9-1958, tr. Am

sterdam 8-7-1909 Aalije de Visser, geb. Amsterdam 10-2-1887, over 1. Velp 13-6-1974, dr. van 

Jentje Klazes de Visser en Djoeke Dolstra. 
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Onbekende ouders 

Drie vaders en een moeder onbekend 
Moen, van den Berg 
DOOR AAT O0STERBROEK 

Mijn grootvader Johannis van Diejen werd op 4 december 18681 geboren te Deil' als jongste 
kind van Antonius Leonardus van Diejen en Elizabeth Moen. Deze waren getrouwd te Deil 
op 27 december 1856. Op dat moment had Elizabeth al een zoon: Franciscus Moen, geboren 
te Deil op 7 december 1850.3 In de geboorteakte wordt niet gerept van een vader, de aangifte 
geschiedde door Jacobus Christoffels, 36 jaar oud, heel- en vroedmeester. Ook in de akte van 
het huwelijk van Antonius en Elizabeth wordt Franciscus niet genoemd. Voorafgaand aan het 
huwelijk van Franciscus erkent Elizabeth hem nadrukkelijk als haar zoon, wederom zonder 
de naam van een vader te noemen.• Derhalve geldt voor Franciscus: vader onbekend. 

Elizabeth werd, samen met haar tweelingzusje Neeltje,S geboren op 15 mei 1824 te Deil als 
dochter van Cornelia Moen, 36 jaar oud, ongehuwd en zonder beroep. De aangifte geschiedde 
door Peter van Kampen, metselaar; getuigen waren de kleermaker Dirk Rosenboom en de 
schoolonderwijzer Hendrik Rink. Er zijn geen aanwijzingen dat deze personen verder eni
gerlei relatie met Cornelia Moen hebben gehad. Ook hier wordt geen melding gemaakt van 
een vader. Dit is het tweede geval van 'vader onbekend'. 

Cornelia Moen was, volgens diverse akten van de Burgerlijke Stand en de opeenvolgende 
bevolkingsregisters van de gemeente Deil, geboren te Loosdrecht,6 de opgegeven leeftijden 
resp. geboortejaren zijn echter verre van consistent. Op grond van deze gegevens moet haar 
geboorte hebben plaatsgevonden tussen 1773 en 1790 met 1785 als meest aannemelijke jaar. 
Onderzoek in Loosdrecht leverde geen resultaat op. Weliswaar kwam de naam Moen er regel
matig voor, maar een 'passende' Cornelia werd niet gevonden. Omdat Cornelia in Deil te boek 
stond als rooms-katholiek en omdat er in Loosdrecht in die periode geen r.-k. kerk was werd 
ook gezocht in omliggende katholieke parochies, alles echter zonder resultaat. Voor Cornelia 
gold dus: vader en moeder onbekend.' 

Geruime tijd vertoonde mijn kwartierstaat vanafElizabeth en Cornelia Moen dan ook open 
vlekken. Al vrij spoedig kwam een Frans van den Berg in beeld als partner van Cornelia, maar 
deugdelijke bewijzen ontbraken voorlopig. Verder realiseerde ik mij pas na jaren dat het he
lemaal niet vaststond dat Cornelia in Loosdrecht al katholiek was. Door een combinatie van 
gericht zoeken, gebruik van Genlias, gelukstreffers en tips van medeonderzoekers werden, 
verspreid over een periode van circa 20 jaar ( ook nog tijdens de voorbereiding van dit artikel), 
steeds meer puzzelstukjes gevonden die tezamen weliswaar nog geen volledig beeld opleve
ren, maar toch wel zoveel dat ik het heb gewaagd enkele conclusies te trekken. 

Vondsten 
H ier volgt (in min of m eer chronolog ische volgorde)• een overz icht van hetgeen ik, in dit ver
band heb gevonden. 
• Op 28 juni 1762 wordt te Amsterdam gedoopt (r.-k., 't Boompje) Franciscus, zoon van Mar

tinus van den Bergh en Elisabeth Klinkhamer. Het echtpaar had nog een zoon: Joannes 
Jurrianus, gedoopt Amsterdam 1 januari 1757 (r.-k., 't Boompje). 

• Op 9 mei 1779 trouwde in de Gereformeerde kerk van Nieuw Loosdrecht Ruth Moen, zoon 
van Jan Rutten Moen en Aaltjen Gerrits Pos met Pijtje Hoogeveen, dochter van Jan Hooge
veen en Neeltje Jans Schallenberg. Op 6 februari 1780 lieten zij in dezelfde kerk hun zoon 
Jan dopen. Er zijn geen andere kinderen uit dit huwelijk gevonden. Er waren in die tijd 
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meer gezinnen Moen in Loosdrecht, maar deze boden geen enkel aanknopingspunt voor 
dit onderzoek. 

• De loopbaan van Fran(ciscu)s van den Berg valt 
redelijk af te lezen uit de militaire stamboeken, 
althans voorzover die bewaard zijn gebleven.• Men 
vindt er ook zijn geboortegegevens'0 en zijn signa
lement. Hij was boekbinder van beroep maar trad 
in februari 1784 in dienst als soldaat in het Re-
giment van Westerlo. Hoe lang dit dienstverband 

Handtekening van Frans van den Berg 
in1817 

heeft geduurd kon niet worden achterhaald, maar op 17 oktober 1792 tekende hij weer voor 
3 jaar bij de infanterie. In die periode nam hij deel aan veldtochten in Brabant (1793) en 
Vlaanderen (1794). Op 17 oktober 1795 werd hij gepasporteerd. 

Op 12 november 1800 trad hij voor vier jaar in dienst bij de Fuselierscompagnie no. 1.11 

Op 12 november 1804 liep zijn termijn af maar hij bleef in dienst en ging op 22 juli 1805 

over naar het 1° Bataillon van het Regiment Infanterie van Ligne. In 1810 werd hij gepaspor
teerd. 12 Op 17 november 1817 werd hij aangenomen als sergeant 'op orders als voren' bij het 
Garnisoens Bataillon No. 34 Vijfde Compagnie. '3 In 1818 (geboorte zoon Johannes) was hij in 
garnizoen in Nijmegen. 

In geen van de genoemde stamboeken wordt vermeld dat Frans een vrouw en/of kinde
ren heeft gehad. 

• Op 1 december 1811 wordt te Asperen geboren en 5 december daaropvolgend gedoopt (ge
ref.) Feitje, dochter van Frans van den Berg en Cornelia Moen, echtelieden.'4 Zij wordt door 
de vader ten doop gehouden. 

• Op 20 juli 1817 overlijdt te Deventer Johannes van den Berg, twee jaar oud, zoon van Frans 
van den Berg, 53 jaar oud, boekbinder te Amsterdam en Cornelia Moen, ten huize van Derk 
Jan Hendriks, 23 jaar oud, timmerman in de Diefsteeg aldaar. Een geboorteplaats van Jo
hannes wordt niet vermeld. 

• Op 7 oktober 1818 wordt te Nijmegen geboren Johannes, zoon van Frans van den Berg, 
sergeant à la suite in de Guam: Komp: no. 5, Batt: no. 34, in garnizoen te Nijmegen en van 
Cornelia Moen, echtelieden. 

• Op 4 augustus 1821 wordt te Wijk bij Duurstede, ten huize van de slaapstedehouder Jan van 
Gent, geboren Ruth Martinus van den Berg uit het huwelijk van Franciscus van den Berg, 
bedelaar, oud 64 jaar, geboren te Amsterdam en Cornelia Moen, 43 jaar, geboren te Nieuw 
Loosdrecht. Het kind wordt aangegeven door de vroedvrouw Hendrina Gell buiten aanwe
zigheid van de vader. 

• Op 25 februari 1822 overlijdt te Wageningen Rutje van den Berg, geboren te Wijk bij Duur
stede, oud zeven maanden, dochter (sic!) van Frans van den Berg, geboren en wonende te 
Amsterdam, en Cornelia Mooij, liedjeszangeres, geboren te Utrecht, wonende te Amster
dam. De aangifte geschiedt door Cornelia, die niet kan schrijven en Johannes Lucien van de 
Voorde, een W a g e ningse ta b aldccr. 

• Op 14 mei 182415 worden te Rumpt gedoopt Cornelia en Elizabeth,gemince illegit. van Corne
lia (zonder familienaam). Doopgetuigen waren Jacoba Tukker priorema en Peter van Kam
pen posteriore. Laatstgenoemde deed ook de aangifte voor de Burgerlijke Stand. 

• In 1826 woont Frans van den Berg in Rumpt. Hij begeeft zich vandaar naar Amsterdam ten
einde zijn pensioen als Sergeant Majoor te gaan ontvangen. Hij zou toen reeds meer dan 70 

jaar oud geweest zijn. Sedertdien is niets meer van hem vernomen. In 1846 wordt veronder
steld dat hij op die reis of nadien is overleden en in elk geval niet in staat is om toestemming 
te geven tot het huwelijk van zijn zoon. Een en ander blijkt uit een akte van bekendheid 
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opgemaakt op 16 september 184616 ten behoeve van het huwelijk van Frans' zoon Johannes 
van den Berg met Cornelia van den Heuvel. '7 

• In de lijsten van ingezetenen van de gemeente Deil,18 opgesteld in de jaren 1826-1830, komt 
Cornelia Moen voor (geboren 1782), samen met haar kinderen Fran(ciscu)s, geboren 1807, 

dagloner; Fijke, geboren 1811; Johannes, geboren 1818 en de tweeling Elizabeth en Neeltje, 
geboren 1823, allen met de familienaam Moen. 

• In het Bevolkingsregister 1834/1836 van Deil19 wordt Cornelia Moen vermeld als jongedoch
ter, 50 jaar oud, geboren te Loosdrecht. Als inwonende kinderen worden vermeld: Johan
nes, 19 jaar, geboren te Nijmegen, dagloner en de tweeling Elizabeth en Cornelia, 12 jaar, 
allen met de familienaam Moen en allen Roomsch. 

• Op 5 maart 1836 trouwt Feitje in Beesd met Quirinus van der Peijl. Zij wordt Feitje Moen 
genoemd, dochter van Cornelia Moen (zijnde de vader onbekend), terwijl zij in de huwe
lijksbijlagen Feitje van den Berg wordt genoemd, dochter van Frans van den Berg.2° Bij de 
kerkelijke bevestiging van het huwelijk heet zij Sophia van den Berg. 21 

Fragment van de huwelijksakte van Quirinus van der Peijl en Feitje Moen (gemeente 
Beesd 1836 akte 4), waarin onder andere is vermeld dat de naam van Feitjes vader onbekend is 

Verklaring afgegeven door de gemeente Asperen, 1836. Hierin staat duidelij'k dat Feitje de naam Van den 
Berg draagt en dat zij· een dochter is van Frans van den Berg en Camelia Moen, echtelieden 

• Volgens het Bevolkingsregister 1840-1850" is Cornelia geboren in 1785, de tweeling in 1825 
en wordt als vierde persoon vermeld Joh. Mart. Moen, geboren in 1823, gekomen van Beest 
en vertrokken naar nr. 214. Bij laatstgenoemde is de naam Moen doorgehaald en vervangen 
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Bij de kerkelijke huwelijksbevestiging in 1836 heet Feitje zonder voorbehoud Sophia van den Berg 

door Van den Berg. 
• Op een lijst van vormelingen van de r.-k. parochie Rhenoij d.d. 8 juli 1844 prijken de namen 

van Cornelia en Elisabeth van den Berg. 23 

• Op 28 september 1847 wordt te Beesd geboren Franciscus, zoon van Quirinus van der Peijl 
en Sophia Moen. 

• In het Bevolkingsregister 1850-18602
• wordt Cornelia vermeld als weduwe, geboren 1785 in 

Loosdrecht. Haar dochter Elizabeth is ingeschreven op 20 december 1850, komende van As
peren; vanaf haar huwelijk wonen ook haar man (Antonius Leonardus van Diejen) en later 
haar kinderen op dit adres. 

• Bij de doop van het onwettige kind Franciscus op 7 december 1850 wordt de moeder aange
duid als Elisabeth van den Berg, doophefster is Cornelia Moun. 25 

• Cornelia Moen overlijdt te Deil op 15 juli 1854. Haar leeftijd wordt aangegeven als 79 jaar 
en zij wordt aangeduid als weduwe van Frans van den Berg. De namen van de ouders zijn 
onbekend. Aangevers waren de veldwachter Andries Klip en Cornelia's zoon Johannis van 
den Berg, 37 jaar oud, dagloner, die verklaarde niet te kunnen schrijven. In het r.-k. begraaf
register komt ze voor in de Armenklas onder de naam Cornelia van den Berg, 78 jaar oud. 26 

• Het huwelijk van Antonius Leo nardus van Die jen en Elizabeth Moen wordt op 29 december 
1856 kerkelijk bevestigd te Rumpt. Elizabeth wordt dan aangeduid als Elizabeth van den 
Berg, waarbij wordt aangetekend: 'bij de burgerlijke stand genoemd EL Moen' . 27 

• De kinderen van Antonius Leo nardus van Die jen worden allen gedoopt te Rumpt, 28 waarbij 
de moeder en haar tweelingzuster, die drie maal als doophefster optrad, op verschillende 
wijzen worden aangeduid: 

Datum kind moeder doophefster 

26-10-1857 Johannes (Jan) Elizabeth Moen Johanna Versteeg 

15-3-1861 Anna Maria Cornelia Elisabeth van den Berg Cornelia van den Berg 

uxor R. van der Pijl 

16-8-1863 Philippus (Flip) Elisabeth van den Berg (Moen) Cornelia van der Pijl-Moen 

5-12-1868 J ohannis (Hannes) Elisabeth van den Berg (Moen) Cornelia van den Berg(Moen) 

uxo r R.v.d.Pijl 

/ 'i) - /-,,- • (\,.. . 
.ki tVIIA ......,Y/i, 11·1 , u,;<I ,p--_., ,, • ))t e::;, . • 

I 
...Á,vt • f'f,_'j ,".,1..,,#,-;-,,h .p.t,, • ./2.e,_,,tv.fif'-"'7) -

r·{.,4'p. (.~-,,-,.,,,/4:,J r,, ... ,,1,.,, {á ,.,,,,Y(;;:j,4'4-:/ >yrn>{);:rv. #r. 67-.C-. , ., 
Doopakte uit 1868 van]oannes/Johannis van Diejen, waarin zijn moeder Elisabeth is aangeduid met de 
familienaam Van den Berg, maar waarbij denaamMoen tussen haakjes is toegevoegd. De doophefste1; 

Elisabeths tweelingzuster Neeltje/Cornelia, wordt op dezelfde manier beschreven 
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• Mijn grootvader Johannis van Diejen, alsmede zijn oudere broer Jan en zuster Anna Maria 
Cornelia van Die jen worden in hun jeugd ( de eerste maal was mijn grootvader 14 jaar) door 
de kantonrechter te Geldermalsen meermalen veroordeeld voor vergrijpen als stroperij, 
het vissen zonder akte, het rijden met een hondenkar over een dijk, het gaan over ander
mans grond of diefstal van riet en gras.29 Als de minderjarigen hun straf van één of twee 
dagen moeten uitzitten in het Huis van Bewaring te Culemborg moeten zij bij opname 
aldaar de namen van hun ouders opgeven. Jan, die lager onderwijs heeft genoten en zijn 
naam kan schrijven, noemt zijn moeder E. Moen. De beide anderen, die dat onderwijs 
niet hebben genoten, plaatsen geen handtekening of zetten een kruisje en noemen hun 
moeder E. (of A.} van den Berg.30 ln 1887 en 1888 noemtJohannis zijn moeder echter E. of A. 
Moen(s).3' 

Overwegingen, alvorens te concluderen 
Alvorens tot conclusies te komen heb ik wat punten geformuleerd om in overweging te ne
men bij het beoordelen en interpreteren van de hiervoor vermelde vondsten. De voornaamste 
daarvan zijn hieronder opgesomd: 
• De meeste van de bovenvermelde personen verklaarden geen schrijven te hebben geleerd, 

of ze konden lezen is niet vermeld, maar erg waarschijnlijk is dat niet.32 Hun afgelegde 
verklaringen omtrent namen, data, leeftijden en dergelijke zullen waarschijnlijk dan ook 
geen hoge mate van nauwkeurigheid hebben gehad en zij zullen het in akten en registers 
genoteerde meestal niet hebben kunnen controleren. 

• Bij de registratie in r.-k. doop-, trouw- en begraafregisters worden Nederlandse voornamen 
en roepnamen doorgaans gelatiniseerd. Eenzelfde persoon kan dus onder verschillende 
namen verschijnen: Neeltje - Cornelia, Jan - Joannes, Feitje - Sophia, Frans - Franciscus. 

• Uit ervaring is bekend dat doopregisters uit de woonplaats van de ouders lang niet altijd 
een volledige gezinssamenstelling opleveren. Meest voorkomende oorzaken: fouten en 
hiaten in de registers zelf, dopen in andere plaatsen. 

• Hoewel er talrijke afwijkingen zijn te vinden geschiedde de naamgeving van kinderen in 
de meeste gezinnen volgens tamelijk strikte vernoemingsregels. Zoons: 1 naar grootvader 
van vaders kant, 2 naar grootvader van moeders kant, daarna naar vader, overgrootvaders, 
ooms en anderen. Dochters: 1 naar grootmoeder van moeders kant, 2 naar grootmoeder van 
vaders kant, daarna naar moeder, overgrootmoeders, tantes en anderen. 

Het kwam ook wel voor dat twee grootouders gelijktijdig werden vernoemd. Zoons van 
ongehuwde moeders werden vaak gehuwd naar de verwekker of diens vader als het ging 
om een serieuze relatie (vaak later bevestigd door een huwelijk). Ging het om een 'onge
lukje' dan werd zo'n zoon vaak vernoemd naar de vader van de moeder, of ook wel naar de 
koning.33 

• Vóór de invoering van de Bevolkingsregisters (1850 met voorlopers vanaf circa 1825) werden 
woonplaatsveranderingen niet of zeer gebrekkig geregistreerd. Ook stand plaatswisselin
gen van militairen zijn dikwijls niet volledig ce a chterhalen. 

Conclusies 
Op grond van al hetgeen hiervoor vermeld is, heb ik de volgende conclusies getrokken. 

De vader van Franciscus Moen blijft onbekend. 
Tot dusverre is geen enkele aanwijzing gevonden omtrent de vader van deze Franciscus. 

Omdat Elizabeth kort voor zijn geboorte uit Asperen kwam ligt het voor hand hem daar te 
zoeken. Gehoopt werd dat het bevolkingsregister van Asperen uitsluitsel zou geven over Eli-

540 Gens Nostra 66 (zou) 



zabeths verblijf aldaar in de periode voorafgaand aan Franciscus' geboorte, maar helaas zijn 
er geen registers ouder dan 1862 bewaard gebleven. 

De eerste onbekende vader blijft dus voorshands onbekend. 

Frans van den Berg was boekbinder in Amsterdam, maar van 1784 tot omstreeks 1820 -

waarschijnlijk met onderbrekingen - in dienst als beroepsmilitair. Hij was steeds soldaat 
maar werd kort voor het einde van zijn loopbaan aangesteld als sergeant. Hij heeft deelgeno
men aan veldtochten in Vlaanderen en Brabant en heeft diverse standplaatsen gehad. Na zijn 
ontslag heeft hij vermoedelijk enige tijd een zwervend bestaan geleid, werd toen aangemerkt 
als bedelaar, maar woonde in 1822 in Amsterdam. In 1826 woonde hij in Rumpt.34 

De militaire registraties geven geen volledig beeld van zijn loopbaan. In het bijzonder geldt 
dit de periode 1818-1826. In die periode moet hij de dienst hebben verlaten. Om een of andere 
reden verkeerde hij na zijn ontslag in behoeftige omstandigheden, maar in 1826 leek hij recht 
te hebben op een pensioen. Toen hij op weg ging om dat in Amsterdam te incasseren is hij 
spoorloos verdwenen. 

Frans van den Berg en de circa 23 jaar jongere Cornelia Moen hebben van circa 1806 tot 1826 

een duurzame relatie gehad. 
Hoewel Frans en Cornelia meermalen worden aangeduid als echtelieden, er éénmaal zelfs 

wordt gerept van een huwelijk en Cornelia enkele malen wordt aangemerkt als weduwe is er 
waarschijnlijk nooit een wettig huwelijk gesloten. Waar en wanneer zij elkaar voor het eerst 
hebben ontmoet blijft onduidelijk, er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een relatie eer
der dan circa 1806. Vermoed wordt dat het paar leefde als man en vrouw en dat Cornelia Frans 
vergezeld heeft bij zijn overplaatsingen en verhuizingen, maar geheel zeker is dat niet. In de 
jaren 1821 en 1822 leidden zij een zwervend bestaan als bedelaar en liedjeszangeres met een 
zekere binding aan Amsterdam. Tussen 1822 en 1824 heeft Cornelia zich met haar kinderen 
metterwoon gevestigd in Rumpt (gem. Deil).35 Of Frans van den Berg er gelijk bij was is niet 
zeker, in 1826 in elk geval wel, al wordt hij niet vermeld als ingezetene. 

Frans van den Berg was de vader van alle kinderen van Cornelia Moen. 
Frans wordt uitdrukkelijk genoemd als vader van vier van de zeven kinderen van Corne

lia. Er is m.i. geen reden om aan dat vaderschap te twijfelen. De namen van Franciscus, Ruth 
Martinus en Elizabeth, hierboven reeds genoemd, onderstrepen Frans' vaderschap nogmaals. 
Franciscus (van wie de geboorte niet is gevonden) is naar hem vernoemd, hetgeen zou kunnen 
wijzen op een buitenechtelijke geboorte. Ruth Martinus is vernoemd naar zijn beide grootva
ders (zie ook hierna) en Elizabeth naar Frans' moeder Elisabeth Klinckhamer. De beideJohan
nesen kunnen zijn vernoemd naar Frans' oudere broer, maar ook naar Cornelia's grootvader 
Jan Rutten Moen (zie hierna). 

Neeltje is vernoemd naar Cornelia zelf. 
Met het geven van de naam F ranciscus aan haar voorzoon kan Elizabeth tot uitdrukking 

hebben gebracht dat zij Frans van den Berg als haar vader beschouwde. Ook haar zusters 
Feitje en Neeltje hadden een zoon Franciscus. 

De gemeente Deil heeft de relatie tussen Frans en Cornelia niet als huwelijk aangemerkt36 

en hanteerde voor alle in 1826 nog levende kinderen van Cornelia de familienaam Moen, ook 
bij degenen die bij de geboorte/doop als kind van Frans van den Berg waren aangemerkt. 37 

Ook de gemeente Beesd volgde deze lijn. De gemeente Asperen, de r. -k. pastoors en de 'gewo
ne' mensen (inclusief de betrokkenen zelf) gebruikten echter de naam Van den Berg regelma
tig om de kinderen van Cornelia Moen aan te duiden. Meermalen gaven zij er daarnaast blijk 
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van te weten dat ( ook) de naam Moen behoorde te worden gebruikt. 
Alle gegevens en omstandigheden samen kunnen dienen als bewijs van Frans' vaderschap. 

Hiermede is de tweede onbekende vader gevonden. 

Cornelia Moen is omstreeks 1785 geboren te Nieuw Loosdrecht als dochter van Ruth Jansz 
Moen en Fij tje Jans Hoogeveen. Zij is genoemd naar haar grootmoeder Neeltje Jans Schallen
berg. Zij was van huis uit gereformeerd en is later rooms-katholiek geworden. 

Ook al is haar doop niet gevonden, het echtpaar Ruth Moen/ Fijtje Hoogeveen is het enige 
'passende' paar uit Loosdrecht. Cornelia's oudste dochter is genoemd naar grootmoeder 
Fijtje, haar zoon Ruth Martinus is genoemd naar beide grootvaders: Ruth Moen en Martinus 
van den Berg. 

De vernoemingen kloppen zo goed dat ze als bewijs kunnen dienen, temeer omdat het hier 
gaat om namen die niet frequent voorkomen. De derde onbekende vader en de onbekende 
moeder zijn hiermee gevonden. 

Effect op de kwartierstaat 
De voor een genealoog storende open plekken in de kwartierstaat zijn verdwenen. Hierbij 
moet wel worden aangetekend dat het onderzoek naar de voorouders van Frans van den Berg 
al na één generatie weer is vastgelopen.38 Van de voorouders van Cornelia Moen zijn nog vier 
generaties geheel of gedeeltelijk gevonden. 

Noten 
1. Gegevens ontleend aan Burgerlijke Stand (Bs) en DTB worden in het algemeen zonder bronver

melding weergegeven. 
z. Waar in het navolgende gesproken wordt van Deil is daarmee doorgaans de gemeente bedoeld, de 

geboorten en overlijdens vonden in de meeste gevallen plaats in het tot deze gemeente behorende 
dorp Rumpt. 

3. Franciscus Moen tr. Leerdam 15-9-1876 Martijntje Kers. Zij kregen 18 kinderen, waarvan negen 
jong overleden. 

4. BS Deil, geboorten, akte van erkenning d.d. 22-3-1873, nr.19. 
5. Met deze naam is zij ingeschreven in de Burgerlijke Stand; zij wordt gedoopt als Cornelia en her

haaldelijk ook zo vermeld. 
6. Een enkele maal verbijzonderd tot Nieuwloosdrecht. In de na te noemen overlijdensakte van 

Rutje van den Berg in Wageningen wordt Utrecht als geboorteplaats genoemd. Deze akte bevat 
trouwens meer fouten. 

7. In strikte zin hoort dit geval niet tot het thema van dit nummer. Omdat het onderzoek gelijk op
liep met de speurtocht naar de andere onbekende vaders en op soortgelijke wijze werd aangepakt, 
wordt het hier toch beschreven. 

8. De volgorde van het vinden van de gegevens wijkt hier sterk van af. Daardoor ontstond pas tegen 
het einde van het onderzoek een redelijk beeld van de situatie. 

9. Nationaal Archief te Den Haag {NA), 2.01.16 Oorlog voor 1813, Stamboeken 1795-1815, inv.nr. 4, 
fol. 7 3 en inv.nr. 23, fol. 189; 2.13.09 Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, inv.nr. 441, 
volgnr. 263. 

10. Als leeftijden worden vermeld 35 resp. 39 jaar, aangezien de tijdstippen van deze registraties niet 
nauwkeurig konden worden vastgesteld, valt daar weinig uit te concluderen. In het stamboek na 
1813 wordt genoemd als geboortedatum 27 Junij 1761. Dit is precies een jaar en een dag voor de 
(goed gedocumenteerde) doopdatum. Aangezien niet valt aan te nemen dat zijn ouders zo lang 
hebben gewacht met het ten doop houden wordt verondersteld dat de vermelding in het militaire 
stamboek berust op een vergissing en dat hij is geboren op of omstreeks 27 juni 1762. 

11. Volgens de carrièrebeschrijving trad Frans in 1802 in dienst van de Marine en werd hij in 1806 in 
Vlissingen gepasporteerd. Deze periode overlapt zijn dienstverband bij de Fuseliers, resp. Infante
rie. Waarschijnlijk is hier een persoonsverwisseling in het spel. Op 28 Juni 1802 trad in Rotterdam 
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inderdaad een Frans van den Berg voor vier jaar in dienst van de Marine om te dienen a.b. van de 
Kenau Hasselaar. Deze Frans was weliswaar ook geboren in Amsterdam en Roomsch, maar zijn 
signalement stemde niet overeen met 'mijn' Frans, hij was geen boekbinder maar zeeman van 
beroep en bovendien nog maar 18 jaar oud. NA, 2.01.31, Stamboeken Marine, inv.nr. 71, katern 6. 

12. Op 23 augustus 1810 was een Frans van den Berg grenadier bij het 2' Regiment Infanterie in Den 
Haag op een gage van fl. 91 per jaar. Ik vermoed dat de desbetreffende zeer summiere vermeldin
gen ook betrekking hebben op een naamgenoot. NA, 2.01.15 Oorlog voor 1813, Stamboeken, inv.nr. 
176B, pag. 76 en inv.nr. 185, pag. 19. 

13. NA, 2.13.09 Stamboeken Onderofficieren en Minderen na 1813, inv.nr. 441, nr. 263. 
14. DTB Asperen 3, pag. 150. In een te Asperen afgegeven extract van deze akte (huwelijksbijlage bij 

het huwelijk te Deil op 5-3-1836 van Feitje Moen en Quirinus van der Pijl) wordt zij expliciet Feitje 
van den Berg genoemd. 

15. In de Burgerlijke Stand is als geboortedatum 15 mei 1824 vermeld. 
16. Gelders Archief, Kantongerecht Geldermalsen (1084}, inv.nr. 638, volgnr. 77. 
17. Beesd, 10 oktober 1846, akte 8. De akte van bekendheid is opgenomen bij de huwelijksbijlagen. 
18. Uitkomsten van volkstellingen, voorlopers van het Bevolkingsregister (BR). Gemeentearchief Gel-

dermalsen (GAG), dorp Rumpt, huisnr.198, volgnummers 1011 t/m 1016. 
19. GAG, thans onderdeel van het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel (RAR), Dorp Rumpt, huisnr. 213a. 
20. BS Beesd, huwelijksakte 1836, nr. 4. 
21. Beesd, r.-k. Trouwboek, RAR, archief nr. 2104, inv.nr. 79, akte 150. 
22. GAG, Dorp Rumpt, huisnr. 214b. 
23. GAG, Parochie Rhenoy 12/319. De r.-k. kerkelijke archieven ( o.a. DTB na 1811} uit de westelijke Betuwe 

bevonden zich ten tijde van het onderzoek voor een gedeelte in het GAG en berustten voor het overige 
bij de desbetreffende parochies. Kopieën zijn in het bezit van de heer Paul van Mook uit Gellicum, die 
zo vriendelijk was mij inzage te verschaffen. Hierna aangeduid als Collectie van Mook (CvM). 

24. GAG, Dorp Rumpt, huisnr. 83, later 84. 
25. GAG, Parochie Rhenoij 12/303, ook in CvM. 
26. CvM, RK Begraafregister Rumpt .. 
27. CvM, RK Huwelijksregister Rumpt, pag. 2. 
28 . CvM, RK Doopboek Rumpt. 
29. Ook hun vader Antonius Leonardus van Diejen werd enkele malen voor dergelijke vergrijpen ver

oordeeld. 
30. Gelders Archief, Archief Huis van Bewaring Culemborg (HvBC}, inv.nr.10, bi. 73 nr. 263, 97 nr. 106, 

inv.nr. 11 bi. 9 nr. 477, 36 nr. 637, 42 nr. 10, inv.nr. 12 bi. 35 nr. 15, inv.nr.14, bi. 72 nr.122. 
31. HvBC, inv.nr. 14 bi. 47 nr. 649, bi. 48 nr. 654, bi. 73 nr.126. 
32. Het hier vermelde geldt niet voor Frans van den Berg. Zijn beroep van boekbinder veronderstelt al 

een zekere mate van geletterdheid en op de overlijdensakte van zijn eerste en de geboorteakte van 
zijn tweede zoon Johannes plaatst hij een keurige handtekening. 

33. Het hier gestelde berust deels op eerder verworven kennis en is aangevuld met hetgeen mr. A. H. G. 
Verouden in een lezing op 10 maart 2010 voor de afdeling Utrecht van de N VG naar voren bracht. In 
de praktijk kan het natuurlijk toch net anders zijn gegaan. 

34. In de lijsten van ingezetenen van Deil komt zijn naam echter niet voor. Er is wel een Frans van den 
Berg, maar dat is een landbouwer en onmiskenbaar een andere persoon. 

35. In 1832 bezat zij een (inmiddels verdwenen) huisje van 18 m' aan de Lingedijk aan de buitenzijde 
van Rumpt. Hoe zij dit bezit heeft verworven kon niet worden achterhaald. (Gelders Archief, Ka
daster, QAT, gem Gellicum, sectie A nr. 377bis). 

36. Alleen in haar overlijdensakte is zij aangeduid als weduwe van Frans van den Berg. 
37. Alleen de naam van Johannes is (waarschijnlijk op grond van zijn als huwelijksbijlage geprodu

ceerde geboorteakte) later veranderd in Van den Berg. In het vergelijkbare geval van Feitje ge
beurde dat echter niet. 

38. Inmiddels is de ondertrouw van Frans' ouders (Marten Berg en Leijsje Klinkhamer) gevonden: Am
sterdam (pui) 16-4-1756. Zij waren afkomstig 'uit de Lipstad', vrijwel zeker Lippstadt in Duitsland. Zij 
werden (waarschijnlijk ten onrechte) vermeld als gereformeerd en hun ouders waren dood; ze teken
den met een kruisje. Bij Martinus tweede huwelijk ( otr. Amsterdam 20-4-1787) is hij rooms en afkom
stig uit 'Verne in hetPaterborn' . Verne ligt iets ten oosten van Lippstadt in de richtingPaderborn. 
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Mijn onbekende vader- Haar onbekende vader 
PAUL VAN DER PLAS 

Een verrassende vondst 
Toen mijn moeder naar een verzorgingshuis ging, hebben wij kinderen haar flat leegge
ruimd. Het bleek een enorm karwei. Voor het gemak stopte mijn oudste broer alle mappen 
en papieren in dozen om thuis uit te zoeken. Tussen alle arbeidscontracten, brieven, kinder
tekeningen, kerstkaarten en reclames vond hij een brief van mijn reeds lang overleden vader 
aan een kantonrechter. En daarbij reçu's van alimentatiebetalingen per giro aan een vrouw in 
een Zuid-Hollands dorp met het adres erbij. Hij belde mij met de mare dat we vermoedelijk 
ergens een halfbroer of halfzus moesten hebben. Opwinding maakte zich van ons meester. 
Geheel verbaasd waren we overigens niet. Wij hadden aan den lijve meegemaakt dat het hu
welijk van onze ouders niet over rozen was gegaan. Maar deze onverwachte kant van vader 
was nooit eerder in beeld geweest. 

Doodlopende sporen 
Wat te doen met de nieuwsgierigheid, die natuurlijkerwijs ontstond. Wilden we dit allemaal 
weten? We vroegen het onze zus, die aangaf dat ze de familie al gecompliceerd genoeg vond. 
Ze hoefde niet per se nog meer te weten, maar wilde haar broers niet in de weg staan als zij 
verder wilden zoeken. We moesten ons wel realiseren dat we van alles konden vinden, iemand 
die geen contact met ons op prijs stelde, iemand die al was overleden, noem maar op. 

Dat zoeken bleek voor ons overigens niet zo makkelijk. Opheldering vragen aan onze 
dementerende moeder leek geen verkiesbaar pad. Het googlen van de gevonden naam en 
het adres leverde niets op. Een digitaal archief van de gemeente waar de onbekende vrouw 
woonde, was op internet niet te vinden. Ten einde raad vroeg ik een paar vrienden, die veel 
met stamboomonderzoek bezig zijn, om advies. Zij verwezen me naar het Centraal Bureau 
voor Genealogie in Den Haag. Daar beschikken ze over databanken, overlijdensadvertenties 
en oude telefoonboeken. Via de CBG-website kwam ik in contact met onderzoeker Zwanet 
Plomp. Ze vond het een heel spannend verhaal en wilde er wel in duiken. 

Eerste tekens van leven 
Het was een memorabele vrijdag. Ik had Zwanet 's morgens gebeld met onze vraag en ze belde 
die middag om drie uur alweer terug. Ze wist al veel meer. Inmiddels had ze die vrouw uit het 
Zuid-Hollandse dorp gevonden, maar die leefde niet meer. Wel wist ze dat de vrouw in 1950 

getrouwd was met ene meneer De Hoog. Haar dochter was bij het huwelijk door meneer De 
Hoog wettig erkend. In 1958 was de familie naar Australië geëmigreerd. 

Ik was ontdaan. Dus als die dochter nog leefde, had ik een halfzus helemaal aan het andere 
eind van de wereld. 

Als deze halfzus in Australië getrouwd is, en een nieuwe achternaa1n heeft, wordt het erg 

moeilijk om haar op te sporen, had Zwanet gezegd. Een vrouw in Australië vinden, is altijd 
een probleem. Maar ze wist nog meer. Ze had gebeld met de jongste broer van die vrouw. Die 
woonde nog steeds in het betreffende dorp. Een man van in de 80, die wist dat het eerste kind 
van zijn zus niet van die meneer De Hoog was, maar van een 'militair'. Toen die man in 1948 

terugkwam uit de oorlog in Indonesië, zag hij thuis ineens zijn nieuwe nichtje. Zijn zus had 
in het jaar daarvoor een baby gekregen. Dat het nichtje nu in Australië woonde wist hij wel, 
maar hij kon niet zeggen waar. Waarschijnlijk wist zijn dochter Hanny in Brabant dat wel, die 
belde af en toe met haar en met haar oom. 
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Voor het eerst wist ik dat ik een halfzus had en nog wel uit hetzelfde geboortejaar als ikzelf. 
Het was in de tijd nog dichterbij dan ik dacht. Het voelde als een tweelingzus. 

De wonderen van internet 
Zwanet zou proberen Hanny in Brabant te bellen. Dat kon volgens haar vader alleen 's avonds. 
Maar Zwanet ging ook nog op vakantie. Het duurde veertien dagen voor ik meer hoorde. Zwa
net kreeg Hanny maar niet te pakken. 

Met mijn broer en zus overlegde ik nogmaals of we wel door wilden gaan. We konden in 
theorie nog terug, maar we waren te nieuwsgierig. Eindelijk kreeg ik Zwanet weer aan de lijn. 
Ze had Hanny in Brabant te pakken gekregen. Die reageerde heel enthousiast. Mijn halfzus 
heetteJetty. Ze was van haar kant al vaak op zoek geweest naar haar vader, maar had nooit wat 
gevonden. 

Voor het eerst kenden we haar naam en wisten we dat ze ook met ons in contact wilde 
treden. Hanny zou contact met haar zoeken en dat weer aan Zwanet melden. We moesten op
nieuw nog even wachten. Dat even bleek weer weken te duren. 

Ik kon nu wel wat meer googlen. Op een website over emigranten naar Australië kon ik zien 
dat de familie De Hoog op 12 augustus 1958 met het schip de Waterman aankwam in Australië 
en zich liet inschrijven in Sydney. 

Ongeduldig belde ik Zwanet na twee weken om te vragen hoe ver we waren. Het bleek dat 
Hanny haar nichtje in Australië niet kon bereiken. Ze had een verkeerd e-mailadres en een 
oud telefoonnummer. Meestal werd ze door Jetty gebeld. 

Gestimuleerd door mijn telefoontje ging Zwanet voortvarend te werk. Ze vroeg door bij 
Hanny en pikte op dat haar nichtje in de Australische stad Townsville woonde en iets in het 
onderwijs deed. Zwanet ging zelf googlen naar Jetty De Hoog en kreeg een hit op de website 
van de Townsville State High School. Op allerlei plekken in die website zette ze een oproep of 
Jetty met haar in contact wilde treden. De directeur van de school hoorde ervan en mailde de 
boodschap naar Jetty door. Ineens ging het snel. Jetty mailde Zwanet, die mailde haar hoe de 
vork in de steel zat, gaf haar mijn e-mailadres en dan opeens staat zeop mijn mail.Ik weet nog 
precies wat ze schreef in haar grappige Nederlands: 

HelloPaul. 
Ik heet]etty De Hoog en het schijnt dat U m'n halfbroer ben. Het is niet te geloven!!!!! 
Ik zoek al 40 jaar naar m'n biologische vader maar het lukte me niet want m'n stiefvader heeft me 
altijd een foute naam gegeven. 
Kan je me misschien iets over hem vertellen? Ik ben tamelijk klein (1,62 m) en blond. 
Ben Zaterdagjaarig dus dit is een fantastische verjaardagscadeau. 
Tot schrijf 
Jetty 

Duizend vragen - vaal< geen antwoord 

Ik was ontroerd toen ik haar eerste woorden las. Het leek of ik een stuk van mezelf terugvond. 
Alsof mijn hele leven ineens in een ander perspectief kwam te staan. Duizenden vragen bor
relden op. In de daaropvolgende maand werd bijna dagelijks gemaild. Elk antwoord riep 
weer nieuwe vragen op. Tientallen foto's werden verstuurd. Documenten gescand. Een eerste 
skypecontact. Allemaal pogingen om zestig jaar geschiedenis in te halen. 

Toch werd ook duidelijk dat veel zaken altijd onbekend zouden blijven. Hoe hadden onze 
vader en haar moeder elkaar leren kennen, wat voor relatie was het, had onze vader mijn half
zus wel eens zien spelen op het schoolplein, waarom hadden haar moeder en haar stiefvader 
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niets willen vertellen, waarom hadden mijn ouders dit altijd geheim gehouden, maar niet de 
sleuteldocumenten vernietigd? 

Aan de hand van foto's en documenten bleek mijn dementerende moeder zich nog wel wat 
te kunnen herinneren. Maar ze had, naar ze zei, heel veel verdrongen. Ze wilde ons kinderen 
niet met deze onbekende kant van mijn vader confronteren. 

Haar onbekende vader 

C. van der Plas (1915-1979) 

Een half jaar later kwam Jetty naar Neder
land om haar nieuwe familie te ontmoeten. 
We bereidden haar een feestelijke ontvangst. 
Graag wilde Jetty terug naar het begin, naar 
haar geboortedorp, om op het gemeentehuis 
haar geboortebewijs op te halen met de na
men van haar echte ouders erop. Ook gingen 
we langs Zwanet Plomp, die haar zo ver weg 
toch maar had weten te vinden. En uiteraard 
talloze malen op familiebezoek. 

Aan iedereen vertelde ze over haar vergeef
se zoektocht vanuit Australië naar haar biolo
gische vader. Eerst op haar twintigste kwam 
ze erachter dat ze een stiefvader had. Het ge
zin De Hoog was, aangevuld met een broertje, 
in Australië een nieuw en normaal leven be-
gonnen. Toen zij haar vader tijdens een ruzie 

uitschold voor 'bastard', kwam het hoge woord eruit. Niet hij, maar zij was de 'bastard'! Vanaf 
dat moment ging Jetty vragen stellen over haar biologische vader. Haar moeder weigerde de 
daaropvolgende 35 jaar informatie te geven. Haar stiefvader stuurde haar met een kluitje in 
het riet door valse namen te noemen. De familie in Nederland hield zich aan hun afgesproken 
zwijgplicht. 

Tijdens haar bezoek in 2008 aan Nederland kwam Jetty veel te weten over haar onbekende 
vader: ze hoorde verhalen, zag foto 's, bezocht historische plekken. De familie uit haar ge
boortedorp begon ook meer te vertellen.Jetty's moeder zou in Den Haag voor het verzet heb
ben gewerkt. In die context kon ze onze vader hebben ontmoet die toen bij de Binnenlandse 
Strijdkrachten zat en vanaf 1946 werkte bij het Ministerie van Oorlog. 

Recent vulde ik de beelden van onze vader bij een tegenbezoek aan Australië verder aan. 
Graag zocht Jetty naar overeenkomsten met de kenmerken en hobby's van onze vader. Voor 
Jetty blijft haar nu bekende vader toch nog steeds een onbekende. Had haar moeder eerder 
willen spreken, dan had ze hem misschien persoonlijk kunnen leren kennen. Maar daarvoor 
was het reeds lang te laat. In mei 1979 overleed onze vader op 64-jarige leeftijd. 
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In memoriam Anneke van Santen-Verweij (1940-2011) 

Op zondagavond 22 mei jongstleden over
leed op 70-jarige leeftijd Anneke van Santen
Verweij, het langst zittende bestuurslid van 
de NGV-afdeling Kwartier van Nijmegen. 
Johanna Geertruida Maria Verweij werd op 
30 juli 1940 in Gouda geboren, als dochter 
van Johannes Verweij, banketbakker, en van 
Francisca Nederhof. In het gezin waarin ze 
opgroeide kreeg ze het devies 'klaarstaan 
voor een ander' mee. 

Nadat eerst echtgenoot Ben door het 'ge-

nealogisch virus' was gegrepen, werd het 
stamboomonderzoek ook een hobby voor 
Anneke. Al snel werden ze beiden lid van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging. In 
1995 kwam Anneke in het bestuur van de af
deling Kwartier van Nijmegen. In 1996 werd 
het beheer van de afdelingsbibliotheek door 
Ben van Santen overgenomen. Het echtpaar 
Van Santen trad vanaf die tijd op als biblio
thecaris tot in 2009 het beheer van de biblio
theek, noodgedwongen door ruimtegebrek, 
aan het Regionaal Archief Nijmegen werd 
overgedragen. Menige kraam op genealogi
sche markten werd door Anneke bemand. Als 
ervaringsdeskundige kon iedere bezoeker op 
een vriendelijk woordje van haar rekenen en 
wees zij op de vele informatie die in de stand 
beschikbaar was. Tot slot was Anneke ook 
actief in de knipseldienst, waar zij familie
advertenties uitzocht en sorteerde. Tevens 
zorgde zij ook voor het contact met de knip
seldienst in het NGV-verenigingscentrum. 
Zij heeft al die jaren met haar activiteiten een 
waardevolle en ondersteunende bijdrage ge
leverd. Drie weken voor haar overlijden ont
ving zij uit handen van de burgemeester van 
Nijmegen, Thorn de Graaf, een koninklijke 
waardering voor haar vele vrijwilligerswerk. 

Jochen Rengers 

Verenigingscentrum gesloten op zaterdag :z9 oktober :z.011 

Op zaterdag 29 oktober 2011 vindt er een bijeenkomst plaats van de medewerkers van 
de Dienst PR van de vereniging. Daarom is het niet mogelijk voor de leden die dag in het 
Verenigingscentrum de collecties te raadplegen. Voor bezoekers is hetvc die dag dus gesloten. 

Sluiting Verenigingscentrum rond jaarwisseling 
Dit jaar is het Verenigingscentrum (VC) rond het einde van het jaar gesloten van donderdag 
22 december 2011 tot en met woensdag 11 januari 2012. Vanaf donderdag 12 januari is ieder

een weer van harte welkom in ons VC. 
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De N G v twittert 

Sinds 12 april van dit jaar behoort de NGV tot 
het groeiend aantal instellingen dat twittert. 
Da's mooi, denkt u misschien, maar wat is 
dat, twitteren? Het antwoord daarop is bijna 
net zo kort als een twitterbericht, dat een 
tweet genoemd wordt. Twitteren is een me
thode om via internet snel heel korte bericht
jes (maximaal 140 lettertekens) te sturen aan 
mensen met een bepaalde interesse. De vori
ge zin bestaat uit precies die 140 lettertekens, 
dan weet u exact hoe lang zo'n tweet maxi
maal is. Het moge duidelijk zijn dat zo'n be
richt mensen alleen maar kan attenderen op 
bepaalde zaken. Echter, doordat zo'n bericht 
ook een verkort internetadres kan bevatten 
(onderaan dit artikel vindt u een voorbeeld), 
is het mogelijk veel meer informatie te geven 
dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt. Ook 
foto's of ander illustratiemateriaal kan mee
gestuurd worden. 

~ 
NGV Genulogie ;,. ,:. r,( '1 vo 
Was Üw voorouder misschien een 'allen' (met genaturaliseerde 
immigrant) 1n de USA? Daar 1s info over te vmden. zie bit t(lp7vqAm 

Da's mooi, denkt u misschien weer maar ik 
krijg al een NGV-nieuwsbrief, staat daar al 
niet alles in? De vraag stellen is 'm beant
woorden. Nee, daar staat niet alles in. 'Al
les' is een breed begrip, dus dat zou wel een 
wat lange nieuwsbrief worden. Daar komt bij 
dat die nieuwsbrief slechts eens in de zoveel 
tijd verschijnt. Twitteren gaat gewoon door, 
elke dag, elk uur, elke seconde. U blijft op de 
hoogte van, en nu komt het: precies het soort 
informatie dat u interessant vindt! Het voor
gaande suggereert misschien dat u daar dan 
ook elke seconde naar moet kijken, maar dat 
is niet zo. U kijkt op de twitter-website wan
neer het u uitkomt en dan ziet u wat er tot dat 
tijdstip aan informatie is binnengekomen. 

Aannemende dat u geïnteresseerd bent in 
genealogie, dan kunt u zich laten informeren 
door bv. het CBG . Interesse in een bepaald 
archief, het BRIC of NHA is een optie. Mu-
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sea, erfgoedinstellingen, historische vereni
gingen, het kan allemaal. Maar ook over uw 
andere liefhebberijen kunt u zo uw eigen in
formatiestroom organiseren. 

Als NGV hebben wij natuurlijk zelf het 
e.e.a. te melden maar wij vergaren ook in
formatie van derden om die vervolgens, in
dien voldoende interessant, weer aan u, onze 
'volgers', door te geven. Op dit moment be
trekken wij onze informatie van 170 partijen 
en 80 websites in binnen- en buitenland. Die 
informatie heeft voor 28% betrekking op met 
name genoemde familienamen, voor 46% 
op genealogisch interessant nieuws, bv. over 
nieuwe bronnen, en voor 6% zijn het items 
die u ook op NGV-site kunt vinden. U ziet, 
een zeer gevarieerd 'palet'. Zo door de bank 
genomen plaatsen wij zo'n tien tweets per 
dag. Daarmee blijft u als NGV-lid goed op de 
hoogte van wat er in de wereld van de ge
nealogie om gaat. Maar het 'leuke' van het 
twittermedium is, dat wij niet alleen NGv-le
den informeren (nu: 21% van onze 'volgers'), 
maar ook mensen daar buiten (61%), mensen 
die misschien wel eens vaag over ons gehoord 
hebben of misschien helemaal nog nooit. Op 
deze manier komen al die mensen met ons in 
aanraking en dat komt onze naamsbekend
heid ten goede. Natuurlijk hopen wij dat het 
lidmaatschap van de NGV dan ook wat meer 
bij deze groep twitteraars in zicht komt. 
Want eerlijk gezegd, dat is een van de rede
nen om met twi tteren aan de gang te gaan. 
Denkt u, dat wil ik ook wel eens zien, kijkt u 
dan op www.twitter.com/ngv_genealogie. 
Wilt u nog een stapje verder gaan en uw ei
gen informatiestroom organiseren, dat kan! 
Op de NGv-site staat niet alleen een nieuws
bericht over twitteren, er is ook een overzich
telijke, korte handleiding te downloaden. 
Zie http://bit.ly/oD9pFy. Parafraserend op 
de veronderstelde woorden van Karel Door
man "Ik val aan, volg mij!", zouden we willen 
zeggen: "Wij twitteren, volg ons!". 
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Veel bezoekers en NG v-vrijwilligers op soplus-Beurs 

Zesentwintig enthousiaste NGV vrijwilligers 
hebben bij toerbeurt zes dagen lang de vele 
vragen over genealogie kunnen beantwoor
den op de soplus-Beurs in Utrecht. Van de 
ruim 100.000 bezoekers (6% meer dan vorig 
jaar) zijn er velen langs de gezamenlijk stam
boomstand van Hee, CBG en NGV gekomen. 
Beginners, geroutineerde onderzoekers en 
belangstellenden kwamen met hun vragen 
over onder meer onderzoeksmogelijkheden, 
computerprogramma's, computergebruik 
en internet. Ook de NGv-folders, -formulie
ren, -kwartierstaten en de mogelijkheden 
van de NGV-website deden het goed. De meer 

dan 2000 links op de NGV-site waren een gro
te verrassing. Het zoeken op internet naar 
voorouders ging de hele dag door, op alle vier 
onze computers! We weten zeker dat we weer 
velen enthousiast gemaakt hebben voor onze 
hobby. Er hebben zich direct 20 nieuwe leden 
aangemeld, hopelijk volgen er meer. Dat de 
NGVeen vereniging is van vrijwilligers die el
kaar hel pen en dat er 27 regionale afdelingen 
zijn waar men bij elkaar komt, sprak vooral 
aan. 

H.T. M. Hardeman-Emans, 
Hoofd Dienst Public Relations 

Symposium Lang leve de Burgerlijke Stand! 
Op 2 november houdt het Zeeuws Archief in 
Middelburg het symposium Lang leve de bur
gerlijke stand! U bent van harte welkom. De 
uitgenodigde sprekers zijn: 
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1. Leo Hollestelle, lezing Lief & Leed in Zee
land, meer dan 200 jaar burgerlijk stand. Hij 
is archivaris en projectleider van de ge
nealogische website Zeeuwen Gezocht 
van het Zeeuws Archief, 
www.zeeuwengezocht.nl. 
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2. Yvette Hoi tink, lezing Wij zijn allen fris en 
gezond. Zeeuwse emigranten in de 19d' eeuw. 
Zij is medewerker digitale innovatie bij 
het Nationaal Archief en heeft een eigen 
website www.dutchgenealogy.nl. Ze 
helpt onder meer nazaten van emigran
ten hun verre verwanten in Nederland te 
vinden. Daarnaast heeft zij een column 
in het CB G-tijdschrift Genealogie. 

3. Eric Hennekam, lezing Een e1felijke ziekte 
in je familie. Genealogie en genetica. Hij is 
onder meer docent archiefonderzoek en 
verricht genealogisch onderzoek bij het 
UMC Utrecht en hetuMc Groningen. 

4. Suzanne Jansen, lezing Het pauperpara
dijs - het spoor terug. Ze is de auteur van 

'Het pauperparadijs, een familiegeschie
denis' (2008) en 'De hemel is goud, bio
grafie van een race' (2011). 

Het symposium is in de Hofpleinkerk tegen
over het Zeeuws Archief te Middelburg. De 
zaal is open om 12.30 uur, aanvang lezingen 
13.00 uur. De toegang is gratis, aanmelden 
verplicht, via info@zeeuwsarchief.nl of tel. 
0118-678800. Voor meer informatie zie www. 
zeeuwsarchief.nl. 

NB Drie van de vier hierboven genoemde sprekers 
zijn ook aktief op Twitter. U kunt ze vinden bij 
@zeeuwengezocht, @yhoitink en @EricHen
nekam. 

NG v cd-roms en dvd's niet meer te doorzoeken 
met Adobe Reader X? 

Omdat Adobe Reader X geen indexen on
dersteunt die zijn gemaakt met Acrobat 5 
of eerder, kunnen de volgende door de NGV 
uitgebrachte cd-roms/dvd's, niet meer door
zocht worden met behulp van de index op de 
cd-rom/dvd. Het gaat om: 
• Gens Nostra 50 jaar 1946-1995 (2 cd-roms) 
• Gens Nostra 60 jaar 1946-2005 (dvd) 
• 60 jaar NG v kwartierstaten ( cd-rom). 

Hierdoor kan het zoeken in de jaargangen 
Gens Nostra een tijdrovende bezigheid zijn. 
Voor de genoemde producten zijn nieuwe 
indexen beschikbaar. Hierdoor kan, bij ge
bruik van Adobe Reader X, toch weer met be
hulp van de index gezocht worden. 

Alle informatie is te vinden op de NGV 
website www.ngv.nl. U kiest voor Kennis-

centrum in de groene bovenbalk en daarna 
in het linker menu onder Computergenea
logie voor NGV programma's. Hier vindt u 
informatie over door de NGV uitgebrachte 
programma's, cd-roms en dvd's. Bij de ge
noemde cd-roms en dvd is een verwijzing te 
vinden naar de nieuwe index en hoe deze te 
installeren. 

Voor informatie over cd-roms en dvd's ge
leverd door regionale afdelingen van de NGV, 
dient u contact op te nemen met de betref
fende afdeling. 

NGV Dienst Ondersteuning en 
Presentatie voor ComputerGenealogen 

Jaap de Rooij 

Winterlezingen in het Legermuseum te Delft 

In de serie: 'De conservator vertelt', is er deze 
winter op iedere eerste donderdagochtend 
van de maand een lezing over een interes
sant militair-historisch onderwerp door een 
van de deskundigen van het Legermuseum 
te Delft. De cyclus start in november met op 
donderdag 3 november, 10.00-11.30 uur, een 
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lezing over Kinderen in het Nederlandse leger in 
de periode 1579-1924 door conservator litera
tuur Louis Sloos. 

Van de 16dc tot begin 2ost0 eeuw zijn dui
zenden kinderen in het Nederlandse Leger te 
vinden geweest. Misschien ook wel één van 
uw voorvaders?! Sommige kinderen gingen 
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al op tienjarige leeftijd het leger in. Gewone 
kinderen werden tamboer of zelfs soldaat, 
officierszonen dienden als cadetten of aspi
rant-officieren bij het regiment van hun va
der, weeskinderen gingen naar de pupillen
school, etc. Velen klommen op in de rangen 
en een enkeling bracht het zelfs tot generaal. 
In de collectie van het Legermuseum zijn vele 
verwijzingen te vinden naar dit intrigerende 
onderwerp, bijvoorbeeld speciale kinderge
weren. In deze lezing wordt voor het eerst 

een overzicht gegeven van het kind in het 
Nederlandse leger door de eeuwen heen. 

Elke winterlezing begint om 10.00 uur met 
koffie, en eindigt om 11.30 uur. Daarna kunt 
u op eigen gelegenheid het museum bekij
ken. U kunt zich aanmelden via co mm unica 
tie@legermuseum.nl, o.v.v. 'winterlezing 
1'. Kosten: toegang museum. Het adres van 
het Legermuseum is: Korte Geer 1, 2611 CA 

Delft. 

Nieuwe leden 
133504 mw J. W. C. Brandsma, Tilburg 133560 dhr P. Peeters, Almere 
133506 dh r N.J.C. Roodt, Den Haag 133561 mw A.M. Sjamaar, Amersfoo rt 
133507 dhr P.H. Koudenberg, Aleksand row/1, Polen 133562 dhr J. Steenbergen, Raalte 
133508 dhr J.H. Bronkhorst, Noordl aren (Gr) 133563 mw L. Keen, Raai te 
133509 mw C. Scheuerman, Spijkenisse 133564 mw A.M. van Wagenberg, Den Haag 
133510 dhr R. Dijkman, Neede 133565 mw A.G. Kerkhof, Amsterdam 
133511 dhr A.F. Pol man, Woerden 133566 dhr G. P.J. de Kluij s, Nijmegen 
133512 dhr M.G.G.T. de Bie, Margraten 133567 dhr H. Wilb rink, Utrecht 
133513 mw A.M.C. Smetsers-Verkooijen, Oirschot 133568 dhr E. Metz, Sneek 
133514 dhr dr F. P.W. Soetermeer, Utrecht 133569 dhr A. Hoek, Montfoort 
133515 dh r R. van der Heide, Muiderberg 133570 dh rJ.H. Westerdi ep, Winterswijk 
133516 dh r J. H. Vroom, Enschede 133571 dhrH. Linschooten, Alphen aan den Rijn 
133517 dh r R. Straaij er, Pijnacker 133572 dhr L. C. van Gulyk, Cuij k 
133518 dhr S. Beemster, Hoorn 133573 dhr H . B. M. Tinnevelt, Gendringen 
133519 dhr M.L. E. Snebbout, Schoten, België 133574 mw l.M.A. E. Ockeloen, Rhenen 
133520 dh r P. Leglise, Tournai, België 133575 mw E. J. de Jonge, Wijk en Aalburg 
133521 dhr E. J. TH. Smit, Tiel 133576 dh r P.A.M. Hofhu is, Noo tdorp 
133522 dh rP.L. Dewaelsche, Sas van Gent 133577 dh r K. W. Benoist, Oostzaan 
133523 dhr V.A. M. Kaldenbach, Alkmaar 133578 dhr T. Ver hoef, Emmen 
133526 dhr W. Harte, Brielle 133579 mw G. van der Hoff-Munneke, Emmen 
133528 mw G.C. L. Fieren, Rhenen 133581 dh r H. J.D. de Feber, Almelo 
133529 mw B. G.A. M. Hodenius, Reek 133582 mw G. H.M. Neij enhuis, Rheden 
133530 mw M.J.E. Daudt-Janssen, Grave 133583 mw C.M.J. P. de Beer-de Rooij , Tilbu rg 
133532 dh rJ.F.M. Spierings, Haarlem 133584 mw 1. van den Ancker, Nagele 
133535 dhr C. van Beijma, Warga 133585 dhr J. M.H. Huntjens, Den Helder 
133536 mw L.G. Aanstoot,Apeldoorn 133586 mw W.J. van Paassen-Dessens, Den Hoorn 
133537 dh r drs C.G.M. Wortel, Brummen 133587 dh r P. M. Groen, Vlaard ingen 
133538 dh r T.J. van Eyck, Valburg 133588 mw J.M.A. Aarsman, Amersfoort 

133539 dhr J. Vos, Den Haag 133589 dhr E. R. van der Wel, Huizen 
133540 dhr J. H. van Doorn, De Meern 133590 dh r J. R.V. Visser, Zaand ij k 
133541 mw C.A.J. Sweeti ng, Nijmegen 133591 mw M. Scharloo, Vlissingen 
133543 dhr M.J. Bontenbal, Delft 133592 dhr G. Schafraad, Enschede 
133546 dh rB.S. Gij sberts, Raalte 133593 dhr J. F. G. Krabbendam, IJmuiden 
133547 mw L. H. Assendorp. Grijpskerk 133594 dhr H.J. Benni nk,Haa rl em 
133548 dhr H.H. va n der Veen, Den Haag 133595 dhr R.P. Kuijper, Coevorden 
133549 mw G.J. M. Kom pier-de Bruijn, Goes 133596 dhr drs ing A.J. Driesen, Wassenaar 
133550 dhr P. Mooij , Beverwij k 133597 dh r H.J. Min nee, Monnickendam 
133551 mw A.C. M. van Wijngaarden, Numansdorp 133598 dhr J.S. Nienhuis, Haren (G r) 
133552 mw M. Verhees-Methorst, Boxmeer 133599 mw E. van der Woerdt, Hoeven 
133553 mw C.J. Hoevenaar, Kruiningen 133600 dhr L. TH. Weersink, Saasveld 
133555 dh r A. Boers, Wageninge n 133601 dhr D.J. Schenk, Hoogwoud 
133556 mw S. E.M. Vonck, Hazerswoude 133602 dh r G. van der Straten, Nederhorst den Berg 
133557 dh r G.J. Zandstra, Haarl em 133603 mw G. Krij ger-van Roon, Heemskerk 
133558 mw M. Visser, Lelystad 133604 dhr J. Kloet, Goes 
133559 dh r A. J.M. van de Voorde, Dordrecht 133605 dh r D.J. Louws, Middelburg 
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133606 mw A.M. Beukers-Arends, Lettele 133635 dhr J. Rozendal, Oldemarkt 
133607 dhr P.E. Marseille, Hilversum 133636 dhr J.C. Fleming, Weesp 
133608 dhr G.J. Krijgsman, Apeldoorn 133637 dhr G. Vlaanderen, Eibergen 
133609 dhr P.H . Sijtsma, Burdaard 133638 dhr P.J. Fortuin, Rotterdam 
133610 dhr J. van der Ham, Tilburg 133639 dhrL.J.C. Damen, Weert 
133611 mw J Visch, Emmen 133640 dhr H.J. G.M. van de Mortel, Sint Anthonis 
133613 dhr R. B.A. Lichten berg, Den Helder 133641 mw H. B. de Swart, Ruurlo 
133614 dhr G. Gomarus, Diever 133642 dhr J. van Veen, Hem 
133615 dhr J. van der Kuip, Brummen 133643 dhrJ.W.G. Meeussen, Duiven 
133616 dhr C. P. Tielkemeijer, Huizen 133644 dhr H. Appelhof, Vianen 
133617 dhr J. Graven, Arnhem 133647 dhr J.J. Hut, Emmen 
133618 dhr F. J ocker, Stramproy 133649 mw M.M. Broeders-van der Borst, Etten-Leur 
133619 dhr N.A. Pakbiers, Vaals 133650 dhr H.L. Hoogveld, Loenen aan de Vecht 
133620 dhrR.C. Voesenek, Etten-Leur 133651 dhr J.A. Warren, Heemskerk 
133621 dhr L. V. Kollaard, Amstelveen 133652 mw J. F. de Priester, Middelburg 
133622 dhr J.G. M. Hilhorst, Oegs tgeest 133653 dh r A.W. G. Lammers, Scherpenzeel ( Gld) 
133623 mw S.S. Walberg, Almere 133655 dhrW.P. Gibcus, Hoogezand 
133625 mw M.A. Vodde, Emmeloord 133656 dhr C. Eilers, Burgh Haamstede 
133626 dhr M. Marseille, Hilversum 133657 mw P.J.P. Boon-van Meegen, Eindhoven 
133627 dhr G.J. Pannekoek, Apeldoorn 133658 mw R. C. M. Scarpa, Amsterdam 
133628 mw M.G. Schuit-de Leeuw, Alkmaar 133659 dhr A. M.J.A. Dokter, De Meern 
133629 dhr B. N. Dijkstra, Heerjansdam 133660 dhrL. M. Romijn,Den Haag 
133630 mw A. Koetsier, Deventer 133662 dhrH.W. van Lenthe,Den Ham 
133631 mw M. E. van Geuns-de Weert, Lelystad 133663 dhr F.A. Martens, Tereingen 
133632 dhr H.S. K. Brouwers, Zuidhorn 133664 mw J.D.M. Matthijse-Fennema, Ermelo 
133634 dhr J. Krui ter, Wildervank 133665 dhr W.F. Vogelaar, 's-Gravenpolder 

Agenda 
November 
1-nov 20.00 uur. Afdeling Kempen e11Peel/and 

't Trefpunt, Belgieplein zo, Eindhoven 

Jaarlijkse avo nd voor de nieuwe leden van het 

afgelopen jaar. 
1-nov 20.00 uur. Afdeling Land van Cuijk en Ravenstein 

Hotel-zaal Het Vertrek (t/o station) Spoorstraat 
12,Boxmeer 

Beginnersavond. 

2-nov 10.00 uur. Afdeling Utrecht 
Hamburgerstraat 28, Utrecht 

Voorouderspreekuur in her Utrechts Archief 

2-nov 19.30 uur. Afdeling Utrecht 
Hof van Batenstein 3 (Kwantzaal), Vianen 

Lezing door Henk Nieuwenhuis: Hoe pakt u als 
beginner uw stamboomonderzoek aan? 

5-nov 11.00 uur. AfdelingFamilieo1ganisaties 
Zalencentrum 'De Akker', Melk pad 14A, Hil

versum 
Verkiezing beste familieblad om 15.00 uur 
gevolgd door de afdelingsleden vergadering. 

5-nov 14.00 uur.Afdeling Rotterdam en omstreken 
'De Rusrburchr', Motors traat hoek Strevelsweg 

(bij Zuid plein) 
Korte voorbespreking agenda landelijke A v ge
volgd door een lezing van ir. R.A.J. Dix: Voorbij 
de DTB naar de M id de/eeuwen. 

5-nov 10.00 uur. Afdeli11g Zaanstreek-Water/and 
Hogen dijk 112a, Zaandam 
Openstelling Afdelingscentrum. 

8-nov 19.30 uur. Afdeli11gApeldoorn en omstreken 
De Stolp, Violieren plein 101, Apeldoorn 

Najaarsledenvergadering en inleidingen over 
de websites van her CBG en Wie is Wie. 

8-nov 19.30 uur.AfdelingGroni11gen 
Cascade plein 4, Groningen 
Afdelingsledenvergadering. 

8-nov 19.30 uur.AfdelingZuid-Limb111g 
Schutterslokaal Cambrinus, Brunssummerweg 

8, Schinveld 
Wiel Ackermans en Jeu Borger geven voorlich

ting over GensDataPro. 
9-nov 20.00 uur. AfdelillgHollands Noorderkwartier 

Louise de Colignys traat 20, gebouw ' t Tref

punt, Alkmaar 
Lezing door mevr. S.A. Scholtens: Creatief 
schrijven van familieverhalen. 

9-nov 19.30 uur.AfdelingRij11/and 
Regionaal Archief Leiden, Boisotkade za, 
Leiden 
Afdelings leden vergadering gevolgd d oo r 

lez ing van de heer Wim Zondag: De burgerlijke 
stand en het naamrecht vanaf circa 1800. 

9-nov 19.00 uur.Afdeli11gUtrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. Su
ringarlaan 1, Utrecht 
Ledenvergadering en 10-minutenpraatjes door 
onze leden. 
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9-nov 20.00 uur. Afdeling West Noord-Brabant 
Gemeenschapshuis 'De Wegwijzer', Steen
dorpstraat 2, Breda 
Afdelingsledenvergadering en uitleg over de 
website van de NGV door Ria Hendriks. 

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

12-nov 13.00/14.oo uur.Afdeling Drenthe 
Kerkgebouw De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 
22, Hoogeveen 

Afdelingsledenvergadering/demonstratie 
NGv-website door de heer J. Netel beek. 

12-nov 13.30 uur.Afdeling Groningen 
Cascadeplein 4, Groningen 
Lezing door ir. G. Geer ken: Stukadoors uit het 
Oldenburger/and en hun relatie(s) met Groningen. 

12-nov 10.30 uur.Afdeling Rijnland 
His torisch Informatie Punt (HIP) in de biblio
theek (nabij Hooglandse Kerk), Nieuwstraat 4, 
Leiden 
Contactochtend, op zoek naar voorouders. 

12-nov 14.00 uur.Afdeling Zaanstreek-Water/and 
Saenredamcollege, El vis Presleystraat 1, Zaan-
dijk 
Workshop ter kennismaking met GensData
Pro door ir. B. Wilschur. 

12-nov 14.00 uur.Afdeling Zee/and 
C. D. Vereekestraat 74, Kapelle 
Afdelingsleden vergadering en lezing door 
A. Kort: Zeeuwse veldwachters. 

13-nov 10.00-16.00 uur. Afdeling Twente 
Bibliotheek, Beursstraat 34, Hengelo (Ov) 
Twentse Voorouderdag. 

14-nov 19.30 uur. Afdeling Zuid-Limburg 
Oranjehotel, Rijksweg-Zuid 23, Sittard 
Lezing door Hans Giesbertz: Zoeken in kadas
trale leggers van het Rijksarchief. 

15-nov 19.30 uur.Afdeling Amsterdam en omstreken 
Backer hagen 12, Ams terdam-Bui tenveldert 
Afdelingsledenvergadering gevolgd door 
lezing van de heer Frits van Oostvoorn: Mijn 
voorouders 'Van Oostvoorn', vissersfamilies in de 17e 
en 18e eeuw op Overflakkee. 

15-nov 19.30 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
tTrefpunt, Belgieplein 20, Eindhoven 
Afdelingsledenvergadering en lezing door 
Pacries Boo n: Ge11ecifugisch unclr::rzud, in t\merilw 

15-nov 20.00 uur.Afdeling Amersfoort en omstreken 
Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilenburger
weg 2, Amersfoort 
Afdelingsledenvergadering en lezing: Herin
neringen aan mijn overgrootouder. 

15-nov 20.00 uur. Afdeling Betuwe 
Flip je- & streekmuseum Tiel, Plein 48, Tiel 
Lezing door de heer H.A. de Wit: Genea-know
lww. 
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15-nov 20.00 uur.Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedesstraat 9, 
Nijmegen 
Lezing door Ge Vaartjes: Speurtocht in de archie
ven ten behoeve van een biografisch onderzoek. 

17-nov 19.30 uur.Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 
7,Delfgauw 
Afdelingsleden vergadering en lezing door 
mevr. drs. Zoeteman-van Pelt: Voorouders met een 
academische titel. 

17-nov 19.30 uur.AfdelingOostely·k West-Friesland 
Nivongebouw, Kerkebuurt 169, Berkhout 

Afdelingsledenvergadering en lezing door Jan 
de Bruin: De familie Valentijn. 

18-nov 14.00 uur.Afdeling Drenthe 
Gemeentearchief, Raadhuisplein 1, Emmen 
Genealogisch inloopspreekuur. 

19-nov Afdeling Flevoland 
Nieuw Land, Oostvaardersdijk 113, Lelystad 
Vooroudermiddag, voor aanvangsuur, zie 
website van de afdeling. 

19-nov 13.30 uur.Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 
1, Leeuwarden 
Afdelingsledenvergadering gevolgd door 
contactmiddag en tienminutenpraatjes. 

21-nov 20.00 uur. Afdeling Land van Cuijk en Ravenstein 
Gemeenschapshuis 'De oude heerlijkheid', 
Grotestraat 12, Oploo 
Lezing door Eric Kolen: Eer, schande en humor. 

22-nov 19.30 uur.AfdelingZuid-Limburg 
Schutterslokaal Cambrinus, Brunssummerweg 
8, Schinveld 
Wiel Ackermans en Jeu Borger geven voorlich
ting over GensDataPro. 

23-nov 20.00 uur.Afdeling Kennemerland 
Jeugdcentrum de Schakel, Pijnboomstraat 17, 
Haarlem-Noord 
Afdelingsledenvergadering gevolgd door een 
lezing van Cor de Graaf: GellS Nosrra . 

24-nov 19.00 uur.Afdeling Delfland 
Bibliotheek Nootdorp, Kon. Wilhelminastraat 
s,Nootdorp 
Lezing door Tinus Verwij meren: Molen De 
Windlust-Nootdorp. 

25-nov 20.00 uur. Afdeling Den He/deren omstreken 
Vijzt:lstraal 73, ingang Bakkcrbrccdstraat, Den 

Helder 
Lezing door de heer G. van Dijk: De geschiedenis 
van Zijpe. 

26-nov 13.30 uur.Algemeen/nationaal 
Beatrixgebouw- Jaarbeurs, Utrecht 
NG v Algemene Vergadering; vanaf 11.30 uur 
gelegenheid voor ondeling contact, om 12.45 
uur lunch. 
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December 10-dec 14.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
'tTrefpunt, Belgieplein 20, Eindhoven 
Inloopmiddag voor alle leden. 

3-dec 10.00 uur.Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Hogendijk 112a, Zaandam 
Openstelling Afdelingscentrum. 

6-dec 19.30 uur. Afdeling Zuid-Limburg 
Schutterslokaal Cambrinus, Brunssummerweg 
8, Schinveld 

Wiel Ackermans en Jeu Borger geven voorlich-
ring over GensDataPro. 

7-dec 10.00 uur. Afdeling Utrecht 
Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, 
Utrecht 

Voorouderspreekuur. 
7-dec 20.00 uur. Afdeling Zaanstreek-Waterland 

Maartenkerk (EvL kerk), Vinkenstraat 36, 
Zaandam 
Lezing door de heer W. van der Zon: Heraldiek. 

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

10-dec 14.00 uur. Afdeling Amersfoort en omstreken 
Armen de Poch, Pothstraat 16, Amersfoort 
Lustrumbijeenkomst en lezing door Ton 
Reichgelt: Armen dePoth,geschiedenis van een mid-
de/eeuwse instelling. 

10-dec 13.30 uur. Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 
1, Leeuwarden 
Lezing door Herman de Wit: Geneaknowhow. 

10-dec 

14-dec 

14-dec 

16-dec 

20-dec 

20-dec 

10.30 uur.AfdelingRijnland 
Historisch Informatie Punt(HIP) in de biblio
theek nabij de Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 

4,Leiden 
Contactoch eend: op zoek naar voorouders. 

20.00 uur.Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorp kerk, Prof. Su

ringarlaan I, Utrecht 
Lezing door de heer Jaap Boersema: Vreeswijk en 
de scheepvaart. 
20.00 uur. Afdeling West Noord-Brabant 
Gemeenschapshuis 'De Wegwijzer', Steen
dorpstraat 2, Breda 
Gezellige avond voor en door leden 
14.00-16.00 uur. Afdeling Drenthe 
Gemeentearchief, Raadhuisplein 1, Emmen 
Genealogisch inloopspreekuur. 
20.00 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedesstraat 9, 
Nijmegen 
Zie de afdelingswebsite voor het programma. 
19.30 uur. Afdeling Zuid-Limburg 
Schutterslokaal Cambrinus, Brunssummerweg 
8, Schinveld 
Wiel Ackermans en Jeu Borger geven voorlich
ting over GensDataPro. 

Correspondentieadres NGV: Postbus z6, 1380 AA Weesp; e-mail: info@ngv.nl; website: www.ngv.nl 

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid:€ 39,- (€ 38,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één re
gionale afdeling. Gezinslid: € 9,- per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling: € 9,- per jaar; 
voor de functionele afdelingen Heraldiek€ 15,-en Familieorganisaties€ 9,- per jaar. Buitenlandse leden€ 49,- per jaar. 
Buitengewoon lid€ 39,-(€ 38,- bij automatische afschrijving). Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende ka
lenderjaar (bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks 
toegezonden acceptgiroformulier) franco aan de NGV. 
Opzegging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende 
kalenderjaar. In geval van overlijden mag ook de afdelingssecretaris bericht worden die dan zorg draagt voor 
beëindiging van het lidmaatschap per de datum van overlijden. 
Verenigingscentrum: (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfi
ches): Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10.00 -16.00 uur 
(behalve op feestdagen). Vrije toegang voor leden; voor niet-leden€ 5,- per keer met een maximum van drie keer. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen: 
p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. AfdelingFamilieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede.Afdeling Heraldieli: 
Prof. Sjollemalaan zo, 3571 CH Utrecht. 

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

ANBI De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ont
vangen erfenissen en schenkingen. Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de 
inkomsten- of vennootschaps-belasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). 

Gens Nostra 66 (2011) 



Introductie 

'Ieder kind is een kind van God' 
Interview met Marcel Kemp 

DOOR LÉON VAN DER HOEVEN EN TON HOKKEN 

Toen het thema van dit nummer 'Vader Onbekend' ter sprake kwam, viel gelijk de naam van 
de gepassioneerde genealoog Marcel Kemp te 's-Gravenhage. Door de jaren heen - hij houdt 
zich al zo'n vijftig jaar met genealogie bezig- heeft hij zich laten kennen als een doortastende 
onderzoeker, die daarbij het debat over de gekozen bronnen, de interpretatie en de verkregen 
resultaten niet schuwt. Waarheidsvinding, daar draait het om bij hem. Enige opsmuk hoort 
daar niet bij. Voorts staat hij een methodische aanpak voor, zoals blijkt uit zijn artikel 'Be
lastingkohieren en genealogie: roulette of methode'. Natuurlijk mogen daarbij de controle 
en nadere beschouwing van de interpretatie van gevonden gegevens niet ontbreken. Temeer 
daar in de genealogie traditioneel veel van anderen wordt overgenomen en dat is sinds de in
troductie van internet alleen nog maar eenvoudiger geworden. 

Als hommage aan hem verscheen te Rotterdam in 2010 Utrechtse parentelen v66r 1650, deel 1, 

dat gezien mag worden als zijn Liber Amicorum. Van zijn hand verscheen hierin een bijdrage, 
namelijk de 'Parenteel Luyten Woutersz', weerslag van een jarenlange zoektocht met als rode 
draad het geslacht Vermaat. Het is gelardeerd door stukjes met treffende titels als 'Onder
zoeksnachtmerrie' en 'Cornelis Cornelisz Otterspoor: een zwart schaap'. 

Inmiddels is in een al wat bredere kring bekend dat Marcel Kemp geboren is uit de relatie 
van een Nederlandse vrouw en een - voor hem onbekende - Duitse militair. Wat betekent dat 
voor hem? Hoe is hij daarmee omgegaan? De onbekendheid met zijn afkomst was de aanlei
ding tot een jarenlange intensieve zoektocht. Hij vertelt over de wegen die hij heeft bewan
deld om meer te weten te komen. 
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Personalia 

Marcel Simon Fokko Kemp is geboren te 
Amsterdam op 6 februari 1944. Hij stu
deerde theologie aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam en was aansluitend als 
predikant werkzaam. Hij promoveerde 
in 2002 op het proefschrift Het verscheurde 
beeld: de vraag naar lot, kwaad en lijden in de 
pastoraal-theologische theorievorming, bena
derd vanuit het joodse denken over de mens als 

beeld Gods. Zijn huidige nevenactiviteiten 
liggen veelal op het gebied van de medi
sche ethiek. 

Marcel Kemp is gehuwd en heeft drie 
kinderen en drie kleinkinderen. 
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De passies 
Ik ben mijn leven lang al met genealogie bezig. Toen ik acht jaar oud was ging ik naar familie 
om te vragen waar mijn opa en oma vandaan kwamen. Ik had net gehoord dat mijn moeder 
mijn moeder niet was maar een oudtante. Ik was dus het kind van een nichtje dat zo af en toe 
op bezoek kwam. Ook hoorde ik van een zo mogelijk nog groter geheim: mijn vader was een 
Duitse soldaat. Ik was geschokt en zou dat voorlopig blijven. 

Vanaf 1956 op de middelbare school kwamen van sommige docenten de heldenverhalen 
over hoe zij de oorlog waren doorgekomen ... ( degenen die echt in het verzet hadden gezeten, 
zwegen, begreep ik later). Ik hield me stil en dacht ondertussen 'ze moesten eens weten' . Tij 
dens mijn puberteit was ik lastig en zo kwam ik op een internaat terecht. Daar kreeg ik goed 
contact met de directeur, die mij de ogen opende voor het joodse denken en die me tevens dui
delijk maakte dat er ook 'goede' Duitsers waren. De Tweede Wereldoorlog en het Jodendom 
zijn van jongsaf aan erg belangrijk voor mij geweest. 

Ik ben in 2002 - dus vrijwel aan het einde van mijn carrière als predikant - gepromoveerd op 
een onderwerp dat dicht bij het Jodendom ligt, dat is mijn ene passie. De andere is genealo
gie. Deze passies hebben erg te maken met mijn eigen zijn. Bezig zijn met je wortels, dat is 
genealogie toch eigenlijk. Van de ouderlijke helft die ik ken, heb ik in genealogisch opzicht 
gedaan wat ik kon. Nu ik zelf kleinkinderen heb, begint een zekere relativering te komen. 
Mijn onbekende vader betekent voor mij het missen van een helft aan voorouders, maar voor 
mijn kleinkinderen is hij één van de acht. Zij zullen er niet van wakker liggen. Archiefonder
zoek was voor mij een sublimering. Ik zag geen mogelijkheid om achter de identiteit van mijn 
vader te komen, maar via de genealogie was er toch iets om naar te zoeken. Maar ik houd ook 
erg van het puzzelaspect, evenals van het ontmaskeren van onjuiste voorstellingen van zaken. 

Zo liggen mijn persoonlijke geschiedenis, genealogie en ook mijn werkzame leven als pre
dikant in elkaars verlengde. Ik ben een eigengereid gereformeerd type en houd niet van 
formalisme. Zo meldde ik mij als elfjarig kind aan voor de catechisatie, maar ik bleek niet te 
staan ingeschreven want ik was niet gedoopt. Als beide ouders niet over de doop konden staan 
dan werd er niet gedoopt in de gereformeerde kerk. Mijn pleegouders werden daarvoor niet 
toereikend geacht... Daar maakte men zich anno 1944 druk om in een deel van protestants Ne
derland en ik kan mij er nog kwaad om maken. Ik heb mijn hele loopbaan door dan ook met 
vreugde kinderen van ongehuwde moeders gedoopt. Ieder kind is een kind van God! 

In mijn kwartierstaat komen uiteraard meer onbekende vaders voor. Het is natuurlijk een 
uitdaging om te kijken of je toch iets kunt vinden. Maar we weten allemaal dat dit lang niet 
altijd lukt. Zo werd een voormoeder van mij in 1709 in Leidschendam gedoopt na openbare 
schuldbelijdenis door haar moeder, die volgens een aantekening in het doopboek zelfs in haar 
uiterste barensnood de naam van de vader niet had genoemd. Dat ik zo'n 280 jaar later als haar 
nazaat daar op de kansel van diezelfde kerk stond, dat deed mij wel wat. En het illustreert het 
relatieve belang van 'van goede familie zijn' en misstappen. Die kwamen in de beste families 
voor. Kijk naar de 'stamboom' van Jezus aan het begin van het evangelie van Mattheus. Daar is 
expliciet sprake van vier vrouwen met wie iets aan de hand is, zoals een niet-Joodse, een hoer, 
een vrouw die overspel pleegde ... 

Voor mij zelf heeft het bezig zijn met genealogie op een bepaalde manier therapeutisch ge
werkt: het heeft me rust gegeven en relativeringsvermogen. Uiteindelijk komt het er op aan 
hoe je zelf handelt en wie je bent. Aan de joodse visie dat bij de geboorte van een mens hét 
meeste van zijn uitgangspositie vastligt ('waar je wieg staat'), maar dat het vervolgens in onze 
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eigen hand ligt wat wij ervan maken, ermee doen, heb ik veel gehad. Eigenlijk gaat het er dus 
om je lot tot bestemming om te smeden. 

Wat mij erg diep heeft geraakt is dat het verhaal over mijn natuurlijke vader door mijn bio
logische moeder bewust verborgen is gehouden. Nooit heeft zij er iets substantieels over wil
len ( en kunnen) loslaten. Mijn pleegvader overleed toen ik vier was, hij was een broer van mijn 
grootmoeder. Hun familienaam was Kemp. Uit erkentelijkheid tegenover mijn pleegouders 
heb ik zijn naam aangenomen. Mijn moeder heette Trip, mijn pleegmoeder Trim p. Op mijn 
proefschrift stond mijn achternaam als Kemp, geboren Trip. Dat was al niet gebruikelijk, 
maar bij de opdracht aan mijn pleegouders, een bladzijde verder, stond: Kemp-Trimp. Som
mige mensen dachten dat het een tikfout was. 

De zoektocht 
Ik ben pas echt gaan zoeken toen bij mij de midlifecrisis uitbrak, gepaard gaande met een 
crisis in mijn huwelijk. Ik ontdekte dat ik al die jaren problemen had meegesleept waarmee 
ik aan het werk moest om mijn verdere leven een zinvolle bestemming te kunnen geven. Voor 
die tijd liet ik me bepalen door mijn natuurlijke moeder, die niets wou zeggen over mijn 
vader. Uiteindelijk heeft zij het contact, dat toch al beperkt was, geheel verbroken omdat ik 
bleef aandringen op het gev.en van informatie. 

En zo zette ik eind jaren tachtig de eerste actieve stappen buiten mijn moeder om. In de fami
lie of in de sociale omgeving wist niemand iets naders over mijn afkomst. Mijn pleegmoeder 
had verteld dat zij en haar man mij als baby van een half jaar uit een kindertehuis in Laren 
- een geconfisceerd joods weeshuis - hadden gehaald. En verder vond ik een pakketje foto's 
ergens achter in een oude kast in het huis van mijn pleegouders. Op sommige stond mijn 
moeder, op andere verschillende onbekende Duitse soldaten. Maar geen namen of jaartal
len. Ik wist dat mijn moeder geïnterneerd was geweest na de oorlog, er moest dus een dossier 
op haar naam bestaan. Een zogeheten POD (Politieke Opsporings Dienst)-dossier. Maar dat 
mocht ik van het Ministerie van Justitie (die deze dossiers lange tijd beheerde) weer niet in
zien zonder toestemming van mijn moeder die toen nog leefde. Andermaal liep ik tegen een 
georganiseerde vorm van 'zwijgen' aan. 

Toch is het uiteindelijk gelukt om met hulp van de pers en van de rijksarchivaris het beleid 
van Justitie om te buigen en een modus te vinden om informatie met betrekking tot afstam
ming te verkrijgen uit zo'n dossier. Eerst verscheen een artikel in het Parool, 'afkomst kind 
verborgen gehouden in door Justitie beheerd dossier'. Daarover was Justitie toch wel een 
beetje gegeneerd eigenlijk. Vervolgens vond ik de toenmalige rijksarchivaris de heer Ketelaar 
bereid als 'onafhankelijke deskundige' het dossier van mijn moeder te checken op gegevens 
die zouden kunnen leiden tot identificatie van mijn natuurlijke vader. Het was al met al best 
een heftige weg toentertijd: je voelde je een bedelaar, je moest telkens opnieuw met je verhaal 
komen, dat s umnüer is en vol ' gaten' zit. Aan de andere kant van het loke t zaten ambtenaren 

om - op zichzelf terecht! - privacy en gevoelige kwesties te bewaken en formeel te zijn. Dat 
vond ik echt onverdraaglijk: tenslotte ging het in de eerste plaats ook om mijn 'privacy' en 
was het ook voor mij 'gevoelig'. Uit de rapportage van de heer Ketelaar bleek dat mijn moeder 
in februari 1944 bevallen was in de Boerhaave kliniek in Amsterdam (in de volksmond de 
Baarhoeve geheten) waar doorgaans de door Duitse soldaten verwekte kinderen ter wereld 
kwamen. Mijn moeder had als naam van de vader Willi Pieper opgegeven en er stond bij ver
meld dat soldaat Pieper het kind weigerde te erkennen. Maar toen zij in mei 1945 verhoord 
werd in het interneringskamp, verklaarde zij iets heel anders. In november 1942 zou zij zijn 
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Op deze foto denk ik dat mijn vader staat, mede om
dat ik mijn natuurlijke moeder een keer onverhoeds 
heb geconfronteerd met deze foto uit het pakketje, 
naast een andere. Bij die andere foto zei ze: 'nee, die 
niet' en van deze zei ze: 'hij was ouder toen ik hem 
leerde kennen'. 

verloofd met Peter Hartmann die een half jaar daarna was gesneuveld; van hem kreeg zij in 
februari 1944 een kind. 

Ik ging aanvankelijk uit van de naam die in 1944 was opgegeven, als zijnde een 'contemporai
ne' vermelding: Willi Pieper, die dus medio 1943 in Haarlem of omgeving gelegerd moet zijn 
geweest. Dat was al redelijk vaag en ik had vrijwel geen ander aanknopingspunt. Er waren in 
de regio Haarlem en Amsterdam gewoon teveel troepen gelegerd. Al snel kwam ik erachter 
dat de zogenaamde 'Deutsche Dienststelle' in Berlijn over een reusachtige administratie be
schikt, meer dan 50 miljoen data met betrekking tot 'Wehrmachtangehörigen'. Individuen 
zijn echter alleen te vinden als je geboorteplaats en -datum kent en dat was bij mij niet het 
geval. Digitaliseren van dat archief is totnogtoe een vrome wens gebleven. Kortom: het moest 
anders. 

Ik ben toen een paar jaar bezig geweest families Pieper aan te schrijven die onder Willi (ofW) 
Pieper in het Duitse telefoonboek stonden. Ik beperkte mij tot de W (anders was ik mogelijk 
nog bezig) en zocht ook contact met personen Pieper van wie een e-mailadres bekend was. 
Vele honderden brieven ene-mails zijn uitgegaan. Ik denk dat zo'n 40% reageerde, vrijwel al
lemaal met veel begrip. Zo kwam ik uiteindelijk tot een aantal van twaalfWilli Pieper's die tij
dens de oorlog ergens in Nederland gelegerd of gesignaleerd waren. Maar geen enkele op het 
juiste moment en op de juiste plaats! Soms wist de familie waar hun vader of oom gelegerd 
was, soms kreeg ik geboortedatum en -plaats en die leverde ik dan weer aan in Berlijn met de 
vraag: valt te ontdekken waar deze persoon zich medio 1943 bevond? Eén van de ambtenaren 
in Berlijn had er op een gegeven moment kennelijk zo genoeg van dat hij een onheus briefje 
schreef, zo van: 'u komt iedere keer weer met een andere potentiële vader aandragen, we hou
den er nu maar eens mee op' ... Kijk, daar word je niet vrolijk van. 
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Eén keer leek het bingo: ik kreeg via internet contact met een jongen die mailde 'mijn opa 
heette Willi Pieper en was tijdens de oorlog in Haarlem, ik zal het mijn vader vragen' . Dat 
was een opwindend bericht! De Dienststelle in Berlijn (die mij toen nog terwille was) gaf aan 
dat deze W. Pieper in 1942 in Haarlem gelegerd was, maar in 1943 in Rusland, dus dat klopte 
eigenlijk al niet. Voor de zekerheid legden we toch contact met de zoon van deze W. Pieper, die 
toestemde in een ontmoeting en die ook zijn zuster uitnodigde. Het wasecht een soort Spoor
loos-gebeuren: zo op het blote oog zou deze zuster ook mijn zuster kunnen zijn, maar de man 
zelf duidelijk niet mijn broer ... Ik heb geleerd dat je bij dit soort oog-in-oog inschattingen 
heel voorzichtig moet zijn want voor je het weet ben je aan het wishful thinken. In elk geval 
besloten we een DNA-test te doen om alle twijfel uit te sluiten. Dit spoor liep, zoals verwacht, 
absoluut dood: er was geen match. 

We zijn in de loop der jaren vaker op pad geweest. Zoals naar een mevrouw Pieper in Goch 
die maar één broer had gehad die jong sneuvelde in Rusland. Volgens haar was hij ook in 
Nederland geweest. Bij nader onderzoek bleek dat inderdaad - één maandje! - het geval te 
zijn geweest, in Arnhem, 1944, toen hij 17 jaar oud was. Het ontroert je dan wel weer dat deze 
vrouw die zelf helemaal geen familie had natuurlijk graag een zoon van haar enige broer had 
omarmd ... Zij vertelde dat zij kort daarvoor had gehoord waar hij begraven zou zijn ( ergens in 
de Oekraïne; de Russen gaven dit soort gegevens eind vorige eeuw 'vrij') en hoopte nog eens 
zijn graf te bezoeken. Zo kregen we het jaar daarop een kaart van haar uit Rusland: zij had het 
graf van haar broer eindelijk gevonden. 

Vier jaar geleden zat ik op Internet een beetje te surfen op internationale websites waar DNA
profielen staan opgeslagen. Omdat ik inmiddels over mijn eigen profiel beschikte (zij het dat 
dit de eerste maal slechts bestond uit 12 zogeheten 'markers') probeerde ik gewaar te worden 
of mijn DNA met iemand match te. Sommige profielen (veel zelfs) zijn begrijpelijkerwijs ano
niem opgeslagen, maar er waren ook namenreeksen. Gewoontegetrouw keek ik onder Pieper, 
maar ditmaal bleef mijn oog ook toevallig haken bij Hartman! Het bleek te gaan om een Ame
rikaan en bij het tevoorschijn halen van diens DNA bleek dit voor maar liefst 80% te matchen 
met het mijne - en vooral ook: te horen tot het subtype J 2! Verder zoeken op internet leverde 
zelfs een aparte website op met de resultaten van DNA-onderzoek bij een Amerikaanse familie 
Hartman. 

Het blijkt te gaan om een familie van wie de stamvader ruim 200 jaar geleden uit Zuid Duits
land in Pennsylvania was neergestreken. Ik zocht contact met de moderator van de website 
die op de hoogte bleek van het feit dat het DNA-nest waartoe wij behoren (J2) met name voor
komt in Zuid Europa en bij veel Joodse families . Hij was van mening dat zijn familie Hartman 
mogelijk in de late middeleeuwen, toen Joden met pogroms in het Rijnland werden vervolgd, 
was 'ondergedoken' in het Duitse burgerdom en zo had weten te overleven. Wat hier ook van 
zij: ik prijk nu - met mijn DNA (inmiddels via goedkope Amerikaanse onderzoeken tot zo'n 
32 markers uitgebreid) op hun lijst met familieleden, met daarbij de vraag of een eventueel 
toevallige Duitse site-bezoeker Hartmann een Peter Hartmann kent die in 1943 in de omge
ving Haarlem/ Amsterdam verbleef... 

Uiteraard heb ik ook een poging gedaan middels telefoonboeken en e-mailadressen per
sonen Peter Hartmann aan te schrijven maar dat leverde in eerste instantie niet veel op. Toen 
ik een Peter Hartmann-resultaat met geboortedatum en -plaats in Berlijn 'inleverde', kreeg 
ik het beruchte briefje terug waarover ik net sprak. Dat ik van voren af aan begon met het 
aandragen van personen met een voor hen nieuwe alledaagse achternaam: het werd de Dienst-
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stelle kennelijk te veel... Ik kon mij er wel iets bij voorstellen, maar strikt genomen heb ik 
maar twee namen/mogelijkheden en eigenlijk blokkeert men met deze reactie systematisch 
onderzoek. Mijn vrouw en ik zijn vervolgens nog een keer in Berlijn bij de Dienststelle op 
bezoek geweest en ik heb met eigen ogen kunnen constateren dat zoeken inderdaad lastig 
is, zij het niet geheel onmogelijk, maar dan zou men mij de 'vrije hand' moeten geven en dat 
gebeurt bij deze privacygevoelige materie niet. Na zes jaar zoeken via adressen Pieper met 
telefoon, brieven en e-mail, was de oogst twaalfWilli Pieper's in Nederland. Ik mis al een paar 
jaar het enthousiasme om met de naam Hartmann diezelfde weg opnieuw te bewandelen. Via 
genealogische verenigingen in Duitsland heb ik het nog niet geprobeerd, al heb ik wel eens 
met de gedachte gespeeld. Al met al houdt het iets onbevredigends dat identificatie van een 
Cornelis Anthonisz in de zestiende eeuw in het Utrechtse, makkelijker lijkt te gaan dan het 
traceren van een Willi Pieper of PeterHartmann die in de twintigste eeuw 'even' in Nederland 
was! 

De kern 
Waar zoek ik eigenlijk naar? In zekere zin is dat in de loop van de jaren onduidelijker gewor
den. Eerst was er het verzet tegen het 'zwijgen'. Toen mijn kinderen geboren werden, kwam 
natuurlijk de vraag: op wie lijkt hij of zij? Vervolgens kom je uit bij jezelf-zijner trekjes die je 
van je 'vader' hebt? Dan gaat het dus over je eigen identiteit. Ik merk nu dat het relativerings
proces doorzet. Alles wat je nodig hebt van je moeder en je vader, heb je in feite in je, wat wil je 
dan nog meer? Je moet ook oppassen dat je niet naar iets zoekt wat voor de hand ligt, wat al in 
je is. Ken je het chassidische verhaal van rabbi Eizik? Rabbi Eizik had op een nacht gedroomd 
dat er een schat lag ergens onder de brug bij een vorstelijk paleis in Praag. Hij maakt een verre 
reis naar de plaats waar de schat verborgen zou zijn. Bij de brug staat een soldaat op wacht en 
de rabbi vertelt zijn droom. Dat is gek, zegt de soldaat, ik heb juist vannacht gedroomd dat er 
daar en daar een rabbijn woont, Eizik geheten, en dat bij zijn haard een grote schat verborgen 
is. Op dat moment begrijpt Rabbi Eizik dat hij niet de halve wereld over hoeft te reizen om 
zijn schat te vinden. De grootste schat bevindt zich op de plek waar je woont en leeft. Ik pas 
dat ook maar toe op die identiteitsvraag van ons - meer genealogen hebben er volgens mij last 
van! Het uitzoeken van de 'keten der geslachten' levert interessante informatie op, maar denk 
nooit dat je zelf beter of slechter wordt van een voorname of juist een armoedige achtergrond. 

Tot besluit 
Mijn grootouders waren lid van de NSB, als enigen in de familie. Mijn grootvader is in 1941 met 
de vlag van de NSB over de kist vanuit de gereformeerde kerk van Vijfhuizen begraven. In de 
familie Kemp werd dat toen al beleefd als een grote schande. Mijn moeder was 15 jaar toen de 
oorlog uitbrak en ging iets later een opleiding volgen in Maarssen bij de Rijks Arbeidsdienst 
voor meisjes. Met die achtergrond was het niet vreemd dat zij uitging met Duitse soldaten. 
Tegen het einde van de oorlog was zij leerling-verpleegkundige bij het Duitse Rode Kruis 
in het Luftwaffelazarett .. daar zou z ij een Franse luijgsgevangene hebben verpleegd mee de 

naam Marcel. Naar hem ben ik vernoemd. In het POD-dossier van mijn moeder zit inderdaad 
een in het Duits gestelde brief van juli 1944 aan mijn moeder, ondertekend met 'adieu, Mar
cel'. Zouden Pieper en Hartmann uiteindelijk twee rookgordijnen blijken te zijn en moet ik 
misschien naar een Marcel [Hartmann] in bijvoorbeeld de Elzas zoeken? 

Een overzicht van zijn publicaties is te vinden in: Utrechtse parentelen v66r 1650, deel 1, Rotter
dam 2010 (uitgave van de Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'), pag. 
12-13. Zie verder http://hetverhalenarchief.nl/kinderen-van-foute-ouders/ 
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Het geheim van boerderij De Horst te Ede 
DOOR CORRIE VAN SILFHOUT-V AN RAVENSW AAIJ 

Bij naspeuringen naar de voorouders van mijn opa, Wouter Willemsen uit Ede, stuitte ik op 
een ongehuwde moeder die haar leven lang ongehuwd bleef. Hoe heeft ze in haar inkomsten 
voorzien en wat waren haar sociale contacten? De levenswandel van deze vrouw heb ik gepro
beerd te achterhalen aan de hand van gegevens uit de archieven. Het gebruik van dezelfde 
voornamen zoals Evert en Evertje voor verschillende personen en de achternamen Evertsen 
en Willemsen voor dezelfde familie maakt het ontrafelen van de familie lastig. 

Het verhaal begint bij opa Willemsen die afkomstig is uit Otterlo en na zijn huwelijk, in 
Ede gaat wonen in de wijk Veldhuizen aan de Horsterweg. Deze weg is vernoemd naar de 
boerderij De Horst, daar waar de herkomst van de familie Willemsen begint. 

Uit mijn genealogisch onderzoek blijkt dat de ouders van mijn opa, Evert Willemsen (1859-

1911) en Derkje van Beek (1861-1901), al op jonge leeftijd zijn overleden en dat ze inderdaad 
gewoond hebben in Otterlo. Van de acht kinderen bereiken er vijf de volwassen leeftijd en 
trouwen. Wourer is de enige zoon die in leven blijft. Hij woont na het overlijden van zijn vader 
nog even op de boerderij als landbouwer totdat hij opgeroepen wordt om zijn dienstplicht 
te vervullen. Zijn oudste zuster en haar man zetten het boerenbedrijf voort. Uit de huwe
lijksakte blijkt dat Evert Willemsen (1859-1911) de zoon is van Evert Willemsen (1812-1882) en 
Geertrui van Beek (1815-1895). Het kostte moeite om de huwelijksakte van dit echtpaar te ach
terhalen, omdat in de huwelijksregisters geen Evert Willemsen te vinden is. Vervolgens ben ik 
op de vrouws naam gaan zoeken en ja, Geertrui van Beek is gehuwd met Evert Willem Everts. 
De huwelijksakte vermeldt dat Evert Willem, geboren in Ede als zoon van Heintje Everts, van 
beroep boerenknecht is. De naamsverandering maakte mij nieuwsgierig en in eerste instantie 
veronderstelde ik dat het wel een schrijffout van de ambtenaar geweest zou zijn. Om te ach
terhalen wat de werkelijke naam van Evert is, heb ik de geboorteakte opgezocht, die in het 
jaar 1812 is opgesteld in het Frans. De vroedvrouw doet de aangifte van geboorte van dit bui
tenechtelijke kind, geboren in Veldhuizen, huis nummer 190:1 dat is de genoemde boerderij 
De Horst, dus in dezelfde straat waar mijn opa en oma 120 jaar later wonen. 2 

Mijn grootouders hebben vanaf 1924 tot 1974 aan de Horsterweg gewoond. Gelukkig be
reikte mijn oma een hoge leeftijd zodat ik haar nog tijdens het onderzoek kon vragen of ze 
wist dat de voorouders van opa aflrnmstig waren van de boerderij De Horst en of de huidige 
bewoners, Van Ham, familie waren. Ze heeft nooit van opa gehoord dat er familie van hem 
woonde op de boerderij en ze betwijfelde het sterk dat er een relatie was tussen de familie Wil
lemsen en de familie Van Ham. Wel hadden haar ouders haar ontraadden om te trouwen met 
Wouter Willems en omdat er veel ziekte in de familie voorkomt, vertelde ze. Opa kwam uit een 
kleine familie en hiervan zijn enkele familieleden naar Amerika geëmigreerd, dat was alles 
wat ze wist. 

De ouders van Heintje Evertsen (1793-1876) en hun gezin 
Naar aanleiding van de zoektocht naar een mogelijke vader van Evert Willem Everts, heb ik 
me verder verdiept in Heintje en haar familie. We beginnen bij haar ouders en het gezin waar 
ze uit komt. De vader van Heintje, Evert Willemsen wordt geboren rond 1755, onbekend is 
waar, hij trouwt in de Oude Kerk van Ede op 4 april 1784 met Evertje Gerrits, geboren in Leus
den omstreeks 1754. Evert is eigenaar van boerderij De Horst waar hij met zijn gezin woont. 
De boerderij is gelegen in het buurtschap Veldhuizen in Ede. Eind 1700 wordt deze boerderij 
ook aangeduid als gelegen in het Broek. 

Gens Nostra 66 (zou) 553 



Als landbouwer zal Evert het best betreurd hebben dat er alleen zes dochters en geen zoons 
geboren zijn uit het huwelijk met Evertje. Er is dus geen stamhouder om hem op de boerderij 
op te volgen. Onderwijs hebben de kinderen niet genoten want op latere leeftijd blijkt alleen 
Jantje (1790-1860) in staat haar handtekening onder officiële stukken te zetten. 

In het jaar 1806 slaat het noodlot toe. Zijn dochter Gerritje overlijdt in oktober en vader 
Evert in november, volgens de predikant is hij omstreeks 50 jaar. Een maand later overlijdt 
ook zijn oudste dochter Geurtje. Moeder Evertje blijft alleen achter met vier dochters. Geen 
van de meisjes heeft dan nog de huwbare leeftijd bereikt, haar oudste dochter is pas zestien 
jaar. Mogelijk is Aart Gijsbertsen van Ham werkzaam als boerenknecht op de boerderij . In 
1808 op 17-jarige leeftijd moet Jantje trouwen met Aart Gijsbertsen van Ham. Het jonge paar 
blijft op de Horst wonen en Aart wordt door het huwelijk het nieuwe gezinshoofd op de 
boerderij . Als er drie maanden na het huwelijk van Jantje en Aart een kindje wordt geboren, is 
iedereen in de wolken, het is een zoon. Evert van Ham wordt geboren op 12 juni 1808 en drie 
jaar later in 1811 volgt een tweede zoon, Gijsbert van Ham. 

De andere dochters van Evertje Gerrits, Heintje en Dirkje zijn thuis werkzaam als spinsters, 
één dochter is rond 1815 vertrokken naar Lunteren. 

In 1812 blijkt er weer een kleine op komst op boerderij De Horst en wel bij de 19-jarige Hein
tje. In 1812 wordt Evert Willems Everts geboren op de boerderij De Horst in Ede. De aangifte 
wordt gedaan door de vroedvrouw. Heintje vernoemt haar zoon naar haar overleden vader 
Evert Willems. 

Drie jaar later blijkt Heintje opnieuw zwanger! Geurt Evertsen wordt geboren in Ede op 
17 oktober 1815, vernoemd naar de oudste zus van Heintje. Dit keer wordt de aangifte gedaan 
door Aart van der Horst. Hij is ongetwijfeld het gezinshoofd op de boerderij, Aart van Ham. 
Vader(s) van de kinderen: onbekend! 

De levensloop van de kinderen van Evert Willemsen (1755-1806) en Evertje Gerrits kunnen 
we als volgt kort samenvatten: twee dochters overlijden jong, twee dochters blijven op de 
boerderij waarvan één gehuwd en één ongehuwd en twee dochters trekken de wijde wereld 
in, helemaal naar Lunteren, waarvan ook één gehuwd en één ongehuwd. De kinderen erven 
van hun moeder Evertje Gerrits als ze op 3 februari 1818 in Ede overlijdt: huis en erve genum
merd 19 0, hof, schuU1; berg en verder getimmer en ééne morgen vierhonderd roeden bouwland en een stukje 
turfaeen in het Edesche Veen gelegen. De totale waarde van de onroerende en roerende goederen 
bedraagtf 884,-.3 

Het gezin van Aart Gijsbertsen van Harn (1780-1845) 
Aart Gijsbertsen van Ham wordt geboren in Bennekom. We komen hem in Ede het eerst 
tegen als hij als lidmaat aangenomen wordt op 20 juli 1807 als Aart Gijsbertsen, jongeman in 
het Broek.4 Meestal noemt hij zich Aart Gij sbertsen en één keer ook Aart van der Horst, hij kan 
niet schrijven. 

Aart Gijsbertsen van Ham woont omstreeks 1812, met zijn vrouw en twee kinderen, zijn 
schoonmoeder en drie schoonzusters, op de boerd erij De Horst waar hij a l s enige m .an van het 
gezelschap hoofd van het gezin is en kostwinner. 

Na het overlijden van zijn schoonmoeder koopt landbouwer Aart Gijsbertsen van Ham 
de boerderij De Horst en een stukje turfveen uit de boedel. De boerderij wordt gewaardeerd 
op f 248,-.5 Om de erfgenamen uit te kunnen betalen, neemt hij een hypotheek op de boerderij 
en leentf150,-.6 

Aart van Ham en zijn vrouw Jantje Evertsen hebben tot dan toe twee kinderen gekregen. 
Wat ons opvalt, is dat er bij Aart en Jantje na de geboorte van het tweede kind in 1811 zeven jaar 
geen kinderen worden geboren. In deze periode, namelijk in 1812 en 1815 worden toevallig wel 
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de kinderen van Heintje geboren. Het zet ons aan het denken. Als Aart een verhouding heeft 
met zijn schoonzus zal dit de onderlinge sfeer niet altijd ten goede gekomen zijn. Is de relatie 
met zijn vrouw na het overlijden van zijn schoonmoeder verbeterd? Het ziet er wel naar uit 
want negen maanden later wordt er weer een kindje geboren bij Aart en Jantje, een dochter 
genaamd Evertje Gijsbertsen van Ham op 10 november 1818. Na het overlijden van zijn oudste 
zoon Evert in 1820 zien we dat het volgende kind geboren op 19 maart 1824 weer Evert ge
noemd wordt en als laatste volgt nog een dochter in 1828, Derkje van Ham. 

Aart van Ham overlijdt in Ede op 8 april 1845, zonder dat er een testament opgemaakt is. In 
november 1855 gaat zijn weduwe, Jantje, naar notaris Van den Ham in Lunteren en zij laat wel 
een testament opmaken/ Ze vermaakt de boerderij en weilanden aan haar inwonende zoon 
Evert van Ham (1824-1908). Jantje leent tot haar overlijden totaal f 242,50 van haar zuster 
Dirkje. Evert van Ham koopt in 1857 een weiland gelegen achter de Koekelt van zijn tante 
Dirkje. Als zijn moeder in Ede op 7 mei 1860 overlijdt, moet hij f 1000,- in de erfenis brengen 
voor aankoop van De Horst en blijkt de waarde van de boerderij te liggen op f 1.600,-. Evert 
van Ham zit nogal eens in geldnood en leent achtereenvolgens op 7 april 1861 ook weer van 
zijn tante Dirkjef 350,-, in september 1862f 500,- van zijn broer Gijsbert en in december 1862 
f 400,- van Aart van den Zandsteeg. 8 

Tante Dirkje benoemd Evert van Ham tot executeur waarvoor hij f 50,- uit de nalatenschap 
ontvangt. Verder vermaakt ze aan hem haar zitplaats in de dorperhoek in de Oude Kerk in Ede 
mits hij hiervoor honderd gulden in de nalatenschap inbrengt. Evert erft ook al de bezittin
gen van zijn tante Heintje die nog steeds op de boerderij woont. 

De ongehuwde moeder Heintje Evertsen (1793-1876) 

In de overlijdensakte van Heintje Evertsen staat dat ze ongehuwd is gebleven. Heintje is niet 
aangenomen als lidmaat van de kerk en in de boeken van de kerkenraad is enkel gevonden dat 
er in de gemeente geen onrechtmatigheden hebben plaats gevonden zodat er geen uitsluitin
gen zijn voor het avondmaal. In het testament van Dirkje, de zus van Heintje, wordt vermeld 
dat zowel Geurt Evertsen als Evert Willem Evertsen, mede-erfgenamen, beiden geen familie 
zijn van Dirkje. Deze bewering klopt niet want ze zijn wel degelijk neef van tante Dirkje. 
Beide kinderen worden niet erkend door de moeder en hierdoor hebben de kinderen ook geen 
enkele rechten. Als Heintje's ongehuwde zus, Dirkje Evertsen in 1873 overlijdt, erft Heintje 
f 619,45 van haar zus. Binnen een maand na het overlijden van Dirkje gaat Heintje naar de no
taris. Ze benoemt haar neef Evert van Ham tot haar enige erfgenaam! Met geen woord wordt 
er gerept over haar zoons, Evert Willem en Geurt, die hierdoor beiden onterft worden. Hein
tje zegt: "haren naam niet te kunnen tekenen als hebbende geen schrijven geleerd" .9 

Het ziet ernaar uit dat Heintje het goed kon vinden met het de familie Van Ham want ze 
blijft haar hele leven op de boerderij wonen en overlijdt er op 28 januari 1876, in de leeftijd 
van 82 jaar. Dan verklaart Evert van Ham dat de nalatenschap alleen bestaat uit: enige weinige 
kleederen en lijfstoebehoren met een waarde vanf 10,-en verder aan doodschulden, begrafeniskosten en aan 
Doctor Ketting te Bennekom te samen een schuld vanf 37,45. '0 Evert is dus geen successierechten ver
schuldigd. 

De achternamen van de kinderen 
De achternaam Willemsen is een patroniem. Genoemde Evert Willemsen (1755-1806) krijgt 
echter alleen dochters die allen de achternaam Evertsen krijgen, maar soms ook net als hun va
der Willemsen genoemd worden. Hiermee zou het geslacht Willemsen uitgestorven zijn, wa
re het niet dat één van zijn dochters, Heintje, een ongehuwde moeder is! Zo geeft ze niet alleen 
de naam Willemsen aan haar kinderen door, maar ook acht varianten op de naam Evertsen. 
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Wie is de vader 
Mijn nieuwsgierigheid gaat uit naar de vraag wie de mogelijke vader is van genoemde Evert 
Willems (1812-1882). Is Evert Willems vernoemd naar zijn biologische vader, of naar iemand 
anders uit de familie? Wie zijn de man(nen) in Heintje haar leven en hoe ziet haar leven er uit? 
Hoe houdt ze zich staande als blijkt dat ze als ongehuwde moeder nog een tweede kind krijgt? 
Hoeveel kinderen worden er in die tijd onwettig geboren? Als we begin 1800 naar de dopen 
in de Oude Kerk kijken blijkt gemiddeld vier procent buitenechtelijk geboren te zijn. Dit be
tekend niet dat alle andere kinderen binnen het huwelijk zijn verwekt. De meeste zwangere 
ongehuwde meisjes trouwen kort voor de geboorte van hun kind. Waarom is Heintje niet 
met de vader(s) van haar kinderen gehuwd? In een aantal gevallen is dit niet mogelijk: - door 
overlijden van de aanstaande man; - de man trekt zich terug na het afgeven van de huwelijks
belofte; - de man is reeds gehuwd; - het kind is in incest verwekt. 

Uiteraard zijn we nieuwsgierig naar de verwekker(s) van de twee kinderen van Heintje. We 
hebben nergens bewijs kunnen vinden wie de vader is. Vermoedens omtrent het vaderschap 
hebben we wel. Officieel moet er een voogd benoemd worden over het kind, maar deze heb
ben we niet kunnen vinden. Heeft Aart misschien een verhouding gehad met zijn inwonende 
schoonzus? In dat geval zijn de kinderen verwekt door hun oom. Heintje erkent haar zoons 
nooit, zodat haar kinderen volgens de wet niet kunnen erven. Dit feit versterkt ons in de 
mening dat de kinderen voortkomen uit een relatie van Heintje met haar zwager Aart van 
Ham. De maatschappelijke status van dit soort onwettige kinderen is laag." Dit verklaart ook 
waarom Heintje in haar testament met geen woord rept over haar twee bloedeigen kinderen 
en ook zus Dirk je (1798-1873) verklaart dat de erfgenamen, Evert en Geurt, geen familieleden 
zijn. 12 In enkele gevallen is de aangever van de geboorte op het gemeentehuis de biologische 
vader. Kunnen we hier iets vinden? Het eerste kindje wordt aangegeven door de vroedvrouw, 
het tweede kindje door Aart van de Horst, ongetwijfeld haar zwager Aart van Ham! De enige 
manier om zekerheid te krijgen omtrent het vaderschap is het DNA van de familie Willems en 
te vergelijken met de familie Van Ham. 

Tot slot 
Hoe ontwikkelt de familie Evertsen/Willemsen zich in de loop der tijd? Heeft het nageslacht 
schade opgelopen van het feit dat (groot)moeder Heintje haar hele leven ongehuwd is geble
ven. Staan de meisjes uit de familie bekend als makkelijk te verleiden of zijn ze goedgelovig? 
Een feit is dat het ongehuwde moederschap nog lang blijft voorduren bij de familie Willem
sen. Drie van de vier dochters van Evert Willems Everts krijgen één of meer kinderen voor het 
huwelijk die ook niet gewettigd worden bij het huwelijk van de moeders. 

Uiteindelijk wist mijn opa niet dat zijn familie Willemsen en de huidige bewoners van 
boerderij De Horst familie waren, terwijl dat wel zo is. 

Fragment parenteel van Evert Willemsen 

I. Evert Willemsen, geb. circa 1755, NG, overl. Ede 12-11-1806, tr. Ede (NG) 4-4-1784 Evertje Ger
rits, geb. Leusden circa 1754, over!. Ede 3-2-1818. 
Evert is eigenaar van boerderij 'de Horst' (te Ede), genummerd Veldhuizen 190, waar hij met zijn gezin 
woont. 

Uit dit huwelijk, ged. te Ede (NG ): 

1. Geurtje Evertsen, ged. 17-2-1787, overl./begr. Ede 17/22-12-1806. 

2. Gerritje Evertsen, ged. 9-7-1788, begr. Ede 8-10-1806. 
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Boerderij De Horst te Ede,Joto circa 1950 

3. Jantje Evertsen, volgt na. 

4. Hendrikje (Heintje) Evertsen (Willems en), volgt !Ib. 

5. Willemijntje Evertsen, ged. 18-8-1795, overl. Ede 10-9-1859, tr. Lunteren 19-9-1817 Hendrik 
Maassen van Veldhuizen (Veldhuis), ged. Ede 9-2-1793, schaapherder, arbeider, overl. Ede 

9-11-1873, zn. van Aart Gijsbertsen van Veldhuizen en Dirkje Everink. 
Hendrik Maassen er. (2) Ede 21-7-1860 Maas je Maassen Blankespoor, dr. van Evert Maassen Blan

kespoor en Hendrik je Co melissen. 

6 . Dirkje Evertsen (Willemsen), geb. 25-4-1798, spinster, dienstmeid in logement bij de familie 

Floor, over 1. Ede 7-10-1873 ( ongehuwd). 
De laatste dochter Van Ham die van de Horst vertrekt, is Dirkje Evertsen soms ook wel Willem

sen genoemd. Ze is dienstmeid en in ieder geval woont ze in 1848 al in Lunteren. Door de verbran
ding van het bevolkingsregister in 1945 kunnen we niet achterhalen of ze al die tijd als dienstmeid 
bij dezelfde baas gewerkt heeft. De volkstelling van 1850 laat zien dat Dirkje dan al werkzaam is 
bij de vermogende Barend Floor, logementhouder en zijn twee broers die allen ongehuwd zijn.'3 

Wat precies haar werkzaamheden en inkomsten zijn, is niet bekend maar een feit is dat ze na haar 
overlijden een relatief groot kapitaal nalaat. Bij haar overlijden blijkt ze f 600,- onderhands ge
leend te hebben aan notaris Van den Ham. Dirkje koopt in 1848 een hoek weiland van één bunder 
zes tig roeden en hakhout zeven roeden tachtig ellen, gelegen achter de Koekelt voor de som van 
f 2.25,- . 14 De grond is aardig in prijs ges tegen als ze het verkoopt in 1857. voor de s0111n1a vanf 500,

wordt het overgeschreven op naam van haar neef Evert van Ham, landbouwer op boerderij De 
Horst.' ' 

In februari 1858 kooptDirkje een stuk grond in Wekerom voorJ100,-van de man van haar nicht 
Evert Eijlander (1810-1869).'6 Dirkje leent geld aan haar zuster, totaal ontvangt Dirkjef 242,50 uit 
de boedel van Jantje Evertsen van verschuldigde pacht en geleend geld. In 1862 machtigt Dirkje 
kandidaat-notaris Gerrit Jan Wilbrink tot de aankoop van een kamp heidegrond gelegen in de 
Werft in Wekerom voor het bedrag van f 200,-.'7 Dit perceel wordt in 1865 hermeten in verband 
met de bouw van een huisje. Dirkje vermaakt dit perceel in 1869 met een daghuurdershuisje aan 
haar neef Evert Willemsen (1812-1882), ook wel Evert Willem Evertsen genoemd, en zijn vrouw 
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'thans door hen bewoond wordende'.'' Aan haar neef Geurt Willemsen laat zef 200,- na. Ze verklaart dat 
zowel Evert als Geurt geen familie is! 

Aan de kinderen van haar nicht, Evertje van Ham en haar man Evert Eijlander, wonende in 
Wekerom, laat ze het stukje grond na dat ze gekocht heeft in Wekerom, groot één bunder en drie
envijftig roeden, onder voorbehoud dat hun moeder levenslang het vruchtgebruik zal mogen ge
nieten. Aan Evert van Ham (1824-1908) vermaakt ze haar zitplaats in de Oude Kerk in Ede. Verder 
erft haar zuster Heintje één derde deel, haar neef Gijsbert van Ham, Evert van Ham, Aart van Laar 
samen één derde deel en de kinderen van haar zuster Willemijntje één derde deel dat bestaat uit 
een bedrag vanf 619,45. Tot executeur benoemd ze Evert van Ham. Voor de werkzaamheden ont
vangt hij f 50,- uit de nalatenschap. Dirkje heeft er goed van geleefd. Ze laat aan lijfstoebehorenen, 
enig goud en zilverwerk na ter waarde vanf 207,65. Van achterstallig loon, van Barend Floor, ont
vangt ze nogf 26,- en nogf 80,- wegens geleend geld. Verder heeft ze nog een rekening open staan 
van geleverde kleding en zeep met een totaal bedrag vanf 15,72. Haar baas brengtf 28,40 nacht- en 
oppassingsloon in rekening en er is een doktersrekening vanf 8,20. De begrafeniskosten en dood
schulden bedragen f 17,30. Totaal blijft aan vermogen over, de kapitale som van f 2.758,44.•• Ze 
overlijdt ongehuwd en zonder kinderen. 

Ila. Jantje Evertsen, ged. Ede (NG) 5-6-1790, landbouwster, overl. ald. 7-5-1860, tr. Ede (kerk) 
8-3-1808 Aart Gijsbertsen van Harn, geb./ged. Bennekom 17/20-2-1780, arbeider, landbouwer, 

over 1. Ede 8-4-1845, zn. van Gijsbert Aartsen van Ham en Woutertje Barentsen. 
Aart woont te Ede Veldhuizen huis 190, boerderij De Horst ook wel genoemd de Koekelt. 

Uit dit huwelijk, geb. te Ede: 

1. Evert, geb. 12-6-1808, over 1. Ede 30-4-1820. 

2. Gijsbert Gijsbertsen van Ham, geb. 29-6-1811, arbeider, landbouwer, overl. Ede 18-12-1895, 

tr. (1) Ede 4-10-1845 Hendrikje Steeg, ged. Otterlo 15-3-1795, landbouwster, over 1. Ede 6-4-

1851, dr. van Jacob Steeg en Jantje Dirks; tr. (2) Ede 31-5-1856 DerkjevanButselaar, geb. Ot
terlo 8-12-1825, landbouwster, overl. Barneveld 25-7-1907, dr. van Evert van Butselaar en 

Maartje van Essen. 
Hendrikje tr. (1) Hendrik van de Slum. 
Nationale militie signalement Gijsbert: 1 el 645 strepen, aangezicht ovaal, voorhoofd hoog, 

ogen blauw, neus en mond ordinair (gewoon), kin rond, haar en wenkbrauwen lichtbruin.'0 

3. Evertje Gijsbertsen van Harn, geb. 10-11-1818, overl. Ede 13-11-1897, tr. Ede 11-3-1848 Evert 
Bijlander, geb./ged. Heerde 26/28-1-1810, boerenknecht, dagloner, arbeider, over 1. Ede 13-

3-1869, zn. van Jan Eijlander en Margje Abels. 
4. Evert Gijsbertsen van Ham, geb. 19-3-1824, arbeider, timmerman, landbouwer op boerderij 

De Horst, overl. Ede 4-3-1908, tr. (1) Ede 28-7-1860 Grietje Reijersen van de Zandsteeg, geb. 
Ede 20-9-1822, overl. ald. 17-6-1863, dr. van Aard Reijersen van de Zandsteeg en Geertje 

Haalboom; tr. (2) Ede 6-5-1871 Elisabeth Folmer, geb. Bennekom 6-2-1838, over 1. Ede 7-8-

1922 dr. van Gerrit Folmer en Hendrikje Haalboom. 
Nationale militie signalement Evert: 1 el 675 strepen, aangezicht rond, voorhoofd laag, ogen 

blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, haar en wenkbrauwen blond." 
Uit beide huwelijlccn san1.cn z ijn russen 18 61 e n 1884 re Ede el f kinderen Van Harn geboren. 

5. Derkje van Ham, geb. 11-4-1828, over 1. Ede 12-1-1858, tr. Ede 29-9-1855 Evert van Laar, geb. 
Ede 21-3-1828, landbouwer, overl. ald. 8-7-1899, zn. van Bor Evertse van Laar en Maria de 
Bont. 

lib. Hendrilqe (Heintje) Evertsen (Willemsen), ged. Ede (NG) 2-6-1793, spinster, over 1. ald. 28-

1-1876. 
Ze woont te Ede, Veldhuizen, huisnummer 190, 363 (omgenummerd 1862) en 67 (omgenummerd 

1871). 
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Twee kinderen: 

1. Evert Willems Evertse (Evers )wordt ook Willemsen genoemd, geb. Ede 4 -9-1812, boerenknecht, 

molenaarsknecht en arbeider, over!. Ede 2-7-1882, tr. Ede 23-8-1834 Geertrui(da) van Beek, 
geb. Otterlo (NH} 1-12-1815, boerenmeid, landbouwster, over!. Ede 5-9-1895, dr. van Mou

ris Jansen van Beek en Derkje Gerrits. 
Inschrijving nationale militie: 1 el 670 strepen, aangezicht ovaal, voorhoofd hoog, ogen blauw, 

neus en mond gewoon, kin rond haar en wenkbrauwen bruin, merkbaar teken: gemis van het 
voorste deel der tweede vinger van de rechterhand." 

Evert woont eerst op boerderij De Horst, later te Lunteren en Wekerom. 
Uit dit huwelijk zijn tussen 1834 en 1860 twaalfkinderen geboren, waaronder Evert Willemsen, 

geb. Ede 10-2-1859, arbeider, boerenknecht, landbouwer, over!. Ede 15-5-1911, tr. Ede 20-10-1883 

Derkje van Beek, geb. Ede 4-4-1861, dienstbode, over!. ald. 8-6-1901, dr. van Wouter van Beek en 
Gerri tje Aars en Baggel. 

2. Geurt Evertsen (Eversen), geb. Ede 17-10-1815, ' 3 arbeider, over!. Ede 11-7-1881, tr. Ede 20-5-

1843 Elberta van de Pol, geb. Barneveld 19-12-1818, dienstmeid, over!. Ede 6 -6-1892, dr. van 

Peter Aartsen van de Pol en Hendrikje Peters van Steeg. 
Inschrijving nationale militie: signalement 1 meter 618 strepen, aangezicht ovaal, voorhoofd 

laag, ogen blauw, neus breed, mond gewoon, kin rond, haar en wenkbrauwen blond.'4 Geurt heeft 
in het bataljon vrijwillige artilleristen vijf jaar gediend. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1843 en 1861 te Ede zes kinderen Evertsen geboren. 

Noten 
1. Gemeentearchief Ede ( GAE ), burgerlijke stand en gereconstrueerd bevolkingsregister. 
2 . GAE, Archief Nederlandse hervormde gemeente Ede. 
3. Gelders Archief te Arnhem (GldArch), memorie van successie (MvS), tg. 0036, inv.nr. 01, fol. 103. 
4. GAE, archief 115, Archief Nederlandse hervormde gemeente Ede, inv.nr. 711, Lidmaten. 
5. GAE, norarieelarchief(NA)Ede, inv.nr. 617, akte 355. 
6. GAE, NA Ede, inv.nr. 617, akte 356. 
7. GAE, NA Lunteren, inv.nr. 3687, akte 3883. 

8. GldArch, MvS, tg. 0036, inv.nr. 67, nr. 7339. 
9. GAE, NA Lunteren, inv.nr. 3708, akte 3683. 

10. GldArch, MvS, tg. 0036, inv.nr. 080, fol. 1851. 

11. J. Kok, 'Buitenechtelijke geboorten in Nederland van de zeven tienden tot den twintigste eeuw', in: 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 47 ( 1993), pag. 175-197. 

12. Bij het huwelijk op 18 oktober 1883 te Maarn van Hendrik Evertsen (1843-1902) en Elisabeth Blau
wendraad, verklaart Hendrik geen familierelatie te hebben met zijn huwelijksgetuige Gijsbert 
van Veldhuizen, terwijl hij wel zijn achterneef is. 

13. GA E, Hoofdelijk invulregister, opgemaakte ten behoeve van de volkstelling naar de toestand van 1 

januari 1850, kadastrale gemeente Lunteren, inventaris Das, inv.nr. 2078. 

14. GAE, NA Lunteren, inv.nr. 3679, akte 1503. 
15. GAE, NA Lunteren, inv.nr. 3689, akte 4471. 
16. GAE, NA Lunteren, inv.nr. 3690, akte 4627. 

17. GAE, NA Lunteren, inv.nr. 3698, akte 37. 
18. GAE, N A Lunteren, inv.ru·. 3 704, akte 2.17 4. 

19. GldArch, MvS, tg. 0036, inv.nr. 77, fol. 925 e.v. 
20. GAE, inv.nr. 2432. 
21. GAE, inv.nr. 2434. 
22. GAE, inv.nr. 2433. 
23. GAE, volgens huwelijksbijlage en nationale militie is Geurt geboren op 7-10-1815. 
24. GA E, tg. 001, inv.nr. 2432, nationale militie trekkingnr. 90. 

Gens Nostra 66 (2011) 559 



Vader onbekend in Broek op Langedijk, 22 kinderen bij 18 vrouwen 
REINIE EN DICK KAAS 

De database van mijn broer en mij (zie familie.kaas.nl) omvat met name de autochtone, aan 
het dorp Broek op Langedijk (West-Friesland) gebonden, bewoners door de eeuwen heen. In 
die database met ongeveer 10.000 mensen komen 18 vrouwen voor die 22 onechte(lijke) kin
deren baarden, waarvan de vader onbekend bleef. Vóór 1800 hadden in het algemeen verlos
kundigen/vroedvrouwen zelfs opdracht om tijdens de baring de vrouwen te pressen de naam 
van de vader bekend te maken. De pressie moest bereiken dat in voorkomende gevallen niet 
de gemeenschap, maar de vader verantwoordelijk zou worden voor de kosten van onderhoud 
en opvoeding van de boreling. 

De 18 vrouwen, geboren tussen 1730-1909, waren gemiddeld ruim 26 jaar (19-42 jaar) bij de 
geboorte van hun buitenechtelijk geboren kind. Twee vrouwen kregen tweelingen die niet 
veel kans hadden om te overleven en twee vrouwen kregen nogmaals ongehuwd een kind. 
Vier van deze vrouwen huwden nooit. Eén stierf kort na de geboorte van haar kind. 

In het dorp, een overwegend orthodox protestante, agrarische gemeenschap, was het waar
schijnlijk een grote schande om ongehuwd een kind te krijgen. Acht van de autochtone 
vrouwen gaan rondom de zwangerschap naar elders en van een aantal weten we dat ze in hun 
eigen levensonderhoud voorzagen of dat ze een weduwnaar trouwden. Vijf vrouwen kwamen 
van elders met hun kinderen terwijl vier vrouwen trouwden met een man van elders. Veertien 
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van deze 18 vrouwen huwden na de geboorte(n) van hun kind(eren) na gemiddeld drie jaar 
(met een variatie van een half jaar tot elf jaar). 

Veertien van de 22 onechte kinderen waren geen lang leven beschoren. Drie kwamen leven
loos ter wereld. Acht leefden geen twee jaar en drie bereikten leeftijden tussen 2 en 16 jaar. 
Met name de kinderen van ongehuwde vrouwen van elders werden volwassen, maar dit is een 
vertekening van het beeld, want als de kinderen niet zouden hebben overleefd, zouden de 
moeders misschien niet definitief naar elders hebben hoeven verhuizen. 

Twee van de vrouwen hebben dezelfde voor- en achternaam (Nee/de Kaas). De beide Neeltjes 
kregen een jaar na elkaar hun kinderen, alle drie de kinderen ( er was een tweeling bij) stierven 
jonger dan twee jaar. Beide Neeltjes verhuisden naar elders en verdienden daar hun eigen 
brood. Aanvankelijk dachten we dat het om één vrouw ging die tweemaal zwanger was ge
raakt, Na verloop van onze verdere speurtocht bleek het echter om twee Neeltjes te gaan. De 
één vinden we terug in Schagen, de ander als weduwe in West Graftdijk. Van de laatste beviel 
een echte(lijke) dochter ook van een onechte(lijk) levenloos geboren kind, aan de gevolgen 
waarvan ze kort daarna overleed. 

In ieder geval heeft één van de twee Neeltjes een verdrietig leven gehad stel ik me zo voor. 
Ze werd baker in de Zijpe, trouwde een hoefsmid maar bleef bakeren (haar tweeling werd 
slechts ruim een jaar) en ze kreeg nog vijf kinderen. Van haar zeven kinderen stierven er 
tenminste vier jong. Nadat ze op 51 jarige leeftijd weduwe was geworden, huwde ze vijf jaar 
later nogmaals. Dit huwelijk was van korte duur. Nadat ze bij haar nieuwe echtgenoot was in
getrokken, stierf hij al binnen twee jaar. Twee jaar daarna overleed zij zelf in 1885 op 60 jarige 
leeftijd in een kostgangers- of armenhuis. 

Veel van de later gehuwde vrouwen kregen ook echtelijke kinderen, waarvan een aantal op 
jonge leeftijd overleed, zoals in die tijd overigens veelvuldig voorkwam. 

Eén onecht(elijk) kind had een bijzonder trieste levensgeschiedenis. Zijn moeder, die uit 
een gegoede familie elders in de provincie kwam, beviel op 36 jarige leeftijd van hem. Martijn 
Ivangh, geboren Bergen (NH) 16 oktober 1822 werd watermolenaar op ons dorp. Na jong we
duwnaar te zijn geworden huwde hij een ongehuwde moeder van elders (niet één van de 18) 

kort na de geboorte van haar dochter. Ze kregen samen nog meer kinderen. Op 45 jarige leef
tijd komt hij om, samen met zijn tweede vrouw en de nog resterende jonge kinderen, tijdens 
een nachtelijke brand op 19 juli 1867 ten gevolge van blikseminslag in hun molen. Geen van 
zijn in totaal acht kinderen is volwassen geworden. 

Twee van de vrouwen zijn feministes avant la lettre. Zij zijn kinderloos weduwe als ze onge
huwd een kind krijgen. Een van hen bevalt zelfs twee keer, haar eerste dochter overleed jong. 
Wilde ze per se een kind? Of kon haar een ongehuwde relatie die toch de tongen los moet heb
ben gemaakt, geen zier schelen? 

Een zevental voorbeelden van buitenechtelijke kinderen in Broek op Langedijk (BOL} 

Jantje Huibers geboren Oude Niedorp 24-3-1857 en daar overleden 5-8-1857 en haar broer 
Bartholomeus Huibers geboren Oude Niedorp 19-2-1860 zijn de onechte kinderen van Maartje 
Huibers, geboren BOL 21-11-1822 en overleden Heerhugowaard 16-4-1880, van beroep kraam
ster. Maartje was in 1844 gehuwd te Oude Niedorp met Jacob Hollenberg geboren aldaar in 
1814 ( een akte is niet te vinden) en overleden 31-8-1850. Ze was dus weduwe en moeder van een 
zoon ten tijde van de geboorten van haar onechtelijke kinderen. 
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Neeltje Kaas is geboren BOL 11-9-1843 en aldaar overleden op 4-12-1844 en haar tweelingzusje 
Johanna Kaas is iets later overleden op 16-1-1845. Ze zijn de kinderen van Neeltje Kaas gebo
ren te BOL op 21-2-1824 en overleden te Oude Niedorp op 1-1-1885. Neeltje huwt op 18-10-1846 

te Sint Maarten met Willem Terbeek die hoefsmid is te Schagen. Begin 1876 overlijdt Willem, 
ze hebben samen vijf kinderen gekregen, van wie er nog twee jong overlijden. Op 11-6-1880 

huwt Neeltje te Barsingerhorn een 58 jarige weduwnaar die twee jaar later al overlijdt. 

Neeltje Kaas is geboren BOL 16-12-1844 en overleden West Graftdijk 2-5-1850. Ze is de onechte 
dochter van Neeltje Kaas, geboren te BOL 5-3-1813 en aldaar overleden op 1-6-1892. Op 23-2-

1849 huwt Neeltje te Graft met Klaas Yperen die een jaar later op 38 jarige leeftijd overlijdt. 
Vrij snel daarna huwt ze Sieuwert Voogt een tien jaar jongere man geboren Graft 11-3-1823 en 
overleden Broek op Langedijk 27-12-1902. Al in juli 1850 wordt een zoon geboren. En weer is 
speculatie verleidelijk, is dit kind nog het kind van haar overleden eerste echtgenoot en wilde 
ze niet weer een onecht kind krijgen? Of was dit kind al voor het overlijden van haar eerste 
man verwekt door haar tweede bruidegom? In totaal krijgen ze drie kinderen waaronder 
Neeltje Voogt geboren 18-6-1852 te Graft die op 1-10-1875 te Graft bevalt van een levenloos 
geboren onecht kind, aan de gevolgen waarvan ze op 5-10-1875 te Graft overlijdt. 
De beide moeders Neeltje zijn verwant: ze hebben dezelfde overgrootvader. 

Crelisje Madderom is geboren Zuid-Scharwoude 4-11-1799 (DTB Langedijk} uit Aafje Cd Mad
derom en overlijdt Oudkarspel 22-3-1872, alwaar ze is gehuwd met E. Hark. Moeder Aafje is 
circa 29 jaar bij de geboorte en waarschijnlijk geboren te Broek op Langedijk. Vrijwel alle DTB 

boeken van deze gemeente zijn in 1799 verbrand tijdens het oprukken van Engels-Russische 
troepen tijdens de Napoleontische tijd, zodat tijdstip van haar geboorte niet vaststaat. Aafje 
huwt in augustus 1808 te Zuid Scharwoude (DTB 32 van de Langedijk) een man uit Medemblik 
die in BOL woont. Aldaar overlijdt ze op 8-7-1811 zonder vermelding van haar leeftijd. 

Aaltje Madderom is geboren BOL 28-4-1850 waar ze al op 2-5-1851 overlijdt. Haar moeder Sijtje 
Madderom, geboren te Zuid Scharwoude op 11-11-1824 en daar overleden op 31-12-1892, huwt 
kort na de dood van dit onechte kind op 5-6-1851 een jonge man uit BOL waarvan zij in 1885 

weduwe wordt. Speculeren is verleidelijk, is hij de vader van ook haar eerste kind? Mogelijk is 
ze zwanger bij de huwelijksvoltrekking want al op 29-1-1852 wordt hun eerste echtelijke kind 
geboren te BOL. Ze krijgen nog drie kinderen waarvan er twee jong overlijden. 
Sijtje en Aafje zijn verwant: Sijtje is de kleindochter van Aafjes broer. 

Kortom, in onze grote database van het orthodox protestants dorp Broek op Langedijk von
den we 18 vrouwen die een kind kregen van een voor de buitenwereld onbekende vader. Veel 
van de kinderen werden niet volwassen. De moeders werden vaak 'verbannen' vanwege de 
schande. 

Naast de onbekende vader kan h et lastig z ijn om de fa milie van de moeder en h aar kind re 

vinden. Op de geboorte akte van het kind aangegeven door arts of vroedvrouw in een andere 
plaats, is dan meestal alleen de naam van de moeder vermeld, geen leeftijd. Pas als de moeders 
trouwen of overlijden in de plaats waar ze naartoe zijn verhuisd, worden meestal de namen 
van de ouders vermeld en kunnen ze worden geplaatst in een familieverband. Moeders met 
buitenechte(lijke) kinderen plaatsen genealogen soms voor lastige problemen, niet alleen 
omdat de vader van hun kind onbekend blijft. 
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Vader onbekend in de stad Groningen 1640-1811 

DOOR ANTONIA VELD HUIS 

Tussen 1640 en 1811 zijn in de stad Groningen 138.580 mensen (meest baby's) gedoopt. Daar
onder bevinden zich bijna 2.000 kinderen die buiten het huwelijk zijn geboren.' Van deze in 
de wandeling genoemde 'onechte kinderen' ( of speelkind, minnekind of bastaard), ontbreekt 
in ongeveer 1.200 gevallen de naam van de vader. Dit is meer dan de helft. 

Tot het jaar 1656 staan in het algemene (gereformeerde) doopboek de dopen achter in het 
boek. Ze zijn genoteerd op een aparte bladzijde onder het kopje Onechte kinderen gedoopt binnen 
Groningen beginnende vant jaer 1641. Ook in het tweede doopboek staan ze aan het eind van het 
boek vermeld. Vanaf het derde boek, beginnend in 1667, worden ze eerst enige jaren tussen 
de 'gewone' dopen vermeld, later staan ze aan het eind van elke maand genoemd. Uiteraard 
ook met de toevoeging onecht ( of kortweg on). In het rooms katholieke doopboek wordt bij 50 

van de 136 dopen de vader niet genoemd. Daar staan ze ingeschreven met de toevoeging ille
gitimus. Verder vond ik slechts drie lutherse dopen waarbij de vader niet is vermeld, te weten 
de moeders: Henrica Nijmeijers (1744), Albertina Frederika (1778) en Elizabeth Ekkelboom 
(1786). Het waalse doopboek leverde hetzelfde aantal op: Marie Verrucij in 1689 en Elisabeth 
Merguet en Elisabeth Magnin in 1794. 

In Groningen kwam het vrij veel voor dat, als er niet getrouwd kon worden, de moeder het 
kind de volledige naam van de verwekker gaf of de vrouwelijke vorm ervan. Door de afwijken
de naam van moeder en kind kon iedereen zien van wie de baby er één was. Babynamen zoals 
bijvoorbeeld Geertruid Questhild (1771), Hindrikje Bontekoe (1786), Bouwe van der Meulen 
(1788), Jurjen Stuive en Rutger van der Sluis (1793), Antoni Boos, Antoni van den Heuvel en 
Antoon Scholtens ( 1795 ), Derkjen Bruins en J anna v. den Berg ( 1798), Geertje Ottenhoff ( 1799 ), 

Jacobus Hogenberg, Philip Zwarts (1803) en Johanna Blauw (1804) geven een aardige indicatie 
wie de vader van het kind' zou kunnen zijn geweest. Ik telde bijna 100 vernoemingen naar de 
(mogelijke) vader, bijna tien procent van de vaderloze kinderen. Hiervan gebruiken in ieder 
geval een zo-tal de rest van hun leven die naam. 

Enige tientallen ongehuwde vrouwen kregen meerdere buitenechtelijke kinderen. Ik sig
naleerde een tiental vrouwen met vier of meer. 

Basis voor mijn artikel zijn de gedoopte kinderen. Daarnaast is er de categorie natuurlijke 
kinderen die niet werden gedoopt of die de geboorte niet haalden, als gevolg van een mis
kraam. Zoals in 1732 het kind van Marie (meid van koopman Harm Heres) en de baby van 
Elsijn Berents Beukeveldt in 1739. Verder zijn er de doodgeboren kinderen (Etjen Wijbes in 
1734)3 en de jong overleden baby's. 

Kinderen, de diaconie• en het Kinderhuis• 
In de diaconierekeningen trof ik namen van buitenechtelijke kinderen aan bij hun inschrij
ving. Soms staat er de vermelding 'van de moeder verlaten', of 'de moeder overleden' bij . 
Ook vond ik daar diverse overlijdensdata van kinderen, of de notitie dat ze naar het Diaconie 
Kinderhuis werden 'opgezonden'. In het archief van het Weeshuis staat bij de inschrijving 
steevast 'onecht kind van'. Vaak staat er wat het kind kan, zoals 'kan wat lesen en schrijven', 
'kan een weinich speldewerck' of'kan niets'. Hun misdaden staan genoteerd (weglopen uit 
de kerk, onbuigzaamheid, ongehoorzaamheid, dronkenschap) met de straffen die er voor 
stonden (roede, blok, opsluiting, dreigen met tuchthuis). Verder werden de 'dienstjes' en 
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Dubbel 'onecht', doop Groningen 26-9-1723: OnechtTjaakje, dochter van Geertje Lukas, onecht. 

verdienste opgeschreven. Bij officieel vertrek staat vaak het zinnetje 'Bedankt ten hoogsten de 
Heeren Opsienderen en Juffrouwen Buitenmoederen voor de goede en stigtelijke opvoedinge 
in dit huis genooten', met bijna overal de handgeschreven naam. Andere buitenechtelijke 
kinderen liepen er weg of stierven in het weeshuis. Dit archief is dus een goede bron om meer 
over uw natuurlijke voorouder te vinden. 

Besluiten, ordonnanties en sancties 
Een selectie uit de verordeningen en besluiten die genomen zijn om de registratie van 'on
echte' kinderen duidelijk in beeld te brengen: 
• op 27 januari 1641 nam de kerkenraad6 het besluit dat in onecht geboren kinderen die wor

den gedoopt, in een apart hoofdstuk moeten worden aangetekend; 
• op 7 augustus 1669 had de magistraat van Groningen bepaald dat vroedvrouwen aan de 

kraamvrouw de naam van de verwekker moesten vragen. Ze moesten binnen 24 uur schrif
telijk aan het Gerecht mededeling doen van de geboorte van het onechte kind. Als ze zich 
hier niet aan hielden, konden ze een boete krijgen. Uiteraard kreeg ook de kraamvrouw een 
boete; 

• bepaling van 27 januari 1687: vroedvrouwen moeten de naam van de verwekker aan de on
gehuwde moeder vragen en die gegevens noteren. Als ze dat niet doen kunnen ze ontslagen 
worden. 

• in 1739 wordt er een Ordonnantie van Borgemeesteren en Raadt in Groningen uitgegeven over 
het Examineren van chirurgijns en vroedvrouwen. Ze hebben vernomen dat er vroedvrou
wen werken die geen of weinig bekwaamheid hebben, waardoor moeder en vrucht gevaar 
lopen. Er wordt daarom, onder andere, besloten dat niemand als vroedvrouw mag werken 
zonder dat ze daarvoor geëxamineerd en toegelaten is. 

Doordat niet iedereen zich aan bovengenoemde bepalingen hield en daarom een boete kreeg, 
en uit processen, weten we de namen van enige vroedvrouwen. Dat zijn: 1699 Moeij Gesijn, 
1701 Annichien Pluimkes, 1722 en 1732 Jacobje de Waal (echtgenoot van Wolter Roelfs), 1722 

Fennigje (niet geëxamineerd), 1724 Gesijn Arents, 1721-1729 Tonnissien Albers, 1726 Jantje 
Keetelaer, 1729 Lientje Hindricks, 1730 Jacomine Pieters, 1733 Geesijn Roelfs, 1734 Petertijn 
Jurjens, 1747 Jantjen Wijnstok, 1754 Lammeggijn Klaassens en Maria Havercamps (ook 1762), 

1756 Margaretha Bakker, Metjen Willems en RoelfjeJans, 1763 Hillegien Al des, 1765 Hillegien 
Wijbcs, 1766 Gcsicn Wolccrs, 1767 Maeike Winsimius, 1769 Cornelisje van Loenen (weduwe 

Tiddes), 1798 vrouw Edens (Margje Ysebrand) en Catje en 1800 Anna van der Aa (weduwe Men
sebier). Van 1802 en 1803 is een lijst gepubliceerd.' 

Uit onderzoek door Justitie8 kunnen ongehuwde moeders worden achterhaald. In de Pro
tocollen van civiele zaken9 komen verzoeken van ongehuwde moeders voor, die alimentatie 
van de verwekker van haar kind willen hebben. In het tuchthuis zitten vrouwen die veroor
deeld zijn voor hoererij en onzedelijk gedrag. Vaak in combinatie met het krijgen van een 
(buitenechtelijk) kind. De straffen voor hun zonde varieerde van een boete (meestal 50 gul
den), op de kaak te moeten staan, worden gegeseld, tuchthuis of uitzetting uit de provincie. 
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Overigens kreeg ook de verwekker, als die bekend was, een boete. Daardoor hoeven niet alle 
vaders onbekend te blijven. In de hiervoor genoemde bronnen is een deel wellicht te achterha
len. Was men lidmaat van een kerk, dan volgde vaak uitsluiting van het avondmaal. 

In de breukregisters van de stad Groningen worden onder het kopje judiciele breucken boetes 
opgetekend voor onder andere vechten, verwonden, overspel en het krijgen van een buiten
echtelijk kind. Ze beginnen in 1624. Tot 1735 zijn ze vrij uitgebreid opgetekend.10 

Hierdoor weten we dat Jantien Jacobs in 1722 een relatie had met Willem Mensens. Beiden 
krijgen wegens 'vleeslijke conversatie' een boete van 50 gulden. Die van Jan tien wordt kwijt
gescholden omdat er 'van haar niet te bekomen is'. 

De vader van het kind van Anna Geerts in 1723 is Salomon Lornier de jonge. Genoemde 
Salomon ( of zijn vader) heeft in 1725 met Gees jen Harmens een buiten echtelijk kind. Leentje 
Arents' onechte kind is van Thomas Hindricks. 

RolinaJans had in 1726 een relatie met Berent Poppes, hetgeen haar een boete van 50 gulden 
oplevert. Omdat ze arm is, hoeft ze deze niet te betalen. Anna Vriese deed het met Harmen 
Canter, ook bij haar staat nihil. Juffer Isabelle krijgt haar kind uit de relatie met een lakei van 
de prins van Orange en Claas Harms is de vader vanJenneke Harms haar baby. 

Voorbeelden 

Uit verschillende periodes en diverse bronnen beschrijf ik tien ongehuwde vrouwen die een 
kind kregen. Hoe was hun leven na de geboorte van de baby, speelde de vader van het kind nog 
een rol daarbij en kregen ze straf? Of ging hun leven gewoon door? 

1. Geeske en de doodstraf" 
Een hele vroege, die 'het doopboek niet haalde', was het kindje van de 22-jarige Geeske 
Hermans uit Nordhorn in het graafschap Bentheim. Op 10 augustus 1642 wordt haar baby, 
volgens de verklaring van Geeske, dood geboren. Ze raakt in paniek en rolt het kind in een 
blauwe doek. Daarna legt ze het achter de deur. 's Avonds gooit ze het kind in het Zuiderdiep, 
ten westen van de pijp over de Heerstraat. Het lijkje wordt op 27 augustus gevonden. Ciriaco 
Hoorn, luitenant van majoor Adam van Heerdt, ontdekt wie de moeder is. Hij geeft haar aan 
en krijgt 100 daler beloning. Onder het mom van 'wat je hebt gedaan, wordt jou aangedaan' 
wordt Geeske op 10 november in een zak gebonden en in het water gegooid. Het dode lichaam 
werd in dezelfde zak begraven. 

2. Grietje Jans en haar schoonmoeder" 
Grietje Jans hoort de huwelijksklokken al luiden. Ze krijgt weliswaar als ongehuwde moeder 
een kind, maar bij de doop in de Martinikerk in Groningen op 9 oktober 1672 staat de naam 
van de verwekker: Wubolt Horen. Voor de doopinschrijving staat on:, de moeder woont in S. 
J a nsstraat. Wigboldus Hoorn erke nt dat hij de vader van baby Wubline is en belooft Grietje 

te trouwen. Hij laat aantekenen. Dan gooit zijn moeder Ida Wigboldi roet in het eten. Ze is 
tegen het huwelijk van haar zoon, de aanstaande predikant, met haar dienstmeid. Het stel 
besluit daarop samen naar Oost-Friesland te gaan, om daar te trouwen. En dan gaat er iets 
mis. Wigboldus blijkt tevens trouwbelofte te hebben gedaan aan Catharina Mastboom en hij 
laat Grietje in de steek. Wigboldus en Catharina trouwen, nadat het huwelijk nog even wordt 
tegengehouden, in Emden. Grietje kom ik daarna niet meer tegen, wel jaren later een Wigbol
dina Hoorn. Die heeft een conflict met haar stiefmoeder. 
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3. Aaltje Onnes en de kerkenraad13 

Dominee Hulsius maakt in de kerkenraadsvergadering van 9 december 1733 bekend dat Aaltje 
Onnes, wonend in zijn kluft, weer van een onecht kind in de kraam is gekomen. Vroedvrouw 
Jacobjen had gezegd dat de naam van de vader van het kind visschrijver Jan Willem Folckerts 
zou zijn. Dominee Muntinghe zal de zaak 'op het gemoet van Fokkers leggen', zolang mag 
hij niet aan het avondmaal deelnemen. In de vergaderingen van 28 februari en s maart komt 
Aaltje weer ter sprake. Haar kind is gedoopt op 24 februari in de Academiekerk in Groningen 
en men heeft vernomen dat ze wil verhuizen. Er zal een brief naar de betreffende plaats wor
den verzonden, waarin men de kerkenraad aldaar op de hoogte zal brengen van haar ergerlijk 
gedrag. Aaltje verschijnt in de vergadering van 10 maart. Men wijst haar op haar grove zonde 
en veelvuldige hoererij, vraagt haar of ze weet dat ze met haar 'grouwelijcke misdaad' de 
kerkgemeenschap heeft geërgerd en of ze berouw heeft. Ook zij wordt van het avondmaal 
uitgesloten. Als ze getoond heeft dat ze oprecht 'bekeringe des levens zal vertoonen', mag ze 
weer aankloppen. Dominee Hulsius moet op haar levenswandel letten. 

Blijkbaar bespeurt men geen verbetering in het gedrag van Aaltje, want pas drie jaar later 
komt haar verzoek om van haar censuur te worden ontslagen. Men zal haar verzoek overwe
gen. Daarna komt regelmatig de zin 'Het verzoek van Aaltje Onnes blijft levendig', of 'Het 
verzoek van Aaltje Onnes wordt uitgesteld' . Op 22 februari 1739 wordt haar hele geschiedenis 
nogmaals opgetekend. En weer wordt besloten de zaak uit te stellen. De laatste vermelding is 
van 30 augustus: De zaak blijft levendig. 

4. Maria Jans Knoop•• vertrekt uit Groningen 
Maria is 16 jaar als zij, in 1737, van sergeant Ede Edes in verwachting raakt. Ede is gehuwd en 
niet van plan zijn echtgenote te verlaten, maar wil wel graag een erfgenaam. En, zoals hij tegen 
haar zegt, 'zijn vrouw deugde daar niet toe'. Als Maria 20 jaar is krijgt ze haar tweede, in on
echt geboren, kind. De vader is de ongehuwde soldaat Jan Jansen. Het kindje overlijdt na een 
maand. Op 28 maart 1743 wordt haar derde buitenechtelijke kind geboren. De vader is soldaat 
Christiaan Willems. Deze keer lijkt het goed te gaan, hij belooft haar te trouwen. Hij deserteert 
echter uit het leger en ze hoort niets meer van hem. Intussen verdient ze wat geld met breien 
en de diaconie springt bij. De heren Burgemeesters en Raad vinden dat deze ' infame conduite 
en soo dikwijls hoererie tot schending van goddelijke en menschelijke wetten' echter niet on
gestraft mag blijven. Ze zal aan de kaak worden gesteld, worden gegeseld en daarna wordt ze 
uit de provincie verbannen. Ze mag er nooit meer terug komen. Doet ze dat wel, dan volgt er 
een zwaardere straf. De twee kinderen gaan naar de diaconie, beslist men. Ingeschreven staan 
ze daar echter niet, zodat de moeder mogelijk met de kinderen is vertrokken. 

5. Hendrikje Antonij en een 'lijeflettertijn' 
In 1761 of 176215 krijgt Hendrikje een brief van Harmannus Folkers, die hij op 8 mei aan haar 
schreef. Hij begint met 'hinderkijn Antonijus mijn eerwaarde lijef. Hij wil haar in een 'lijef 
l ettertijn' laten weten dat hij in goede wels tand verkeert en hoopt van h aar hetz elfde. Hij 

verzoekt haar vriendelijk 'dat gij u van bouke harms wilt afhouden en dat is de oorsaak dat 
ik weg gegaan ben'. Zijn liefde is, gaat hij verder, met geen pen te beschrijven. Indien hij kans 
had, zou hij onmiddellijk zijn schip verlaten. Als hij weer in het vaderland is en hij haar kan 
krijgen, dan zal hij haar tot zijn 'egte vrou nemen'. Hij ondertekent met 'verblijf ue onderda
nijge dij naar' . Zich afhouden van genoemde Bauke is niet gelukt. Op 10 februari 1762 krijgt 
de dan 17-jarige Hendrikje een zoontje dat ze de naam Bauke Harms geeft. De in de brief 
genoemde Bauke wil wel met haar trouwen, maar de ouders zijn tegen dit huwelijk. Drie jaar 
later trouwt Hendrikje met Jan Conraets. 
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6. Renske Harkema en haar processen'6 

Renske is gedoopt in de Akerk in Groningen op 9 januari 1746. Haar ouders zijn de uit Brus
sel afkomstige Martinus Harkema en Susanna Heeres. Ze heeft enige halfbroers en -zusters 
uit de twee huwelijken die haar vader eerder sloot. Haar vader overlijdt op 11 februari 1756,17 

haar moeder aan het begin van 1760. Renske en haar broer Heere komen op 17 maart 1760 in 
het Burgerweeshuis. In 1767 gaat het mis. Renske gaat met Berent Krook, ook een burgerwees, 
naar het huis van zijn broer Johannes onder het voorwendsel dat ze naaiwerk voor diens 
vrouw Tietske Mennes moet doen. Renske wil maar even blijven, maar wordt tegengehouden 
als ze wil vertrekken. Ze wordt door de zoon van gezworen Bos op 'een bedde' gesmeten. 
Mevrouw Krook zegt haar bij vertrek dat er geen gevaar was, maar wil haar toch voor de 
zekerheid haarlemmerolie meegeven. Negen maanden later komt er een baby, die onder de 
categorie 'onecht' valt en als zodanig wordt gedoopt. Dit onordentelijke gedrag moet worden 
gestraft, vindt de advocaat-fiscaal. Omdat ze zich daarvoor steeds netjes heeft gedragen luidt 
de straf dat ze een half jaar op de Apoort moet zitten. Ze verliest tevens alle privilegiën die ze 
vanuit het weeshuis genoot. De sententie is gedateerd op 24 oktober 1767, eronder staat 'Pro
nuntiatum18 op de A. Poort Groningen den 8 febr. 1768' . Omdat men ontdekt dat er wel erg 
vaak dames, met name weesmeisjes, in Huize Krook komen, stelt men naar Johannes Krook 
en echtgenote een onderzoek in wegens gelegenheid geven. '9 

Renske trouwt op 14 februari 1769 met Engel Janssen, soldaat uit Nijmegen. Baby Johannes 
wordt geboren in 1770, ze wonen in de Folkingestraat. In 1777 zit Renske gevangen vanwege 
een vechtpartij. ' 0 Na het overlijden van Engel wordt er, 30 augustus 1788, aangetekend met 
Dauwe Mentes van Oostwold. Hierbij de notitie : 'De bruidegom heeft de bruid verlaaten en 
zijn niet gecopuleert'. Op 17 december 1792 trouwt ze in Groningen metJanAdam van Gaten
heim uit het Graafschap Erbach. 'Het onechte kind', zoon Matthijs, trouwt en krijgt kinderen 
met de naam Harkema. 

7. Catharina Mols, haar vijf kinderen en het tuchthuis" 
Catharina heeft als vroedvrouw Maeike Winsimius als ze in december 1766 haar vijfde kind 
krijgt. Ze is dan in haar 45ste jaar. Hoewel bij de doop (r.-k.) geen vader is vermeld, zou Hindrik 
Jans, soldaat in het regiment van Oranje Stad en Lande, de verwekker van het kind zijn. De 
baby is op de dertiende dag overleden. Catharina verklaart dat van de andere kinderen, allen 
uit een buitenechtelijke relatie met vier verschillende mannen, er nog twee in leven zijn. Het 
oudste kind is nu 17 jaar, de andere 13 jaar. Ze kreeg enige tijd steun van de diaconie, omdat ze 
blind was. Verder verdient ze haar kost met naaien en breien. De advocaat-fiscaal" vindt op 14 

maart 1767 dat zoveel ontuchtigheid en hoererij, zo dikwijls herhaald, niet kan worden geto
lereerd en moet worden bestraft. Ze wordt veroordeeld tot tentoonstelling aan de kaak door 
de scherprechter, waarna ze zes jaar naar het tuchthuis moet om met haar handen de kost te 
verdienen. Hangende het vonnis zit ze 38 dagen bij de Stadsgeweldige gevangen, '3 waarvoor 
dertien gulden en zes stuiver wordt gerekend. Voor stro en anders is 14 stuiver berekend. Ca
tha rin a wordt in het tuchthuisregister ing eschreve n op 14 m aart 1767. Ze is geaufugeert (weg

gelopen) op 4 juli 1770, weer teruggekomen op 18 juli 1770 en op 9 maart 1773 vrijgelaten.' 4 In 
het rooms-katholiek kerkboek staat op 16 juni 1779 genoteerd: 'obiit Catharina Mol R.I.P.'. 

8. Ottomina Roelfs en Allegroningers'5 

Ottomina krijgt twee maal een buitenechtelijk kind. Op 7 juli 1786 laat ze Johannes Herwei
nus ( er is een Johannes Herwig) dopen, op 24 oktober 1788 Johannes. Ottomina zelf is gedoopt 
op 1 november 1757 en de dochter van Roelof Wolters en Gees jen Alberts. Ze trouwt op 27 no
vember 1777 in Groningen met Geert Egberts van Wedde. '6 Waarschijnlijk is de op 3 septem-

Gens Nostra 66 (2011) 



ber 1778 gedoopte Egbert hun eerst kind. Bij de inschrijving staat dat de ouders Geert Egberts 
en Olympia Roelf zijn, echtelieden in de Bloemstraat. Op 20 april 1780 (Martinikerk) wordt 
dochter Geesien gedoopt, op 28 november 1783 in dezelfde kerk Roelf Wol ter. Op 21 juni 1784 

is Geert overleden,27 het adres is Bloemstraat. Het laken komt van het hoedemakersgilde. In 
latere aktes is zijn beroep steeds voerman. Op 25 november 1791 staat in het Aangzfteboek over
ledenen met mindeijarige kinderen haar overlijden: 'Ottemina Roelfs, weduwe van Geert Egberts, 
gewoont hebbende op de Oudeweg nalatende drie onmondige kinderen waarvan de naaste 
vrienden zijn Wolter Roelfs en de kuiper Hulsebos. De diaconen hebben de boedel angetast' . '8 

De kinderen gaan naar de diaconie en zullen naar het kinderhuis worden getransporteerd. 

9. Trijntje Bruins en de huwelijksbijlagen"• 
'Trientje Bruins oud 37 jaren gewoond Gees tel: Maagdenst. nal. 3 kinderen' staat op 31 decem
ber 1810 genoteerd in het register van aangegeven lijken.30 Het overlijden is ondertekend door 
Sijpkens Diacon. Haar drie kinderen zullen bij de diaconie worden ingeschreven. Dat zijn op 
4 februari 1811 Remke Bruins (doop 1 september 1795) en Maria (geboren in 1802 uit Trijntje 
haar huwelijk met Sulpie Berjot van Montreuit). Er is ook nog een dochter, Geertje Ottenhof 
(geweest), die Trijntje in 1799 liet dopen, ook zij was in onecht verwekt. Dat zouden de drie ge
noemde kinderen kunnen zijn. Er duikt echter nog een kind op: Remke Bruins. Dat blijkt uit 
de bijlagen bij zijn huwelijksakte (Groningen 30 juli 1839 ), hierbij is een akte van bekendheid. 
Frederik Smit, Albert Hoving en zijn echtgenote Jantje Tiddens en Barbara Hoving, allen 
van bevoegden ouderdom, verklaren dat flankeur Remmen Bruins een 'onechte zoon is van 
wijlen Trijntje Bruins. Dat hij is geboren op vier mei 1797 en zij allen hem vanaf zijn geboorte 
kennen'. Ergo: De in 1795 geboren Remke is overleden en de doopdatum van de eerste Remke 
is genoteerd. Trijntje heeft dus - in ieder geval - drie buiten echt geboren kinderen gehad. 
Mogelijk vier, als de op 7 augustus 1812 op ruim vier jarige leeftijd overleden Albertina, doch
ter van Trijntje Bruins, ook een kind van haar is. 

10. Andere voorbeelden3' 

a. De ouders van het kindje dat in februari 1731 'sekerlijk in de vuijle modder is gesmoort 
geworden', aldus de verklaring van mr. chirurgijn B. ten Have, professor J.H. Croeser en 
mr. dr. Yvo Gaukes, blijven beiden onbekend. 

b. Op twaalf november 1735 wordt het zoontje van Aaltjen Jans geboren. Ze heeft een ge
brekkig lichaam en droevige gezwellen. De vader van de baby is Claas N, hij maakte haar 
dronken. 

c. Op 22 februari 1739 worden in de kerkenraadsvergadering Aaltjen Onnes, Leentje Claas
sen, Gees jen Jans, Harmtjen Winsemius, Trijntjen Jans en Grietjen Doornbos genoemd. 
Ze hebben zich 'verloopen en schuldig gemaakt an den vuijle sonde van hoererie'. 

d. Op 11 juli 1754 wordt het kind van Anna Wils geboren. Chris toffer Peerel verklaart schrif
telijk dat hij de vader van de baby is, hij schrijft Anna een briefje dat hij met haar trouwen 
zal. Een huw elijk is nie t gevonde n . 

e. In 1787 doet de kerkenraad onderzoek naar een vrouw uit Amsterdam die in Groningen 
was gekomen om in de kraam te komen. Het was ds. Sijpkens niet gebleken 'dat de moe
der een echte vrouw was, maar hij meer het vermoeden had, dat het kind onecht was' . 
Het kind is intussen overleden en men besluit in de zaak te berusten. Bij de doop van het 
kind, in januari, zal men nog een verwijzing naar deze akte maken. De inschrijving in het 
doopboek luidt: 'Nicolaas z.v. Jurgen Oudijk en Diena Torzeman agter de Muur tussen 
ebb: en bottpoort' met in de marge 'NB Zie met betrekking tot dit kind de cortistoriale 
acten van den 5 april 1787 pt. 5' . 
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Resumerend 
Onderzoek naar vaders van onechte kinderen levert, vooral in de provincie Groningen, 
nog wel eens iets op. U kunt kijken in de kerkenraadhandelingen, Het Volle Gerecht 
(toegang 1534, met name de nummers 1033 en 1034- zie hieronder), breukenregisters, 
diaconieregisters, inschrijvingen Weeshuis en u kunt zoeken naar processen over ali
mentatie. Of mogelijk leveren de notulen van de rechtdagen nog iets op, of de verslagen 
van het Tuchthuis. 

Zelf zoeken naar Groninger ongehuwde moeders 
Op de website van RHC Groninger Archieven: www.groningerarchieven.nl onder 
Onderzoek, Familie, Vader onbekend in de stad Groningen 1640-1811 is de volledige lijst van de 
moeders van in de stad Groningen gedoopte 'onechte' kinderen uit de periode 1641 tot 
1811 te vinden, met en zonder vadervermelding. Het gaat om ruim tweeduizend baby's, 
waarvan misschien wel één uw voorouder is. In een aantal gevallen is de naam van de 
vader uit andere bronnen achterhaald. De door mij gevonden vaders en gegevens treft 
u op de site aan onder Opmerkingen (AG, GWH, Diac.). Op dezelfde site (ook onder Onder
zoek, Familie) kunt uzelf bladeren in het Volle gerecht van de stad Groningen in de inventaris 
nummers 1033 en 1034. Twee pakken met onder ander verklaringen van vaders, vroed
vrouwen, boetes en brieven. Honderden gescande afbeeldingen met onverwachte en 
leuke vondsten. 

Verantwoording en dank 
Om alle onechte kinderen in de stad Groningen tot 1811 in beeld te krijgen is diepgaand(er) 
speurwerk nodig. Moge deze aanzet u inspireren om een vastgelopen onderzoek weer vlot 
te trekken en/of u er toe aan te zetten te zoeken naar de voormoeder c.q. voorvader die een 
scheve schaats reed. Alle gegevens werden gevonden in de Groninger Archieven en op de web
site www.allegroningers.nl. Zonder de hulp van Albert Beuse, Menne Glas en Bert Schut zou 
het schrijven van dit artikel een stuk moeilijker zijn geweest. Dank ben ik ook verschuldigd 
aan de medewerkers van genoemd archief die tientallen stukken voor me haalden, aan Henk 
Hartog te Groningen voor info en Johan Taal voor aanvullende opmerkingen. Tot slot bedank 
ik de Groninger Archieven voor het zichtbaar maken van de lijst van buitenechtelijke kinde
ren en de hierboven genoemde archiefstukken via www.groningerarchieven.nl. 

Noten 
Alle archiefbronnen zijn te vinden op RHC Groninger Archieven 

1. Opgave RHC Groninger Archieven. De aantallen van de dopen zijn niet exact. Er zitten ook volwas
sen gedoopte bij en er kunnen personen dubbel in zitten. Het volledige bestand van 2.000 buiten 
echt geboren kinderen en hun moeders staat op internet op de site van RHC Groninger Archieven. 
Zie ook de voorlaatste paragraaf van dit artikel. Het gaat over 170 jaar gemiddeld om elf dopen per 
jaar, met rond 1800 een stijging tot 20 of meer dopen per jaar. 

2. De genoemde kinderen zijn slechts een deel van de volledig naar de vader(?) vernoemde baby's. 
3. Volle Gerecht van de stad Groningen 1475 - 1811, tg.1534, inv.nr. 1823, ingesteld onderzoek naar de 

vader van het kind van Etjen Wijbes. 
4. Kinde,protocol in Diaconierekeningen, tg.1329, inv.nr. 311 (1722-1743) en inv.nr. 312 (1743-1847). 
5. Diaconie Kinderhuis, tg.1457, inv.nrs 252 en 255. 
6. Kerkenraad van Hervormde Gemeente te Groningen, 1568 - 1999, Notulen van de kerkenraad, tg. 

1517, inv.nr.1. 
7. Zie: W. Baron en W.G. Doornbos, 'De vroedvrouw als informant', in: Gruoninga (1996/1997), pag. 
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237 e.v. Hierin onder andere een lijst met vroedvrouwen in 1802 en 1803. M.b.v deze lijst kunnen 
we de vaders invullen van de kinderen van Gertrudis Bonnes, WilleminaJans en Anna Jans (allen 
1802) en in 1803 van Annegje Groenewold, Geesje Jans, Pietertje Jurjens, Vries je Vrieses, Anna Ca
tharina Cornelisse, Trijntje Jans, PieternellaJans en Hilligje Pieters. 

8. Volle Gerecht van de stad Groningen 1475- 1811, tg.1534. Zoeken op www.archieven.nl op de zoek
term onecht, selecteren Groninger Archieven. 

9. Idem, tg.1534, Civiel, Notulen van rechtdagen, inv.nrs.1 tot en met 233 (voorheen RA IIIa). 
10. Volle Gerecht van de stad Groningen 1600 - 1811, Registers van inkomsten en uitgaven van de ad vo

caat- fiscaal (breuken, voorheen RA nirr), tg. 1534, jaren 1700 tot 1811, nrs. 4259-4368. 
11. Notulen van rechtdagen in criminele zaken 1616- 1811, tg.1534, inv.nr. 974, fol.102, d.d. 14-11-1642 

(voorheen RA III ii 2) en bijlage stadsrekening, tg. 1605, inv.nr. 332b, fol. 403. Index op dit archief: 
(nrs. 973 t/m 980): W.G. Doornbos en D.F. Kuiken, Index op het protocol van criminele zaken van 
de stad Groningen 1616 - 1811. 

12. Ingekomen brieven, tg. 1605, inv.nr. 335r, d.d. 10-12-1673. 
13. Kerkenraad van Hervormde Gemeente te Groningen, 1568-1999, Notulen van de kerkenraad, tg. 

1517, inv.nr. 5. 
14. Notulen van rechtdagen in criminele zaken 1616- 1811, tg.1534, inv.nr. 976, fol. 20 (voorheen RAIII 

ii4). 
15. Volle Gerecht van de stad Groningen 1475 - 1811, Stukken betreffende vooronderzoeken, tg. 1534, 

inv.nr. 2378. Er staat geen jaartal op de brief. 
16. Notulen van rechtdagen in criminele zaken 1616 -1811, tg. 1534, inv.nr. 976, fol. 177 (voorheen RA 

III ii 4) . 
Zie ook: Petronella J.C. Elema, 'Harkema (stad Groningen, 17' -18' eeuw)', in: Gruoninga (1996/1997), 
pag.155 en 156 en speciaal pag. 157 voor het 'onechte' zoontje Matthijs Harkema. 

17. Archief Gilden, 1317-1883, tg. 1325, Naamlijst van gildeleden, -knechten, -zoons en -dochters en 
gestorven gildebroeders Koopman en kramergilde 1593-1741, inv.nr. 30. 

18. Pronuntiatum betekent hoor en wederhoor. 
19. Volle gerecht van de stad Groningen 1475- 1811, tg.1534, inv.nr. 2513. 
20. Idem, inv.nr. 2819, onderzoek naar handgemeenJanke Berents en Renske Harkema. 
21. Volle gerecht van de stad Groningen 1475 - 1811, tg. 1534, inv.nr. 2523, onderzoek naar het vader

schap van de vijf in onecht geboren kinderen van Catharina Mols. Er trouwt een Catarina Mols in 
Groningen (r.-k.) 1 juni 1744 met Hermannus Pieters. Getuige bij de doop van haar kind is Francis
cus Speijters, ze woont dan in de Heerestraat. 

22. Notulen van rechtdagen in criminele zaken 1616 - 1811, tg. 1534, inv.nr. 976, fol. 173v, d.d. 9-3-1767 
(voorheen RA III ii4). 

23. Bijlagen stadsrekeningjaar 1676, tg.1605, inv.nr. 332b. 
24. Archief cipier van het Tuchthuis te Groningen, tg. 2007, inv.nr. 8, fol.106. 
25. Gegevens van de website www.allegroningers.nl door zoeken en intikken van zoekterm met wild

cards (*). 
26. Geert is gedoopt op 11 oktober 1744 te Wedde. Zijn ouders zijn Egbert Jans en Trijntje Aeilkes. 
27. Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini kerk Groningen 1783-

1793, tg.1329, inv.nr. 957, fol.16. 
28. Kennisgevingen van overlijden Groningen, tg. 1462, inv.nr. 14, fol. 267 en Aangifteboek, tg. 1462, 

inv.nr. 13, fol. 57. 
29. Huwelijksbijlagen Remmert Bruins en Susanna Joanne Junier, werkvrouw Groningen 30 juli 

1839, al<cc 183. 

30. Aangegeven lijken, tg.124, inv.nr. 203, fol. 171. 
31. Resp. tg.1534, inv.nr.1032 (1731), tg.1534, inv.nr.1033 (1735), tg.1517, inv.nr. 5 (1739), tg.1534, inv.nr. 

2224 (1754) en tg.1517, inv.nr 6 (1787). 
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Vondelingen in Groningen:Jan Muntendam (1807-1873) 

DOOR PETRONELLA J.C. ELEMA EN ABRAHAM VAN DER LAAN 

In het kader van ons vondelingen-project' hier een overzicht van de nakomelingen van Jan 
Muntendam, die eind 1806 of begin 1807 werd aangetroffen in - de naam zegt het al - Mun
tendam. 

Voor vondelingen is een beperkt scala aan namen beschikbaar: ze krijgen mogelijk de voor
naam van de vinder, en soms heten ze naar het tijdstip van de vondst (bijvoorbeeld: Augus
tus). Incidenteel dragen ze de achternaam Vondeling, maar meestal wordt een familienaam 
gezocht naar de locatie waar ze zijn aangetroffen (bijvoorbeeld: Van der Stoep). 

De vondeling Jan Muntendam werd voluit zo gedoopt in Zuidbroek en wel met de volgen
de tekst: 'd. 15 February [1807] een zoon van N .N . gevonden in Muntendam'. Uit de inschrij
ving valt niet op te maken hoe oud het kind toen was, maar omdat hij in 1826 meelootte voor 
de militaire dienst laat het zich aanzien dat men hem toen op 18 of 19 jaar schatte. Dat zou be
tekenen dat hij als zuigeling is aangetroffen. Waar hij de eerste jaren van z'n leven is verzorgd, 
bleek ons niet, maar in 1810 (hij was toen dus vermoedelijk zo'n 3½ jaar oud) vermeldde men 
hem in het Bestedings-boek van de plaatselijke diaconie:2 

'15 Julie 1810 Jan Muntendam uitbesteet bij Beerent Lammerts in Muntendam 
voor de tijd van een jaar beginnende den 20 Julie 1810 voor kost en kleeren de 
sommaf20.' 

Het was de eerste maal dat Jan in dit register werd genoemd. Berend Lammerts [later: Prins], 
van Veendam, en Hindrikjen Lukens [Luikens, Lukas], van Schildwolde, ondertrouwden zo
wel in Veendam als in Schildwolde op 27 april 1806. Hun eerste kind was Lammert Berends, 
geb./ged. Muntendam 17/23 november 1806, en omdat de voornaam niet meer aan een later 
kind werd gegeven is hij vermoedelijk in leven gebleven, al vonden wij verder niets meer over 
hem. Jan Muntendam kwam dus terecht in een jong gezin met minstens één ander kind van 
zijn leeftijd. Daarna zagen wij in dit bestedingsboek geen mutaties meer, zodat de kans groot 
lijkt dat hij bij Berend en Hindriktje is blijven wonen. Uit de gegevens van de burgerlijke 
stand blijkt dat zij in september 1813 nog steeds in Muntendam woonden, maar in juni 1816 
reeds in Veendam. Hun adres aldaar was steeds 'huis no. 550, bij het Oude [of: Benedenste] 
Vallaat'. Aanvankelijk was Berend Lammerts Prins ook in Veendam arbeider. Vanaf 1835 werd 
hij betiteld met landbouwer, en postuum (hij overleed in 1858) als koopman. Hindriktje stierf 
in 1833, maar toen zal Jan Muntendam allang zelfstandig zijn geweest. Hij was ruim 16 toen 
het onderhoud niet meer nodig werd geacht en hij voor de tweede keer in het bestedings-boek 
van Zuidbroek & Muntendam voorkwam:3 

'Den 20 July 1823 is het kostgeld van Jan Muntendam opgezegd als in staat 
zijnde zich zelve te maintineeren.' 

Jan trouwde in 1839 en in de bijlagen bij zijn huwelijk vinden we een afschrift van zijn 
doopinschrijving. 

In 1826 was hij vrijgeloot van de militaire dienst; helaas nam men toen niet de moeite om 
van hem een signalement op te schrijven. Bij zijn huwelijk was hij echter wel schutter in de 
afdeling Mobiele Groningsche Schutterij (en kreeg toestemming van zijn majoor om te trou
wen). 

De kinderen van Jan en zijn vrouw Metje Edes Bos zijn niet vernoemd naar vaderskant ... die 
voorouders waren immers onbekend. De meeste namen zijn terug te vinden bij de vrouw: Edo 
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naar haar vader, Jantje naar haar moeder, Kasper naar een grootvader, Siena naar een groot
moeder (Synke Eedes). Maar de namen Berend en Hindriktje voor zijn tweede zoon respectie
velijk zijn tweede dochter wijzen er ons inziens duidelijk op, dat hij het echtpaar Prins als zijn 
pleegouders beschouwde. 

Het gezin van Jan Muntendam (1807-1873) 

Jan Muntendam, ged. Muntendam 15-2-1807, schutter, scheepsjager (1839-1845), arbeider 
(1848-1852), overl. Sappemeer 22-3-1873, tr. Zuidbroek 31-1-1839 Metje Edes Bos, geb./ged. Ui
terburen/Zuidbroek 8/16-9-1810, dienstmeid, arbeidster, overl. Zuidbroek 26-7-1871, dr. van 
Edo Jur jens Bos en Jantje Kas pers Dieterman, (kleindr. van Jurjen Alberts en Sijnke Eedes en 
van Kasper Pieters en MettjeJans). 

Metje tr. (1) Zuidbroek 19-3-1829 Jan Hindriks Brinkman, ged. Meeden 26-2-1769, overl. 
Zuidbroek 5-3-1837, zn. van HindrikJans en Anje Hindriks. 

Uit dit huwelijk, geb. te Zuidbroek: 

1. Edo Muntendam, geb. 8-10-1839 (tweeling, 11 uur voormiddag), arbeider (1866-1873), dag
loner (1879-1885), over 1. Zuidbroek 17-6-1893, tr. Noordbroek 27-5-1865 Willemtje Koning, 
geb. Noordbroek 31-1-1843, dienstmeid, over 1. Noordbroek 19-2-1924, dr. van Willem Rui
wes Koning en Grietje Arends van der Veen. 

Willemtje tr. (2) Noordbroek 9-3-1895 Thomas Lenting; tr. (3) Noordbroek 7-5-1903 Be
rend Bos. 

Uit dit huwelijk zes kinderen te Noord- en Zuidbroek (1866-1885), één dochter en vijf 
zoons, die allen volwassen werden en trouwden. 

2. Berend Muntendam, geb. 8-10-1839 (tweeling, 11 uur voormiddag), boerenknecht (1863), 

arbeider (1865-1877), dagloner (1879), overl. Zuidbroek 24-2-1902, tr. Zuidbroek 11-7-1863 

Jantje Bos, geb. Zuidbroek 12-4-1840, overl. Appingedam 31-1-1915, dr. van Douwe Harms 
Bos en Roelfien Berends Bakker. 

Uit dit huwelijk negen kinderen te Zuidbroek (1866-1885), zeven dochters en twee 
zoons. Zes van de dochters en één zoon werden volwassen en huwden. 

3. Jantje Muntendam, geb. 16-2-1842, overl. 't Veen (Muntendam) 4 -8-1912, tr. Muntendam 
28-3-1868 Ede Bos, geb. Muntendam 11-3-1845, over 1. Valthermond (gem. Odoorn, Dren
the) 14-1.9-1917, zn. vanJurjen Edes Bos en Trijntje Harms Tempel. 

4. Levenloze zoon, geb./overl. Zuidbroek 24-4-1843. 

5. HindriktjeMuntendam, geb. 17-2-1845, over 1. Zuidbroek 1-10-1865. 

6. Siena Muntendam, geb. 6-11-1848, dienstmeid, overl. Veendam 15-6-1925, tr. Muntendam 
8-10-1872 Ebbe Schipper, geb. Muntendam 25-8-1844, scheepsjager, overl. Veendam 2-7-

1908, zn. van Jakob Eb bes Schipper en Aaffien Derks Kamphuis. 
7. Kasper Muntendam, geb. 28-8-1852, overl. Zuidbroek 7-3-1857. 

Noten 
1. Eerdere bijdragen over vondelingen van onze hand zijn: 'Albert Alberrs - was hij een Vondeling?', 

in: Gens Nostra 65 (2010), pag. 45 e.v. en 'Malle Bine" (Tubine Jans)', in: Roots@Groningen 17 (2010), 
no.3. 

2. RHC Groninger Archieven, Ned. Herv. Gem. Zuidbroek en Muntendam, inv. no. 35, pag. 13. 
3. Idem, pag. 62. 
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Een huwelijk tussen twee vondelingen (Amsterdam 1881)1 

JAN BRUL 

Op 26 oktober 1881 trouwen te Amsterdam Johannes Frederikus Kink, 40 jaar, en Aartje Kroese, 37 

jaar. Het eerste deel van hun huwelijksakte blijkt erg kort te zijn: 

Van zowel bruid als bruidegom zijn beide ouders onbekend. De map huwelijksbijlagen - te 
vinden in het Noord-Hollands Archief te Haarlem - bevat de uittreksels uit het geboortere
gister die aangeven dat beiden vondeling zijn. Zij wijzen ook de weg naar de geboorteakten, 
beide te Amsterdam.' 

Op 16 december 1840 wordt in het geboorteregister van de Burgerlijke Stand te Amsterdam 
aangegeven dat Abraham van Wieringen twee dagen daarvoor 's avonds om tien uur een kind 
heeft gevonden 'oud zestien dagen. Opgebakerd in twee borstrokjes, twee doekjes, eene on
dermuts, een blaauwe slaapmuts, twee vlesjes, een navelbandje, een japonnetje, twee rokjes, 
twee roode luijers, een witte luijer, een katoenen doek.' 

Het kind is geplaatst in het Stadsbedelinghuis en krijgt de naam Johannes Frederikus Kink. 
Op 11 maart 1841 geeft de nachtwacht Coert Coersen de vondst aan van een meisje van circa zes 
weken oud. Een briefje bij de baby geeft haar naam aan: Aartje Kroese. 

Noten 
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1. Antwoord op een vraag in de nieuwsgroep soc. genealogy.ben ges teld door Theo van Herwijnen 
d.d.11 februari 2011: is iemand een huwelijk tussen twee vondelingen bekend? 

2. De geboorte- en huwelijksakten zijn te vinden op de site van Familysearch, geordend naar plaats
naam op http://www.genver. nl/fs /fsindex.htm. 
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De vondelingen in Amsterdam in de beginperiode van 
de Burgerlijke Stand (1812-1821) 

HARMEN SNEL 

Het te vondeling leggen van kinderen komt in Nederland tegenwoordig nog zelden voor. 
Tweehonderd jaar geleden lag die situatie behoorlijk anders. In Amsterdam werden vonde
lingen opgenomen in één van de twee stadsweeshuizen, namelijk het Aalmoezenierswees
huis. Ook verlaten kinderen en kinderen van tijdelijk afwezige (lees: gedetineerde of in een 
gasthuis verblijvende) ouders konden daar terecht. In dit artikel gaat het alleen over zuige
lingen en ba bies (kinderen van een jaar oud of jonger) die te vondeling werden gelegd in de 
periode 181z-1821. 

Korte geschiedenis van het Aalmoezeniersweeshuis 
Op 29 januari 1619 werd in Amsterdam door middel van een keur een college van aalmoeze
niers of armenvaders ingesteld. Een deel van het voormalige Clarissenklooster aan het Singel 
tussen de Heiligeweg en het Muntplein werd ingericht om bedelaars, verlaten kinderen en 
vondelingen op te vangen. Tevens hadden de aalmoezeniers de zorg voor de volwassen armen 
en wezen. 

Inkomsten kregen de aalmoezeniers uit verschillende belastingen en boetes die de stad op
legde. De bekendste daarvan zijn de boete op het te laat begraven, en de boetes op het trouwen 
en begraven buiten de stad. Op 1 januari 1666 kon een nieuw gebouw aan de Prinsengracht 
tussen de Leidsegracht en Leidsestraat in gebruik worden genomen. 

Het college van aalmoezeniers bestond uit zes regenten, vanaf 1663 uitgebreid met vier re
gentessen. Vanaf 1682 werden er acht regenten en zes regentessen door de stad benoemd. Die 
regenten en regentessen hadden allen verschillende taken binnen het weeshuis en werden 
bijgestaan door een schare aan personeel. De dagelijkse leiding van het weeshuis werd ge
vormd door de hoofd provoost en zijn tien dienaren. De hoofd provoost, die soms als secretaris 
van de regenten fungeerde, was onder meer belast met de zorg over de inschrijving van de 
vondelingen. 

Vanaf 1682 waren de aalmoezeniers niet meer verantwoordelijk voor de volwassen armen, 
en konden zij zich richten op de opvang van kinderen. In 1683 zaten al 1300 kinderen in het 
Aalmoezeniersweeshuis. Gedurende de 17dc en 18d' eeuw probeerde men uiteraard de kosten 
zo laag mogelijk te houden. Kinderen werden daarom veelal uitbesteed en 'gestimuleerd' 
om naar zee of de koloniën te gaan. In 1797 werd begonnen om kinderen buiten de stad uit 
de besteden, eerst in Enschede, later ook in andere plaatsten. Een Koninklijk Besluit van 6 
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november 1822 bepaalde dat alle vondelingen, wezen en verlaten kinderen van zes jaar en ou
der naar de in 1818 opgerichte Kolonie van Weldadigheid in Veenhuizen in Drenthe moesten 
worden overgeplaatst. De regenten van het Aalmoezenierweeshuis vonden dat te ver gaan en 
wilden alleen de al uitbestede kinderen daarheen sturen. Het geschil hierover liep zo hoog op, 
dat de regenten op 19 juli 1824 hun ontslag aanboden aan de burgemeester. Nadat het ontslag 
was aanvaard, werd het Aalmoezeniersweeshuis op 1 augustus 1825 ontruimd. Het grootste 
deel van de kinderen was toen al daadwerkelijk naar Veenhuizen overgebracht. De boedel, 
administratie en de taken werden overgedragen aan een nieuwe instelling, de Inrichting voor 
Stadsbestedelingen. 

Belangrijkste onderdelen van het archief van het Aalmoezeniersweeshuis 
Voor het onderzoek naar Amsterdamse vondelingen zijn de volgende series registers 
van belang, met daarbij tussen haakjes vermelding van de inventarisnummers.' Aller
eerst zijn daar de Ingekomen Kinderboeken over de jaren 1682 tot 1827 (nummers 92-

189 ). In die registers werden de kinderen chronologisch ingeschreven met hun persona
lia. Bij de inschrijving werd ook opgetekend waar het kind geplaatst werd. De afkorting 
UB verwijst naar de serie Uitbesteedboeken over de jaren 1686-1828 (nummers 263-281) 

en bevat per kind de personalia, bij welke min het kind uitbesteed werd, de verstrekte 
kleding en het kostgeld dat betaald moest worden. KH verwijst naar de Kinderhuis boe
ken over 1706-1828, als het kind in het Kinderhuis werd geplaatst (nummers 313-319 ), en 
GH verwijst over de jaren 1673-1828 naar de Groothuiskinderboeken als de kinderen in 
het Groothuis werden geplaatst (nummers 323-335). Op de meeste van bovengenoemde 
series bestaan alfabetisch-chronologische naamindexen. Over de periode 1682-1829 be
staat ook een serie 'Papieren betreffende kinderopnamen', documenten die werden 
ingeleverd bij opname in het weeshuis (nummers 194-260). Bij vondelingen hoeft men 
daar natuurlijk niet veel te verwachten, maar bij wezen en mogelijk bij verlaten kinde
ren wel. 

Aparte vermelding verdienen de stukken die uitbesteding buiten de stad betroffen 
over de periode 1797-1825 (nummers 338-357). Hoewel niet alle vondelingen die buiten 
de stad uitbesteed werden hierin met naam worden genoemd, geeft veel van deze cor
respondentie een goede indruk over de leefomstandigheden van de uitbestede vonde
lingen. Daarnaast bevatten de inventarisnummers 418 tot en met 443 informatie over 
jongens die in dienst traden van de V.O.C., gingen varen of weeskinderen of vondelin
gen die naar Nieuw-Amsterdam (nu New York) of Suriname gingen. 

De Ingekomen Kinderboeken geven met de genoemde verwijzingen naar UB, KH 

en GH met nummers de eigenlijke toegang tot de verdere levensloop van het kind. De 
nummers in deze registers vervielen als het kind overleed of vertrok en werden dan op
nieuw gebruikt voor een ander kind. Deze nummers zijn dus niet uniek per kind! 

Een vondeling? 
Als men bij het genealogische onderzoek wordt geconfronteerd met een vondeling, is het 
voor de meeste onderzoekers moeilijk te bevatten dat het onderzoek naar die bewuste voor
ouder, met het op straat leggen van dat kind, onherroepelijk stopt. De kwartierstaat gaat een 
heleboel lege nummers vertonen, nummers die met de beste wil van de wereld niet gevuld 
kunnen worden. Helemaal negatief over het hebben van een vondeling in een voorouderlijke 
lijn kan ik echter niet zijn. Het Aalmoezeniersweeshuis registreerde behoorlijk veel over haar 
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pupillen, met details die we bij kinderen die niet te vondeling werden gelegd zelden zullen 
ontdekken. Zo werd vastgelegd bij welke minnen de zuigeling werd ondergebracht, welke 
kleertjes het kind werden uitgereikt, bij welke 'gastouders' het kind werd ondergebracht en 
wanneer en op welke wijze het kind het weeshuis verliet. 

Toch bekruipt de onderzoeker in veel gevallen een 'unheimisch' gevoel bij het ontdekken 
van een vondeling. Het blijft, hoe dan ook, een droeve zaak dat (één van) de ouders uit wan
hoop en ellende geen andere uitweg zag dan het kind op straat te leggen. In de hoop dat op
name in het Aalmoezeniersweeshuis een betere toekomst voor het kind zou garanderen dan 
de ouders zelf konden bieden. Onderzoek naar vondelingen levert echter al snel een heleboel 
vragen op, die los staan van de onderzoeks-technische mogelijkheden naar een Amsterdamse 
vondeling: 
• om hoeveel kinderen ging het eigenlijk die te vondeling werden gelegd? 
• hoe kwamen vondelingen aan hun naam? 
• hoe oud waren de kinderen toen zij op straat werden gelegd? 
• welke godsdienst kregen de vondelingen? 
• kwamen de ouders er mee weg dat zij hun kind te vondeling legden? Was dat niet verboden 

en stond daar geen gevangenisstraf op? 
• hoe hoog was de kindersterfte in het Aalmoezeniersweeshuis? 
• keek er dan niemand van de ouders ooit meer om naar hun kind? 
• waren al die vondelingen wel in Amsterdam geboren? 
• wat gebeurde er met de kinderen als zij het weeshuis verlieten? Waar gingen zij naar toe? 

In korte hoofdstukjes zal op al deze vragen worden ingegaan. 

Aantallen vondelingen (1812-1821) 

Aan de vraag naar de aantallen vondelingen in Amsterdam zijn nog een paar bijkomende 
vragen gekoppeld. Hoe verhielden die aantallen zich tot het totale aantal aangiften van ge
boorten in Amsterdam? En hoe vinden we vondelingen terug in de Burgerlijke Stand? Het 
weeshuis had bepaald dat alle vondelingen die jonger waren dan één jaar moesten worden 
aangegeven bij de Burgerlijke Stand. Voor een groot deel van die kinderen zal het natuurlijk 
een tweede aangifte, maar wel onder een andere naam, zijn geweest. 2 Kinderen boven het jaar 
werden niet opnieuw aangegeven. Vondelingen zijn eenvoudig te herkennen in de geboorte
registers van de Burgerlijke Stand. Allereerst zijn ze aangegeven door een werknemer van het 
Aalmoezeniersweeshuis of door een enkele persoon, namelijk degene die het kind gevonden 
had. Uiteraard zijn er geen vader en moeder genoemd in de akte. Daarnaast wordt vaak een 
geboortedatum (ofleeftijd) opgegeven die niet past in de regel dat het kind binnen drie da
gen na de geboorte moest worden aangegeven. Veel van die vermeldingen zijn bij voorbeeld 
'ongeveer een maand oud' of 'naar gissing drie weken oud'. Verder wordt een uitgebreide 
beschrijving gegeven van de kleertjes die het kind aanhad toen het op straat gevonden werd. 
En dat de inschrijving in de Burgerlijke Stand gebeurde 'op proces-verbaal va n ge1nelde wees

huis'. 
Als het kind volwassen werd en trouwde, is in de huwelijksakte wel een leeftijd vermeld, 

maar staat er verder 'geboorteplaats onbekend, namen der ouders onbekend'. Afhankelijk 
van de leeftijd werd dan toestemming om te trouwen gegeven door de regenten van het Aal
moezeniersweeshuis, na 1828 door de regenten voor de Inrichting voor Stadsbestedelingen. 
In de achttiende eeuw bedroeg het aantal in het Aalmoezeniersweeshuis opgenomen von
delingen enkele tientallen per jaar. Vanaf 1771 begon het aantal gestaag toe te nomen. In dat 
jaar werden 41 vondelingen opgenomen. In 1778 waren er voor het eerst meer dan honderd, in 
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1783 al 209, in 1785 al 323 en 1787 406 vondelingen per jaar. Ongeveer twintig jaar lang blijft 
het aantal vondelingen schommelen rond de 400 opnames per jaar om vanaf 1806 weer toe 
te nemen. Een voorlopig dieptepunt in de Franse tijd werd bereikt in 1810 met 735 opnamen. 
Gemiddeld waren de eerste tien jaren van de Burgerlijke Stand (1812-1821) de slechtste jaren, 
daarna liepen de aantallen vondelingen sterk terug. In 1825 waren er voor het eerst sinds 1782 

minder dan 200 per jaar, en vanaf 1835 elk jaar minder dan 100 per jaar. Het zou nog tot 1857 

duren voor het aantal vondelingen onder de tien per jaar bleef. 

Tabel 1. Totaal aantalAmsterdamse vondelingen, aantal bij de Burgerlij'ke Stand van Amsterdam aangege
ven vondelingen ( één jaar oud en jonger) en het percentage aangegeven vondelingen op het totale aantal bij 
het Aalmoezeniersweeshuis ingebrachte vondelingen. Tevens totaal aantal aangiften van geboorten bij de 
Burgerlijke Stand van Amsterdam en het percentage aangegeven vondelingen .3 

Jaar Aantal Jonger dan % Aantal % 
vondelingen één jaar geboorten vondelingen 

1812 404 338 83,6 6138 5,5 

1813 520 372 71,5 5889 6,3 

1814 681 421 61,8 5650 7,5 

1815 682 436 63,9 6684 6,5 

1816 701 446 63,6 6128 7,3 

1817 855 533 62,3 6623 8,o 

1818 666 446 67,0 6482 6,9 

1819 567 427 75,3 6756 6,3 

1820 451 382 84,7 6375 6,o 

1821 355 310 87,3 6844 4,6 

totaal 5882 4111 69,8 63.569 6,5 

Uit deze tabel blijkt dat het aantal vondelingen een piek had in 1817 met een totaal van 855 

gevonden kinderen, waarvan er 533 onder een jaar oud waren en (opnieuw) werden aange
geven bij de Burgerlijke Stand. Gemiddeld lag het aantal gevonden kinderen die tien jaar op 
588 kinderen per jaar, waarvan gemiddeld iets minder dan 70 % onder de één jaar oud was. 
Het aantal aangegeven vondelingen onder het jaar afgezet naar het totaal aantal geboorte
aangiften bedroeg die tien jaar gemiddeld 6,5 %. Het gaat hier natuurlijk om hoge aantallen. 
Gemiddeld 411 vondelingen per jaar onder één jaar oud betekent dat er tien jaar lang elke dag 
een zuigeling werd binnengebracht en op sommige dagen zelfs twee! 

De naamgeving van vondelingen 
Hoe kwamen vondelingen aan hun naam? Het antwoord op deze vraag is tweeërlei. Bij een 
aantal ]ánderen werd een briefje op de kleding aangetroffen. De briefjes werden ingeplakt 

in de Ingekomen Kinderboeken bij de registratie van de inname van het kind. Dat briefje 
kon allerlei informatie bevatten. De volgende soorten mededelingen werden op de bewaard 
gebleven briefjes aangetroffen: 
• een voor- en/of achternaam van het kind; 
• de leeftijd, soms zelfs een geboortedatum; 
• dat het kind al gedoopt was en in welke kerk of bij welk kerkgenootschap; 
• dat het kind nog gedoopt moest worden en bij welk kerkgenootschap; 
• de reden waarom het kind te vondeling werd gelegd; 
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• eventuele ziekten of gebreken van het kind en of het nog een min nodig had; 
• een persoonlijke boodschap aan de regenten van het weeshuis, meestal inhoudende de be-

lofte het kind weer snel op te komen halen. 

Een gedeelte van de kinderen had natuurlijk geen briefje in of onder de kleding gestoken 
gekregen. Bij die kinderen moest de leeftijd worden geschat - ik denk dat de portier van het 
Aalmoezeniersweeshuis daar heel handig in was - en er moest een naam worden bedacht. De 
namen werden bedacht op basis van uiterlijke kenmerken, vindplaats en vindingrijkheid 
van de portier. In het voorjaar van 1817 bedacht de 'naamgever' van het Aalmoezenierswees
huis dat het wel aardig zou zijn om voor de vondelingen zonder briefje een achternaam te 
bedenken die van een dier was afgeleid. De jongens kregen namen afgeleid van zeedieren, de 
meisjes namen van dieren op de boerderij. Zo ontstonden die zomer de namen Hendrik Baars, 
Laurens Salm, Paulus Schelvis,Jan Voorn, Joseph Snoek, Gerrit Carper, Cornelis Oester, Pieter 
Mossel, Leendert Paling en Christiaan Kreeft. Bij de meisjes werden dat Maria Koe, Cornelia 
Schaap,Johanna Kat, Hendrica Muijs, Wilhelmina Rat, Helena Vlooy en Hermina Paard. Later 
vond men het wel geinig om te allitereren. De eerste letter van de voornaam werd dezelfde 
als de eerste letter van de achternaam. De portier begon bij de A en ging verder het alfabet af. 
Bij de Z aangekomen werd de naam Zacheus Zoetigheid bedacht. Hij werd geboren in 1832 

en overleed in 1912; zijn hele leven was hij door zijn naam herkenbaar geweest als vondeling. 
Maar hoeveel kinderen hadden briefjes en hoeveel niet? En klopten de namen die op de brief
jes waren geschreven? Of waren die namen een verzinsel? Of noemde de ongehuwde moeder 
die haar kind te vondeling legde het kind 'alvast' naar de vader? 

Tabel 2 . Aantallen Amsterdamse vondelingen van één jaar oud ofjonger met en zonder briefjes. 

Naam op briefje 1813 1815 1817 1819 1821 Totaal % 

met voor-en achternaam 252 327 414 344 229 1566 75,4 

met alleen achternaam 1 1 - - - 2 0,1 

met alleen voornaam 35 45 52 43 33 208 10,0 

briefje zonder naam 11 7 9 2 4 33 1,6 

geen briefje 73 56 58 38 44 269 12,9 

Totaal 372 436 533 427 310 2078 100 

Uit tabel 2 blijkt dat in de vijf jaren van de steekproef op drie van de vier kinderen een briefje 
werd aangetroffen waarbij één van de ouders aangaf hoe het kind moest worden genoemd. 
In veel gevallen waren die namen fonetisch weergegeven en paste het weeshuis de naam naar 
behoren aan. Bij de kinderen met alleen een voornaam of alleen een achternaam op het briefje 
moest het weeshuis toch weer wat bedenken. Bij tien procent van de kinderen moest dus toch 
nog een achternaan.1. worden vet·zonnen. Opvallend laag blijft het aantal kinderen zonder 

briefje. Slechts één op de acht kinderen had helemaal geen briefje bij zich en daarvoor moest 
dus zowel een voor- als achternaam worden bedacht. Het blijkt dat het meegeven van een 
briefje in 1815 al veel vaker gebeurde dan in 1813. 

In hoeverre de namen op de briefjes klopten met de achternaam van de ongehuwde moeder 
of de achternaam van de vader valt aan de briefjes alleen natuurlijk niet af te lezen. Maar dat 
onderdeel komt later ter sprake, als het gaat over de kinderen die op een gegeven moment 
werden opgehaald door een vader of moeder. 

578 Gens Nostra 66 (2011) 



De leeftijd van de vondelingen 
Uit tabel 1 konden we al zien dat de groep vondelingen tot een jaar gemiddeld 69,8 % van de 
totale groep vondelingen is. 

Tabel 3. De leeftijden van de Amsterdams vondelingen onder een jaar oud met het percentage van 
het totaal. 4 

Leeftijd tot een jaar 1813 1815 1817 1819 1821 Totaal % 

eerstgeboren 83 89 91 119 95 477 23,0 

1-8 dagen 55 62 75 49 50 291 14,0 

9-15 dagen 57 84 70 55 40 306 14,7 

16 dagen tot 1 maand 50 72 115 85 60 382 18,4 

1-3 maanden 59 73 94 71 47 344 16,6 

3-6 maanden 28 32 41 25 10 136 6,5 

6-12 maanden 40 24 47 23 8 142 6,8 

Totaal 372 436 533 427 310 2078 100 

Uit deze tabel blijkt dat bijna een kwart van de vondelingen aangemerkt werd als 'eerstgebo
ren'. Daarbij mogen we er van uitgaan dat deze kinderen inderdaad slechts enige uren oud 
waren.5 In de registratie van de ingenomen kinderen wordt namelijk heel duidelijk onder
scheid gemaakt. De leeftijd van kinderen wordt ook opgegeven als één, twee of drie dagen 
oud. Als we de percentages van kinderen jonger dan een maand optellen, dan zien we dat bij 
70 % van de kinderen van onder het jaar het eigenlijk om kinderen van onder een maand oud 
gaat. 

Welke godsdienst kregen de kinderen in het Aalmoezeniersweeshuis? 
Op 19 mei 1810 bepaalden de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis dat aan een oud ge
bruik een einde zou komen. Voordien werden alle vondelingen zonder briefje nederduitsch
gereformeerd gedoopt, voornamelijk in de Nieuwe Zijds Kapel. Alleen kinderen met een 
briefje met een duidelijke voorkeur voor een rooms-katholieke of evangelisch-lutherse doop 
werden bij die kerkgenootschappen gedoopt. In 1810 werd besloten alle vondelingen zon
der briefje of zonder voorkeur (sommige ouders hebben daar waarschijnlijk niet eens aan 
gedacht) om en om gereformeerd en katholiek te dopen. Al op 23 november 1814 werd in de 
gewone vergadering van de regenten dit besluit weer teruggedraaid. De reden hiervoor was 
een Koninklijk Besluit gedateerd 9 november 1814 nummer 6. Het argument voor het terug
draaien van deze maatregel was dat de nieuwe regeling niet overeen kwam met de verhou
dingen binnen de stad. En het zou lastig worden als men alle godsdiensten er bij zou moeten 
betrekken. Daarom werd besloten alle kinderen waarbij de godsdienst niet al door de ouders 
was b e paald gereformeerd (in de teks t wordt al gesproken van hervormd) te dopen 'aangezien 

de meerderheid die Godsdienst belijd'. Wel werd bepaald dat als de kinderen 'de jaren des on
derscheids' bereikten, ze zelf mochten kiezen welke godsdienst ze wilden belijden.6 

In Amsterdam lag de verhoudingen tussen belijders van de belangrijkste kerkgenootschap
pen in 1815 (afgerond in percentages) als volgt: gereformeerd 50, rooms-katholiek 21, evange
lisch-luthers 12, hersteld evangelisch-luthers 5, joods 10 en doopsgezind 1. 
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Tabel 4. AantallenAmsterdamse vondelingen waarbij op de briefjes werd aangegeven dat 
het desbetreffende kind al gedoopt was en bij welk kerkgenootschap. 

Reeds gedoopt 1813 1815 1817 1819 1821 Totaal 

gedoopt, onbekend waar 5 11 10 2 5 33 

gereformeerd 48 52 71 44 25 240 

rooms-katholiek 45 75 113 78 53 364 

evangelisch-luthers 25 28 34 26 16 129 

hersteld evangelisch-luthers - 1 - - 1 2 

protestant - - - - 1 1 

Totaal 123 167 228 150 101 769 

% 

4,3 

31,2 

47,3 

16,8 

0,3 

0,1 

100 

Het aantal kinderen dat volgens bericht al gedoopt was, bedroeg 769 kinderen op het totaal 
van 2078 vondelingen, dus iets meer dan een derde. Het hoge percentage al katholiek ge
doopte kinderen kan verklaard worden doordat gereformeerde en lutherse kinderen vaak pas 
na twee of drie weken en kinderen van katholieke ouders binnen een paar dagen of zelfs op de 
zelfde dag werden gedoopt. 

Tabel 5. Aantal vondelingen met een briejje met daarop de wens om bij een bepaald kerkgenootschap te 
worden gedoopt. Onder 'zonder bericht' vallen zowel de kinderen zonder briejje als kinderen met briejje 

maar zonder verwijzing naar een doop of kerkgenootschap. 

Voorkeur kerkgenootschap 1813 1815 1817 1819 1821 Totaal % 

niet gedoopt, geen voorkeur 25 31 18 20 13 107 8,3 

gereformeerd 101 122 162 151 109 645 49,3 

rooms- katholiek 34 16 26 29 21 126 9,6 

evangelisch-luthers 3 15 15 29 15 77 5,9 

hersteld evangelisch-luthers - 2 1 1 2 6 0,5 

doopsgezind - - - 1 - 1 0,1 

remonstrants 1 - - - - 1 0,1 

Engelse kerk - - - - 1 1 0,1 

protestant - 2 - - - 2 0,2 

zonder bericht 85 81 83 46 48 343 26,2 

Totaal 249 269 305 277 209 1309 100 

Uit tabel 5 blijkt over de vijf jaren van de steekproef in totaal bij 343 kinderen niets werd aan
gegeven over de religie van het kind. Daarnaast waren nog 33 kinderen wel gedoopt, maar er 
werd niet opgegeven bij welk kerkgenootschap. Het gaat dus om 343 en 33 kinderen van het 
totaal van 2078 waarbij de religie van de ouder(s) onbekend blijft, bij ruim 18 % van de kinde
ren dus. 

Als men bedenkt dat Joden hun kinderen niet te vondelingen legden - dat is uit de gege
vens over de vermelde steek jaren althans slechts in één enkel geval gebleken - en deze groep 
tien procent van de Amsterdamse bevolking uitmaakte, moet dat percentage worden afge
trokken bij de bovenstaande percentages.7 

Van de 1595 kinderen uit de tabellen 4 en 5 waarbij, gedoopt of niet gedoopt, de ouders een 
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kerkgenootschap op het briefje vermeldden, blijken de volgende afgeronde percentages: ge
reformeerd 55 (gecorrigeerd 50 ), rooms-katholiek 31 (gecorrigeerd 28), evangelisch-luthers 13 

(gecorrigeerd 12) en anderen 1. 

Na deze correctie blijkt dat de aantallen vondelingen met een gereformeerde en evange
lisch-lutherse achtergrond overeenkomen met de aantallen in Amsterdam getelde belijders 
van die kerkgenootschappen. Alleen rooms-katholieke ouders legden in verhouding hun 
kind vaker te vondeling. Het blijkt ook dat hersteld evangelisch-luthersen veel minder vaak 
tot deze stap overgingen dan blijkens hun aandeel in de Amsterdamse bevolking zou mogen 
worden verwacht. Waarbij wel rekening moet worden gehouden dat van ruim 18 % van de 
kinderen de religie van de ouder(s) onbekend is. En dat, als die religies wel bekend zouden 
zijn geweest, de percentages nog aanzienlijk zouden kunnen verschuiven. Maar, aan de an
dere kant, waarom zouden juist rooms-katholieken bewust vaker een briefje of juist hersteld 
evangelisch-luthersen bewust vaker geen briefje bij hun kind achterlaten? Het gaat in elk ge
val om een individuele beslissing om een kind te vondeling te leggen. Van enige beïnvloeding 
van een kerkgenootschap in deze kan geen sprake zijn geweest. 

Straf of geen straf voor de ouders van vondelingen 
De ouders (voor zover ze dus bekend waren) van de honderden kinderen die per jaar te vonde
ling werden gelegd, kregen geen enkele sanctie opgelegd. Ook niet als zij hun kind kwamen 
ophalen, wat meteen een goed moment was geweest om ze te vervolgen. Het is duidelijk dat dit 
ook niet het publieke doel diende. Als die ouders die hun kind weer terug wilden een boete of 
gevangenisstraf zouden krijgen, kwam helemaal niemand meer zijn of haar kind terughalen. 

Aan de andere kant zijn er genoeg voorbeelden te vinden waarbij de ouders zoveel aanwij
zingen achterlieten dat zij, met wat moeite, best op te sporen waren geweest. Het opgeven van 
de naam van de kerk waar het kind nog maar enkele dagen eerder gedoopt was, getuigt niet 
van geheimzinnigheid. En er moeten toch ook mensen op de drukke Prinsengracht hebben 
gezien dat ouders hun kind achterlieten? 

Toch was het te vondeling leggen een strafbaar feit. Dat neemt niet weg dat in de eerste 
twintig jaar van de Burgerlijke Stand (1812-1831), waarbij het gaat om bijna 8000 kinderen 
(waarvan ruim twee/derde jonger dan een jaar), in Amsterdam geen enkel strafproces is ge
voerd tegen een ouder die zijn of haar kind te vondeling had gelegd. Van Voorst beweerde, 
later herhaaldelijk geciteerd, dat in 1821 een vondelingenpolitie werd ingesteld.8 Die speciale 
'eenheid' zou de ouders van 1158 vondelingen hebben opgespoord. 9 In werkelijkheid keurde 
de burgemeester al op 11 februari 1819 een verzoek om 'opsporingsambtenaren' aan te stellen 
goed. Als sanctie zouden een speciaal daarvoor aangestelde Hoofd-Provoost en zijn vier On
der-Provoosten de gevonden ouders naar het Werkhuis overbrengen.10 Waarom werden, als al 
die mensen waren opgespoord, dan geen processen tegen hen gevoerd? Of was het voldoende 
als de kinderen, na opsporing van de ouders, weer bij die ouders konden terugkeren? 

Pas in de jaren dertig van de negentiende eeuw komt het in Amsterdam tot de eerste proces
sen tegen personen die een kind te vondeling hadden gelegd . Tussen 183 2 en 1838 k w am het 

dan nog maar vijf keer tot een rechtszaak, waarbij opvalt dat in twee gevallen een vroedvrouw 
was betrokken bij het te vondeling leggen van een kind. 

Kindersterfte in het Aalmoezeniersweeshuis 
Om de kindersterfte in het Aalmoezeniersweeshuis te kunnen berekenen is nader onderzoek 
nodig. Wil men dat onderzoek namelijk nuanceren naar leeftijd van het overleden kind, dan 
kan men niet volstaan met het aantal per jaar ingekomen kinderen te vergelijken met de in 
dat jaar overleden kinderen. Sommige vondelingen stierven 'pas' in hun tweede, derde of 
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achtste levensjaar. Als men zou willen weten hoe snel de vondeling na inname in het Aalmoe
zeniersweeshuis overleed, wordt het turven en tellen nog gecompliceerder. 

Ik heb dit onderzoek niet gedaan. Wel heb ik bekeken hoeveel vondelingen in 1814 geboren 
binnen het eerste levensjaar overleden. Het gaat dan om een percentage van ongeveer 70 %. 
Vergeleken met de totale kindersterfte van kinderen onder de één jaar in Amsterdam over de 
periode 1812-1821, die 23,8 % van de kinderen betrof, dus een buitensporig hoog percentage. 

Hoeveel kinderen werden weer opgehaald? 
Een aantal moeders/ouders haalde een kind weer op. Daarbij moesten ze wel beloven dat 
het kind nooit meer ten laste van het weeshuis zou komen. Maar eigenlijk was dat een farce. 
Natuurlijk zou het kind worden herkend als dat opnieuw te vondeling werd gelegd. Wat een 
enkele keer ook gebeurde. Vaak echter werd het kind pas na enkele jaren opgehaald en was 
opnieuw te vondeling leggen dus geen optie meer. Maar wat zou het weeshuis er aan kunnen 
doen als de moeder, die op een dag haar inmiddels vierjarige kind ophaalde, de volgende dag 
een ander, jonger kind te vondeling zou leggen? De ouder die het kind kwam ophalen, kreeg 
opvallend genoeg geen geld- of gevangenisstraf. Deze hoefde zelfs niet eens voor de gemaakte 
kosten op te draaien. Dit klinkt alsof de regenten van het weeshuis aardige mensen waren, 
maar in de praktijk waren ze natuurlijk al lang blij dat ze een mond minder hoefden te voe
den. 

Tabel 6. Aantallen door vaders, moeders en ouders teruggehaalde Amsterdamse kinderen, uitgesplitst 
naar kerkgenootschap. 

Ouder dat kind Kerkgenootschap 1813 1815 1817 1819 1821 Totaal % 
terughaalt 

ouders gereformeerd - 2 6 1 1 10 3,8 

rooms-katholiek - - - 1 - 1 0,4 

evangelisch-luthers 1 - 1 - - 2 o,8 

moeders gereformeerd 8 14 25 26 23 96 36,4 

rooms-katholiek 8 7 23 12 13 63 23,9 

evangelisch-luthers - 5 8 12 3 28 10,6 

geen opgave 5 18 10 9 4 46 17,4 

vaders gereformeerd 1 1 - 3 - 5 1,9 

rooms-katholiek - 2 - - - 2 o,8 

minneouders - 4 2 4 1 - 11 4,2 

Totaal 27 51 77 65 44 264 100 

Uit tabel 6 blijkt dat het aantal door de ouders teruggehaalde kinderen slechts 253 kinderen 
op hc:t totaal van 2076 vondelingen betrof. Dus slechts 12 % van de vondelingen werd na enige 
tijd weer opgehaald. Maar hoeveel vaders en moeders zullen, gezien de extreem hoge zui
gelingensterfte in het Aalmoezeniersweeshuis, tevergeefs aan de poort geklopt hebben, om 
vervolgens te horen dat hun kind was overleden? Het moeten er beslist veel zijn geweest. 

Uit de tabel blijkt ook dat in elf gevallen het echtpaar waar het kind was uitbesteed, de min
neouders, het kind definitief in huis namen en verder als hun eigen kind opvoedden. Uit de 
percentages blijkt dat de Gereformeerde ouders wat achter bleven bij het ophalen van hun 
kinderen en dat het merendeel van de ophalers de moeder was. 

Soms was er een bijzondere manier om het kind terug te halen: in de vijf jaren van de steek-
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proef vond ik diverse malen dat de vondeling van de min was gestolen! Zoals Daniel Christi
aan Snoek, op 18 februari 1819 ingebracht met een briefje met daarop alleen zijn voornamen, 
die op 31 maart 1825 door de min als gestolen werd opgegeven. Net zo als de op 18 september 
1819 ingebrachte Theodorus Clausser, die op 30 december 1824 van de min werd gestolen. In 
beide gevallen ging het hier niet om een baby, maar om jongetjes van vijf jaar oud. Of was hier 
meer aan de hand? Waren die jongetjes soms weggelopen? En vond de pleegmoeder het de 
meest elegante oplossing om te melden dat het kind gestolen was? Anders ligt het bij de op 
10 november 1817 als eerstgeborene zonder briefje ingebrachte Johannes Bernditus. Bij hem 
werd in het Ingenomen Kinderboek bijgeschreven '19 October 1819 van de min gestolen en 
naar Amerika'. Hoe kon men in het weeshuis weten dat het kind naar Amerika was gegaan? 
En met wie dan wel? Mocht deze inschrijving op waarheid berusten en mocht het jongetje het 
allemaal overleefd hebben, dan zit er mogelijk een Amerikaanse groep nazaten met een onop
losbaar gat in hun kwartierstaat. 

Hoe wisten de ouders jaren na het te vondeling leggen eigenlijk wie van de honderden in 
het weeshuis verblijvende of uitbestede kinderen van hen was? Sommige ouders bedachten 
een truc. Een veelgebruikte truc was om het bij het kind achtergelaten briefje op een bepaalde 
manier door midden te knippen en het resterende deel te bewaren als bewijs. Een 'beroemde' 
variant daarop is een doorgeknipte speelkaart. Een ander goed, maar wel bijzonder, voor
beeld is het achterlaten van een stuk bladmuziek met tekst als briefje bij de vondeling. Dat 
kind ging door het leven als Johannes Musiek. 11 Helaas zorgde hij niet voor muzikaal nage
slacht. 

De overeenkomst tussen de namen van de vondeling en de ouders 
In welke mate klopten de namen van de vondelingen die op de briefjes werden vermeld met 
de werkelijkheid? De enige manier waarop dit valt te controleren, is het volgen van kinderen 
die na enige tijd door een ouder werden opgehaald. Als zij gingen trouwen, zouden zij in 
principe met de geboorteakte moeten komen die was opgemaakt (lang) voor het kind te von
deling werd gelegd. Tenzij het kind zo kort na de geboorte op straat werd gelegd dat de aan
gifte nog niet had plaatsgevonden. Dan had de trouwlustige geen ander bewijs dan de akte 
die was opgemaakt na aangifte door een functionaris van het weeshuis. 

Dat laatste overkwam Elisabet Bosman, gevonden als eerstgeborene op 20 februari 1813. 

Haar naam was afgeleid van wat er vermeld stond op het briefje dat zij in haar kleren gestoken 
had gekregen. Bijna negen jaar oud werd Elisabet opgehaald door haar moeder Harmina Kaal. 
De enige Harmina Kaal die in die periode in Amsterdam verbleef, was een in Arnhem geboren 
dienstbode, die op 5 februari 1815 in Amsterdam met de in Zaltbommel geboren Hendricus 
Gramser trouwde. Dat Elisabet nooit door haar moeder was aangegeven bij de Burgerlijke 
Stand bleek toen zij op 30 september 1840 zelf trouwde met Andries Rus twinkel. Volgens haar 
trouwakte waren haar ouders onbekend en daar moest zij het de rest van haar leven, officieel, 
mee doen. Verder onderzoek naar Elisabet anders dan in het archief van het Aalmoezeniers
weeshuis had nooit de naam van haar moeder opgeleverd. Terwijl andersom Elisabet Bos man 
ook nooit een vermelding in de genealogie van de Arnhemse familie Kaal zou kunnen krijgen. 
Bij Arie Tokelenburg ging het anders. Hij werd op 6 juli 1817 - ongeveer negen maanden oud 
- eveneens met een brief met zijn naam daarop te vondeling gelegd. Op 27 februari 1818 werd 
hij al weer opgehaald door zijn moeder Maria Rijsendaal. Bij de drie huwelijken van Arie leek 
het alsof er niets aan de hand was geweest. Hij trouwde als Adrianus Tokelenburg, zoon van 
Johannes Tokelenburg en Maria Ruijzendaal(!), en nam netjes een geboorteakte uit 1816 mee. 
Hetzelfde overkwam Johanna Helena Berrewijk, ongeveer elf maanden oud, die twee dagen 
na Arie Tokelenburg op straat werd aangetroffen. Zij werd na vijf maanden door haar ouders 
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Gerrit Jan Berrewijk en Clara Beijteken opgehaald uit het weeshuis. Bij haar huwelijk op 13 

mei 1840 met Bernardus Beenes Breurken kwam zij met de geboorteakte die was opgemaakt 
na aangifte door haar vader. En ook bij haar leek het alsof zij nooit te vondeling was gelegd. 
Johanna Helena Berrewijk en Adrianus Tokelenburg stonden op 13 mei 1840 overigens beiden 
in dezelfde rij te wachten om getrouwd te worden. Zij hebben beslist niet van elkaar gewe
ten dat zij samen kort in het Aalmoezeniersweeshuis hadden verbleven. Als zij zelf al op de 
hoogte waren geweest van hun vondelingenschap. 

In het geval van Johanna Helena Berrewijk en Adrianus Tokelenburg klopte de naam op het 
briefje (bijna) helemaal. In het geval van Elisabet Bosman helemaal niet, al kan niet worden 
uitgesloten dat 'ene' Bosman mogelijk de verwekker van het kind was. 

Het is natuurlijk ook niet onlogisch dat Berrewijk en Tokelenburg, eenmaal opgehaald 
uit het weeshuis, in de tijd daarna weer gewoon gebruik maakten van de geboorteakte opge
maakt bij de aangifte door hun vader. En daarmee de geboortestatistieken van de hoofdstad 
frustrerend, want in beide gevallen, en vele malen meer, werd er bij de aangifte door de aan
gever van het weeshuis een akte te veel opgemaakt. Namelijk van een kind dat al bestond en 
dat dus 'als vondeling' niet in de bevolkingsstatistieken thuishoorde. Dezelfde praktijk, twee 
geboorteakten voor één kind, kon ook andersom werken, met hetzelfde resultaat natuurlijk. 
Er was een akte te veel en een kind verdween in het niets. Zoals de op 3 januari 1821 in het 
Binnen Gasthuis geboren Bernardus Claus. Aangezien zijn moeder Johanna Elisabeth Claus 
beviel in het ziekenhuis, werd door de vroedvrouw van het Binnen Gasthuis de geboorteaan
gifte verzorgd. Op 5 februari 1821 werd Bernardus door zijn moeder te vondeling gelegd en hij 
kreeg een briefje mee met de naam Johannes Bernardus Edelhuisen. Met die naam werd hij 
nogmaals aangegeven. Op 12 april 1827 werd de vondeling opgehaald door de ouders. Waren 
zij opgespoord door de vondelingenpolitie of won de ouderliefde het uiteindelijk? Die ouders 
waren Hendrikus van Nol en Johanna Elisabeth Claus, die op 13 september 1826 in Amster
dam waren getrouwd. Bij hun huwelijk konden ze de aangifte van de geboorte van Bernardus 
Claus moeilijk gebruiken om hun kind te erkennen. Dat kind zat immers onder de naam 
Edelhuisen in het Aalmoezeniersweeshuis. Nadat ze het kind in 1827 hadden opgehaald, 
erkenden ze het kind op 23 november 1829 voor de Burgerlijke Stand als hun kind. Daarvoor 
gebruikten ze echter de geboorteakte van Johannes Bernardus Edelhuisen. Hun zoon heette 
vanaf dat moment Johannes Bernardus van Nol en van Bernardus Claus heeft niemand ooit 
meer iets vernomen. 

In bovenstaande gevallen hadden de vondelingen allen een briefje bij zich met een naam 
daarop. De op 1 januari 1815 geboren Elikje Annes Lammerts werd nog dezelfde dag te von
deling gelegd zonder briefje. De regenten van het weeshuis bedachten voor haar als naam 
Magdalena Schelvisch. De volgende dag ging de ongehuwde moeder gewoon aangifte doen 
van de geboorte van Elikje. Op 15 december 1815 werd Magdalena opgehaald door haar in 
Hindelopen geboren, maar al geruime tijd in Amsterdam wonende, moeder Eeuwk Annes 
Lammerts. Eeuwk trouwde op 7 februari 1816 met de eveneens in Hindelopen geboren en daar 
wo n e nd e zeeman Jappe Aldert Engels en bij dat huwelijk erkenden ze Elikje. Die heette vanaf 

dat moment Elikje Jappe Engels. Haar derde naam in dertien maanden tijd. Was de man een 
tijd op zee en kort voor zijn huwelijk teruggekeerd? Heeft hij wel geweten dat zijn dochter 
bijna een jaar in het Aalmoezeniersweeshuis had verbleven? Het is misschien overbodig om 
op te merken, maar van Magdalena Schelvisch werd nooit meer iets gehoord. 

De niet in Amsterdam geboren vondelingen 
Er wordt nogal eens geopperd dat zwangere vrouwen van buiten Amsterdam speciaal naar 
die stad kwamen om daar te bevallen en hun kind daar te vondeling legden. Waarna zij, alsof 
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zij daar tijdelijk een dienstje hadden vervuld, zonder kind weer terugkeerden naar hun dorp. 
En nog sterker, dat er vrouwen met hun pasgeboren kind speciaal naar Amsterdam reisden 
om hun kind daar te vondeling te leggen. Het eerste voorbeeld zal zeker zijn voorgekomen, 
maar is moeilijk te bewijzen. Van het tweede geval zijn echter wel voorbeelden aanwijsbaar. 
Dat bewijs is mogelijk gemaakt door de ouders zelf toen ze op het bij het achtergelaten briefje 
noteerden dat het kind in een andere plaats geboren was. Zo werd in 1815 bij de zeven weken 
oude vondeling Sara Bes teling vermeld dat zij in Den Haag geboren was en aldaar in de Grote 
Kerk was gedoopt. De vijf weken oude Joseph Klijnsoon zou in Alkmaar geboren zijn. Veel 
voorbeelden zijn er echter niet bekend, wat niet wil zeggen dat het niet veel vaker voorkwam. 
De mooiste voorbeelden blijven die gevallen, waarbij het kind later werd opgehaald door een 
ouder die ergens anders woonde. Zoals bij Hendrik Cornelis Harmsen, die op 27 juni 1847 
als 28-jarige vondeling - geboorteplaats en ouders onbekend - in Soest trouwde met Tonia 
Heijns. Bij dit huwelijk werden twee kinderen erkend. Hendrik Cornelis was, ongeveer tien 
dagen oud, op 18 februari 1819 in Amsterdam op straat aangetroffen en naar het Aalmoeze
niersweeshuis gebracht. Op 15 april 1819 liet Hendrik Harmsen, wonende te Utrecht, voor 
notaris C.J. Nagtglas in de Domstad een akte opmaken, waarbij hij zijn bij Hendrika Lardie 
verwekte zoon Hendrik Cornelis erkende. Met die akte in de hand haalde hij op 12 mei 1819 
zijn kind uit het weeshuis. In de vader kunnen we de in Utrecht geboren Hendrikus Harmsen 
herkennen, die op 4 november 1818 in Utrecht in het huwelijk was getreden met Johanna 
Catharina Vink. Hendrika Lardie was in Utrecht op 11 oktober 1815 als ongehuwde moeder be
vallen van een dochter Hendrika. Ook Hendrika Lardie was een Utrechtse en het ligt voor de 
hand dat zij in Utrecht, zwanger en verlaten door haar vriend, geen aangifte van de geboorte 
van haar kind heeft gedaan. Als zij al niet in Amsterdam zelf is bevallen. Dit voorbeeld maakt 
echter wel duidelijk dat het hier een 'Utrechts kind' betrof. 

Uiteraard was het in een grote stad als Amsterdam makkelijk om als vreemdeling de stad in 
te komen, met kind of in hoogzwangere staat, om het kind daar te vondeling te leggen en de 
stad weer ongemerkt te verlaten. In dorpen was het voor een vrouw veel moeilijker haar zwan
gerschap verborgen te houden of de afwezigheid van het pasgeboren kind te verklaren. Het is 
daarom niet onlogisch dat ongewenst zwangere en/of ongehuwde vrouwen tijdelijk 'op reis' 
gingen en hun kind op geruime afstand van hun dorp te vondeling legden. 

Dat die praktijken in alle tijden en overal voorgekomen zijn, bewijst het volgende voor
beeld. Recentelijk is het onderzoek afgerond naar de bevolking van het in Noord-Italië ge
legen gemeente Druogno, de gemeente waar de meeste Italiaanse schoorsteenvegers in Ne
derland vandaan kwamen. In deze gemeenschap, bestaande uit zeven kleine dorpjes waar 
iedereen elkaar kende en iedereen familie van elkaar was, werd voor de deur van de San 
Silvestrokerk een aanzienlijk aantal vondelingen aangetroffen. Het is heel onwaarschijnlijk, 
gezien de sociale controle en de grootte van de dorpen, dat de moeders van die kinderen uit de 
gemeenschap zelf afkomstig waren. Druogno lag echter midden in een langgerekt dal, het Val 
Vigezzo, en de kerk lag aan de enige weg tussen Locarno en Domodossola. Veel logischer is het 
dus dat passanten hun kind achterlieten en onder de hoede van de pastoor van de San Silvestro 
in Druogno stelden. Van enkele kinderen is bekend dat zij in het dorp werden opgevoed, de 
achternaam aannamen van hun pleegvader en zelf voor een uitgebreid nageslacht zorgden." 

Een leven na het weeshuis 
Officieel werden vondeling als ze 21 jaar oud waren ontslagen uit het weeshuis, ongeacht of ze 
daadwerkelijk in het weeshuis verbleven (wat slechts in enkele gevallen zo was). Het ontslag 
ging gepaard met het ontvangen van een uitzet, meestal bestaande uit enkele kleren. Moge
lijk behoorde een bijbel ook tot de uitzet. 
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De meeste kinderen hadden de poort van het weeshuis echter al lang achter zich zien slui
ten. Afgezien van de tijd die vondelingen bij een door het weeshuis betaalde min of pleegou
ders doorbrachten, werd, als de kinderen oud genoeg waren, naar een passende arbeidsplek 
omgezien. Voor de jongens werd de 'dienst op zee' aanbevolen. Een andere optie was het 
werken voor een baas in de provincie. Vanaf 1797 werden groepen kinderen uit het Aalmoeze
niersweeshuis uitbesteed in plaatsen als Goor, Hattem, Nijmegen, Tiel of Wageningen. Soms 
hadden de kinderen die buiten Amsterdam werden uitbesteed geluk en werd er goed voor 
ze gezorgd. Nogal wat kinderen bleven uiteindelijk in die plaatsen hangen en vonden een 
partner bij de autochtone bevolking. Ik denk daarom dat er meer mensen buiten Amsterdam 
afstammen van een Amsterdamse vondeling dan Amsterdammers zelf. 

Er zijn echter ook schrijnende voorbeelden bekend van uitbuiting, mishandeling en ver
waarlozing. En dat is al helemaal afschuwelijk als men bedenkt dat de kinderen hard voor die 
bazen moesten werken, de kinderen nergens anders heen konden en de bazen voor de opvang 
en voeding van de kinderen ook nog eens door het weeshuis werden betaald. 

In 1822 werd bepaald dat alle kinderen ouder dan zes jaar naar de in 1818 gestichte Kolonie 
van Weldadigheid in Veenhuizen in Drenthe moesten worden overgebracht. De regenten 
verzetten zich, als gezegd, en boden uiteindelijk hun ontslag aan. In 1824 begonnen echter 
de transporten van kinderen naar Veenhuizen. Bijna elke week vertrok een schip met tiental
len kinderen. In de loop van de jaren 1825-1827 werden bijna alle overgebleven kinderen naar 
de Kolonie van Weldadigheid overgebracht. Het is opvallend, in dit kader misschien niet zo 
toevallig, hoeveel vaders en moeders kort voor de zomer van 1824 hun kind kwamen ophalen. 
En het zal ons nog minder verbazen dat het aantal kinderen dat wegliep van het weeshuis 
omstreeks 1824 het grootst was. Dat de scepsis van ouders en kinderen niet geheel onterecht 
was, blijkt uit de hoge kindersterfte de eerste jaren in Veenhuizen. Hoewel het hier geen zui
gelingen betrof, maar kinderen van zes jaar en ouder, is de kindersterfte van die leeftijdsgroep 
in Veenhuizen veel hoger dan bij dezelfde leeftijdsgroep die in eerder tijdvak in Amsterdam 
of in de provincie te werk werd gesteld. 

Conclusie 
Verder onderzoek naar een vondeling loont. Met wat inventiviteit is het mogelijk over 
de ouder(s) van een vondeling meer te vinden.'3 Zeker als die vondeling achteraf toch 
blijkt te zijn opgehaald, wat niet altijd duidelijk is als men in de huwelijksakte van 
een vondeling de vermelding 'geboorteplaats onbekend, ouders onbekend' aantreft. 
Anderzijds is het ook niet gezegd dat een bruid of bruidegom met een 'gewone' geboor
teakte niet een tijdje onder de hoede van het Aalmoezeniersweeshuis heeft geleefd. Het 
verdient daarom aanbeveling om bij eind 18dc en begin 19dc_eeuwse Amsterdamse voor
ouders de indexen op de Ingenomen Kinderboeken van het Aalmoezeniersweeshuis 
door te nemen. Dat gaat tegenwoordig trouwens een stuk eenvoudiger dan vroeger. De 
belangrijkste series uit het a rchief van het Aalmoezeniersweeshuis zijn gedigitaliseerd 

en hoeven dus niet meer opgevraagd te worden. 
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Noten 
1. Het toegangsnummer van het archief van het Aalmoezeniersweeshuis is 343. 
2. Het zou een zeer interessant, maar wel heel tijdrovend, onderzoek zijn om van elk in een bepaalde 

periode bij de Burgerlijke Stand aangegeven kind na te gaan wat er mee gebeurde. Kinderen die 
jong overleden of 'gewoon' volwassen werden vallen dan af. De kinderen waarover men helemaal 
niets meer kan vinden, zouden dan overblijven. Deze kinderen zouden, theoretisch, de vondelin
gen moeten zijn die opnieuw werden aangegeven en daarna met een nieuwe naam door het leven 
gingen. 

3. Het totaal aantal geboorten ligt in de beginjaren eigenlijk hoger dan hier opgegeven. Er waren 
nogal wat ouders die hun kind 'vergaten' aan te geven bij de Burgerlijke Stand. Die kinderen 
moesten als ze volwassen werden aan een door de rechtbank 'gehomologeerde' geboorteakte zien 
te komen. Het precieze aantal extra bij te tellen geboortes is onbekend. Enerzijds omdat de door 
de rechtbank opgemaakte akte enkele weken tot twintig of dertig jaar na geboorte kon worden 
opgevraagd, anderzijds omdat er ook kinderen overleden voordat zo'n akte werd opgemaakt. Ik 
schat zelf dat in de beginjaren van de Burgerlijke Stand in Amsterdam ongeveer honderd kinderen 
per jaar niet aangegeven zijn op het moment dat dat eigenlijk van de ouders verlangd werd. 

4. In bijna alle gevallen moest de leeftijd worden geschat. De voorbeelden waarbij de leeftijd gecon
troleerd kon worden door middel van een eerdere aangifte bij de Burgerlijke Stand geeft aan dat 
men er uiteraard nog wel eens naast zat. Deze leeftijden zijn dan ook niet meer dan een interpre
tatie van de portier van het weeshuis en er zullen dus kinderen eigenlijk in een andere categorie 
thuis horen. 

5. In de begraafregisters vóór de invoering van de Burgerlijke Stand wordt bij de inschrijving van een 
'eerstgeboren' kind een levend geboren kind bedoeld dat bij overlijden nog niet gedoopt was. 

6. Stadsarchief Amsterdam, archief 343, inv.nr. 36, pag. 290. 
7. Op 25 december 1819 werd de eerstgeboren Sara Andries, met een briefje met daarop haar naam 

maar zonder informatie over de religie, gevonden. Binnen twee weken, op 8 januari 1820, kwam 
haar moeder Judith Emanuel Hond haar weer ophalen. In Judith herkennen we een vrouw die in 
1813 een onwettig kind kreeg van een onbekende man en uit een relatie met Marcus Elias Ragge
laar in 1816 en 1817 kinderen kreeg. Dit eind 1819 geboren kind is mogelijk ook van Raggelaar, die 
op 7 mei 1820 een kind kreeg bij Clara Israel van Kolm. Later die maand zou hij Clara trouwen. Van 
Sara Andries werd verder geen spoor teruggevonden, ook niet onder de naam Hond. 

8. W. F. van Voorst, Aalmoezeniersweeshuis en Inrichting voor Stads-Bestedelingen, 1 januari 1666-1 januari 
1916, Amsterdam 1916. 

9. Ik heb dit aantal nergens bevestigd kunnen krijgen. Hoewel Van Voorst, als directeur van de In
richting voor Stadsbestedelingen, wel wist waarover hij het had, is het onduidelijk hoeveel jaar er 
daadwerkelijk opgespoord werd. 

10. Ik heb de inschrijvingen in het Werkhuis, die beginnen in 1816, niet vergeleken. Bij een vermel
ding van een vondeling die werd teruggegeven zonder dat daarbij vermeld wordt aan wie, kan het 
archief van het Werkhuis (arch. 347, inv. nr. 46 en verder) mogelijk uitkomst bieden om de identi
teit van de ouders(s) te bevestigen. 

11. G. Kouwenhoven, 'Johannes Musiek. Een muzikaal begin van een tries t verhaal', in: Gens Nostra 34 
(1979), pag. 290-293. 

12. Het onderzoek naar de parochie Druogno werd tussen 2006 en 2010 gedaan door een werkgroep, 
bestaande uit tien Nederlanders, en betreft de hele dorpsbevolking van 1568 tot 1900. Ongeveer 
zes tig in de parochie geboren personen vestigden zich in de 18d' en 19d' eeuw in Nederland. In 2010 
werd het resultaat gepresenteerd door middel van een DVD met de titel I nost:ri antrnati. Mee,· in-

lichtingen bij de auteur. 
13. Zie ook: A.C. Hofman-Allema en P.J. M. Wuisman, 'Gevonden op de Princegracht', in: Voorouders en 

hun werk,Amsterdam 1971, pag.139-145. 
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Geen vader en geen moeder meer; twee broertjes Plantinga 
in een weeshuis op Java 

DOOR BRAM PLANTINGA 

Op 17 augustus 1901 ontfermde een weeshuis op Java zich over twee jonge broers Plantinga; 
Willem Jacob was zeven en Constant Cornelis vijf jaar oud. Wees huisvader Johannes ('Pa') van 
der Steur, een godsdienstig man uit Haarlem, was in 1892 naar Nederlands-Indië gekomen 
en had een eenvoudig militair tehuis in Magelang gesticht, een garnizoensstad van het Oost
Indische leger. Al gauw ontfermde hij zich ook over kinderen van koloniale militairen die 
verweesd waren geraakt of achter waren gelaten bij hun moeder.' Veel koloniale militairen 
leefden, vaak ongetrouwd, op het kazerneterrein samen met Indische vrouwen en kregen bij 
hen kinderen. Voor deze kinderen was er nauwelijks een toekomst, zeker als hun vader was 
overleden of - zonder hen - was teruggekeerd naar Europa. 2 

Het weeshuis groeide uit tot een instelling - het 'Oranje-Nassau Gesticht' - dat al na een 
paar jaar meer dan 100 kinderen herbergde. Rond 1935 bedroeg hun aantal circa 1000. In to
taal ving Pa van der Steur tijdens zijn lange werkzame leven 7000 kinderen op, met hulp van 
onder andere Anna Maria Zwager, sinds 1907 zijn echtgenote. Ze kregen een opvoeding, door
liepen een opleiding en werden begeleid naar werk. Op deze manier konden de verweesde 
kinderen een plaats in de maatschappij te verwerven. 

Ook met Willem Jacob en met Constant Cornelis is het zo gegaan. Beiden deden in juni 1910 

het klein ambtenarenexamen. Willem Jacob kreeg het jaar daarop, 17 jaar oud, werk als klerk 
in Djokjakarta en verliet het Gesticht. Constant Cornelis ging tot 1915 naar de Wilhelmina
school. Hij werd in juli van dat jaar, op z'n negentiende, opzichter bij de irrigatie te Serang en 
vertrok uit Magelang.3 

Wat weten we van de broers? Ze waren de zoons van Wilhelm Jacobus Plantinga, een koloniaal 
militair, die op 3 juni 1866 te Bolsward4 werd geboren als jongste zoon van Sierk Plantenga 
en Anna Plantinga.s Net 17 jaar geworden ging hij in militaire dienst en kwam hij bij het In
structiebataljon in Kampen. Twee jaar later werd hij als sergeant geplaatst bij het 4' Regiment 
Infanterie. Op 19 juli 1886 sloot hij een verbintenis van zes jaar met het Oost-Indische leger. 
Hij vertrok op 23 oktober van dat jaar vanuit Amsterdam en debarkeerde zes weken later, op 6 

december, in Batavia. Hij diende ondermeer bij verschillende Bataljons Infanterie op Java en 
Sumatra, en bij het 2' Depot Bataljon en het bewakingsdetachement te Ngawi. Op 12 oktober 
1890 werd hij bevorderd tot sergeant-majoor. Hem werd de Bronzen Medaille voor twaalf jaar 
trouwe dienst toegekend en het 'Ereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven 1870-1890 Atjeh' . 
Op 23 oktober 1892 liep zijn contract af en verliet hij de dienst in Djokjakarta.6 

Intussen moet hij al een tijdje een relatie hebben gehad met een jonge vrouw, een meisje 
nog, dat begin 1893, niet lang na afloop van zijn contract, zwanger van hem raakte. Zij heette 
Francina Susana Keizer en was afkomsrig uit Poerbolinggo (residenrie Banjoemas) op Mid

den-Java, waar ze volgens de summiere vermelding in de Naamlijst van Ned-Indië op 24 mei 
1876 ter wereld kwam. 7 In de jaren vóór en na deze datum vermelden de Naamlijsten meer 
geboortes in deze residentie van kinderen met de familienaam Keizer: Willem Carel op 7 sep
tember 1871 te Banjoemas,8 en te Poerbolinggo: Willemina Sophia op 15 oktober 1877,9 Chris
tine Constance op 16 oktober 188110 en Josephine op 12 december 1885." Twee van de kinderen, 
Willem Carel en Christine Constance, waren broer en zus. Uit hun latere huwelijksaktes" 
weten we dat zij dezelfde vader en moeder hadden, namelijk Martin Constantijn Keizer en 
deJavaansche Christenvrouw Sophie Tiejem. OfFrancina Susana en haar twee andere zusters 
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Wilhelm Jacobus Plan tin ga, FrancinaSusanaKeizer en hun oudste zoontje Willem Jacob Plantinga 
omstreeks 1896 
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dezelfde ouders hadden wordt uit de Naamlijsten niet duidelijk, omdat de ouders daarin niet 
worden vermeld. Het door de Mormonen gefilmde geboorteregister van Poerbolinggo biedt 
echter uitkomst. 13 Het bevat de aktes van erkenning van de drie oudste zusjes, en de geboorte
akte van de jongste.'4 We hebben gelul<: ze zijn nog leesbaar. Ze tonen aan datFrancina Susana 
en haar zusjes ook kinderen waren van Martin Constantijn Keizer en Sophie Tiejem. Verder 
blijkt uit de erkenningsakte dat Francina niet in Poerbolinggo, maar in het nabij gelegen 
Poerwokerto geboren werd.15 

Nu bekend is wie de ouders van Francina Susana waren, weten we ook dat zij al jong wees 
werd. Ze was 9½ jaar oud toen Martin Constantijn Keizer op 1 december 1885 te Poerbolinggo 
stierf. 16 Haar moeder Sophie Tiejem overleed iets meer dan twee jaar daarna, op 9 januari 
1888. '7 Een paar jaar later leerde F rancina Wilhelm Jacobus Plantinga kennen; ze was 16½ jaar 
oud toen ze van hem in verwachting raakte. 

Half februari 1893, kort na het begin van Francina's zwangerschap, sloot Wilhelm Jacobus 
een nieuwe verbintenis met het Oost-Indische leger, nu voor drie jaar. Hij ging naar Atjeh in 
Noord-Sumatra en was daar blijkens zijn stamboek in 1893 en 1894 betrokken bij krijgshan
delingen, zoals ook al eerder, in 1887, in dat gebied het geval was geweest. Francina Susana 
Keizer had hem naar zijn nieuwe standplaats vergezeld. In het militaire hospitaal van Panteh 
Perak aan de Atjeh-rivier, even buiten de garnizoensplaats Kota Radja, werd op 16 oktober 
1893 hun eerste kind geboren. Het werd naar zijn vader Willem Jacob genoemd. 18 

Bijna twee jaar later vinden we het paar terug in Bantam, het meest westelijke deel van Java. 
Wilhelm Jacobus diende hier vanaf juni 1895 bij de Garnizoenscompagnie. Op 25 september 
1895 kwam in Serang, de hoofdstad van Bantam, hun tweede zoon ter wereld. Dit kind ging 
Constant Cornelis heten.'9 Werd hij vernoemd naar Martin Constantijn, zijn grootvader van 
moeders kant? Ruim twee maanden na de geboorte, op 5 december 1895, traden Wilhelm Jaco
bus en Francina Susana in Serang in het huwelijk. 20 

Intussen moet de gezondheid van Wilhelm Jacobus problemen zijn gaan geven. Eind fe
bruari 1896 liep zijn driejarig contract bij de Koloniale troepen af en werd hij 'afgekeurd voor 
den dienst te velde'. Dit kan betekenen dat hij - misschien al in Atjeh - verwondingen had 
opgelopen en invalide was geraakt. Hij sloot een nieuw contract voor een jaar en kreeg met 
ingang van 8 april 1896 een administratieve functie . Als sergeant-majoor schrijver werd hij 
ingedeeld bij het Subsistentenkader te Semarang. Daar werden de twee zoons op 16 februari 
1897 gedoopt. '9 

Eind maart 1897 ging Wilhelm Jacobus opnieuw een contract aan voor een jaar. Maar zes 
maanden later, op 8 oktober, werd hij 'wegens tijdelijke lichamelijke ongeschiktheid voor alle 
militaire diensten bestemd om naar Nederland te worden opgezonden'. De term 'tijdelijke' 
lichamelijke ongeschiktheid wijst nu op een ziekte; volgens familieoverlevering leed hij aan 
malaria. Hij vertrok op 15 oktober 1897 met het stoomschip 'Smeroe' en kwam op 18 november 
in Rotterdam aan. De reis van vijf weken zal de zieke Wilhelm Jacobus geen goed hebben ge
daan. Weliswaar waren aan het einde van de negentiende eeuw de omstandigheden aan boord 
voor onderofficieren verbeterd - zij hadden de status van z< klasse passagiers gekregen" -, de 
medische verzorging zal naar hedendaagse begrippen beperkt zijn geweest. Mogelijk is mede 
hierdoor zijn toestand verder verslechterd. Nog geen drie weken na aankomst, op 7 december 
1897, overleed hij in het militaire hospitaal te Leeuwarden. 22 

Blijkens een aantekening in één van de militaire stamboeken'' werd Wilhelm Jacobus bij 
aankomst met de Smeroe in Rotterdam vergezeld van 'echtgenote en 2 kinderen'. Lang heb
ben we gezocht naar verdere informatie over haar en de kinderen in Nederland. Er was echter 
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niets te vinden. Later werd duidelijk dat Francina Susana met haar kinderen teruggekeerd 
was naar Indië, vermoedelijk al vrij snel na de dood van haar man. 

De geschiedenis zou hier bij gebrek aan verdere informatie geëindigd zijn-en we zouden ook 
niet van de opname van de jongens in het weeshuis geweten hebben - als zich niet een nieuw 
gegeven had aangediend. Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949 
moesten ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit die vanuit Indonesië naar Nederland 
wilden vertrekken, een paspoort aanvragen. Het CBG beheert deze paspoortaanvragen en 
kan er op verzoek inlichtingen uit verstrekken.' 4 Na op deze bron te zijn geattendeerd, bleek 
de paspoortaanvraag van één van de jongens, Constant Cornelis, in het archief aanwezig. De 
daarin vervatte informatie maakte verdere naspeuringen mogelijk die uiteindelijk leidden 
tot contact met enkele nabestaanden in Nederland. Zij wisten heel weinig over het leven van 
hun grootouders Wilhelm Jacobus Plantinga en Francina Susana Keizer, maar waren goed 
op de hoogte van het verblijf van hun oom en vader Willem Jacob en Constant Cornelis in het 
Oranje Nassau Gesticht van Pa van der Steur in Magelang, zoals in het begin van dit verslag 
vermeld. 

Vervolgens bleek er informatie beschikbaar te zijn uit het archief van dit weeshuis.3 De ori
ginele, in slechte staat verkerende archiefstukken zijn in 2005 in Indonesië gefotografeerd. 
Het kopiearchiefligt bij het KITLV in Leiden en wordt beheerd door de Vereniging 'Vrienden 
van de yayasan Pa van der Steur' . Het bevat informatie over het verblijf van de weeshuispupil
len in Magelang, onder wie onze twee jongens. Als reden voor hun opname bleek in de admi
nistratie van het weeshuis te zijn genoteerd: 'Vader overleden te Leeuwarden, moeder heeft 
geen middelen van bestaan'. 

Eén van de broers vertelde later aan zijn kinderen dat in de begintijd van hun verblijf in het 
weeshuis hun moeder nog een enkele keer op bezoek was gekomen. Hij herinnerde zich hoe 
blij ze dan waren geweest. Maar al gauw hielden de bezoeken op en hebben de jongens hun 
moeder nooit meer gezien. Zijn wij met behulp van genealogische informatie in staat te be
grijpen wat hiervan de reden is geweest? En kunnen we ons enigszins een beeld vormen van 
de omstandigheden die tot hun opname in het weeshuis hebben geleid? 

Op 17 april 1902, acht maanden na de komst van de kinderen naar het weeshuis te Magelang, 
werd in Kota Radja op Noord-Sumatra een jongen geboren, 'erkend en gewettigd' als Jan Ja
cob Boogh. ' 5 De vader van de jonggeborene was Pieter Roelof Johannes Boogh, een 33-jarige 
sergeant in het Oost-Indische leger, afäomstig uit Alkmaar. Hij was eind 1895 in dienst geko
men bij de Koloniale troepen, maar was als militair ook al in 1892 en 1893 in Indië geweest. '6 

Op 20 augustus 1902, vier maanden na de geboorte van zijn zoon, trad hij in Kota Radja in het 
huwelijk.' 7 Zijn bruid was Francina Susana Keizer, de weduwe van Wilhelm Jacobus Plan
tinga. De korte tijd tussen de geboorte van de jonge Boogh en haar huwelijk met zijn vader, 
m:1:1l<t het a :1nnen~elijk d a tF rancin a de moeder va n d e jonge n was. H adde n Fra n cina ' s ove rl e

den man en Pieter Boogh vroeger misschien bij eenzelfde legeronderdeel gewerkt en kenden 
Francina Susana en Boogh elkaar uit die tijd? Wij weten het niet, maar duidelijk is nu wel 
waarom ze het weeshuis in Magelang maar kort heeft kunnen bezoeken. Al na een paar maan
den zat ze met Pieter Boogh in het uiterste noorden van Sumatra, een paar duizend kilometer 
van Magelang verwijderd. 

Francina moet al wat langer een relatie met Boogh hebben gehad en omstreeks juli 1901 op 
Java van hem in verwachting zijn geraakt. De twee zoons uit haar eerste huwelijk gingen in 
augustus 1901 naar het weeshuis, dus tijdens het begin van haar zwangerschap. Francina en 
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'Panteh Perak' vlakbij Kota Radja te zien 
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haar partner waren op dat moment mogelijk al van de zwangerschap op de hoogte en mis
schien ook van een komende overplaatsing naar een ander deel van de Archipel. Ze overwogen 
wellicht dat zij de jongens geen goede toekomst konden bieden en dat het beter voor hen zou 
zijn als ze naar het weeshuis van Pa van der Steur gingen. Zoals we in het begin van dit verhaal 
al zagen, zou zo'n overweging niet zonder realiteitszin zijn geweest. Boogh had een tijdlang 
in Magelang gediend'8 en moet geweten hebben van het bestaan van het weeshuis en het ze
genrijke werk van Pa van der Steur. 

Maar waarom hebben de broers ook later nooit meer iets van hun moeder gehoord? Mis
schien biedt een ander gegeven uit het weeshuisarchiefhiervoor een aanknopingspunt. Op 10 
mei 1902 werd over Willem Jacob en Constant Cornelis in Magelang een voogd benoemd. Dit 
gebeurde drie weken na de geboorte van hun stiefbroertje Jan Jacob Boogh in Atjeh. De naam 
van de voogd was volgens opgave van de beheerder van het weeshuisarchief, H.C. Keyzer, 
commies bij de NIS te Semarang. Rekening houdend met de slechte leesbaarheid van de stuk
ken kan hiermee echter ook W. C. Keizer zijn bedoeld, van wie we uitzijn huwelijksakte weten 
dat hij bij de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij (NIS) werkte. Als het inderdaad 
om deze Keizer gaat, dan betreft het Willem Carel Keizer die, zoals we eerder zagen, de oudere 
broer was van Francina Susana. 

Misschien berust het op toeval dat de voogd kort na de geboorte van Francina's derde zoon 
werd benoemd. Het weeshuis kan behoefte hebben gehad aan een beter bereikbaar aan
spreekpunt dan de moeder in Noord-Sumatra. Misschien was men zelfs niet van Francina's 
verblijfplaats op de hoogte. Het contact met W.C. Keizer was gemakkelijker; hij werkte in 
Semarang, op circa 75 kilometer van Magelang. Een andere mogelijkheid is, dat Francina zelf 
rond de geboorte van haar jongste zoon in Atjeh tot de conclusie kwam dat zij voorlopig niets 
voor haar kinderen op Java zou kunnen betekenen en haar broer heeft gevraagd het voogdij
schap op zich te nemen. 

Denkbaar is tenslotte ook, dat Francina Susana voorvoelde dat zij haar jongens uit het 
huwelijk met Wilhelm Jacobus Plantinga nooit meer zou zien. Na de geboorte van Jan Jacob 
in mei 1902 blijkt ze niet lang meer geleefd te hebben. Ze stierf op 21 juni 1903 in Kota Radja. 
Behalve uit een vermelding in de Adresboek voor Ned-Indië, '9 weten we dit ook uit een aan
tekening in het 'Volledig Stamboek' van Pieter RoelofJohannes Boogh. Deze luidt: 'Gehuwd 
den 20 augustus 1902 met Francina Susana Keijzer. Weduwnaar den 21Juni 1903' .30 

Onduidelijk is wanneer het bericht van haar overlijden is doorgekomen naar het Oranje 
Nassau Gesticht in Magelang. Ook weten we niet wanneer Willem Jacob en Constant Cornelis 
op de hoogte werden gebracht, gesteld dat het weeshuis weet had van de dood van hun moe
der. In ieder geval zijn de jongens lang in het ongewisse gebleven over haar lot. 

Pieter RoelofJohannes Boogh verliet de dienst van het Koloniale leger op 15 januari 1908 en 
kreeg, blijkens het 'Volledig Stamboek', een 'voortdurend pensioen vanf 486,-' toegekend. 
Lang heeft hij het niet genoten. Een jaar later, op 12 februari 1909, overleed hij te Soerabaja3' 

en werd d aar de volgende dag op de begraafplaats Peneleh begraven .3' Over zij n zoon Ja n 
Jacob komen we in de adresboeken van de jaren '20 en '30 verschillende vermeldingen tegen 
als 'werkbaas' en ' uitvoerder'. Na de oorlog is niets meer over hem bekend. Het vermoeden 
bestaat dat hij tijdens of kort na de oorlog op Java is omgekomen. 

In de jaren '50 van de vorige eeuw kwamen Willem Jacob en Constant Cornelis Plantinga, 
de laatste met zijn gezin, naar Nederland. 
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Fragment stamreeks Plantinga 

I. Sierk Plantenga, geb. Leeuwarden 2-4-1823, guardenier (1846), tuinman (1849), tuinier 
(1874), overl. Bolsward 27-5-1874, zn. van Hylke Sierks Plantinga, hovenier (1816), tuinman 
( 1849 ), en Maria J arichs Graafsma, tr. (1) Leeuwarden 20-5-1846 Aukje Hobbema, geb. Leeuwar
den 26-4-1825, overl. Leeuwarden 29-10-1847, dr. van onbekende vader en Eland Rienks Hob
bema; tr. (2) Leeuwarden 16-5-1849 AnnaPlantinga, geb. Leeuwarden 28-7-1824, winkeliersche 
(1880 ), over 1. Bolsward 6-12-1901, dr. van Jacob Sierks Plantinga en Hiltje Kloppen burg. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. RienkPlantenga, geb. Leeuwarden 25-9-1846, overl. ald. 25-1-1847. 

2. RienkPlantenga, geb. Leeuwarden 6-10-1847, overl. ald. 27-10-1847. 

Uit het tweede huwelijk: 

1. HylkePlantinga, geb. Kollum 24-8-1850. 

2. Hiltje Plantinga, geb. Kollum 17-5-1852, over 1. Bolsward 17-10-1859. 

3. Maria Plantinga, geb. Bolsward 11-3-1856, over 1. Bloemendaal 5-8-1920. 

4 . Jacob Plantinga, geb. Bolsward 11-6-1859, over 1. Dantumawoude 11-12-1939. 

5. Wilhelm Jacobus Plantinga, volgt II. 

II. Wilhelm Jacobus Plantinga, geb. Bolsward 3-6-1866, sergeant-majoor bij de Koloniale Re
serve, overl. Leeuwarden 7-12-1897, tr. Serang (Java) 5-12-1895 Francina Susana Keizer, geb. 
Poerwokerto (Java) 24-5-1876, overl. Kota Radja (Atjeh) 21-6-1903.33 

Uit dit huwelijk: 

1. Willem Jacob Plantinga, geb./ged. Panteh Perak, Kota Radja (Atjeh)/Semarang (Java) 16-10-

1893/16-2-1897, overl. 's-Gravenhage 15-1-1962. 

2. Constant Cornelis Plantinga, geb./ged. Serang/Semarang (Java) 25-9-1895/16-2-1897, overl. 
Leidschendam 5-5-1978. 

Noten 
1. Zie voor informatie over Pa van der Steur en 

zijn weeshuis: www.pavandersteur.org en 
Poldi Carlos,Johannes van der Stem; een Haar
lemse diamant in de Gordel van Smaragd, Gouda 
1998. 

2. Zie o.a.: Roel de Neve,Asal Oesoel(deel 6 van 
Voorouders van Verre), Den Haag 2009, pag. 
88-89. 

3. Informatie uit het Pupillenarchief (kopie) 
van het Oranje-Nassau Gesticht(o NG) 
te Magelang bij het Koninklijk Instituut 
voor Land- Taal- en Volkenkunde (KIL TV) 
te Leiden, onder beheer van de Vereniging 
'Vrienden van de yayasan Pa van der Steur'. 
Zie voor informatie over het archief: www. 
pavandersteur.org. 

4. Tresoar te Leeuwarden, BSG Bolsward, blad
nr. 25. 

5. In aktes en vermeldingen in andere publica
ties treft men van deze familietak meestal de 
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spellingvariant 'Plantinga' aan, maar soms 
ook 'Plantenga'. 

6. Deze en hierna volgende gegevens over de 
militaire loopbaan van Wilhelm Jacobus 
Plantinga komen uit zijn militaire stam
boek: Nationaal archief(NA), Min. van Kolo
niën, T. 2.10.50, inv.nr. 217, fol. 31662. 

7. Centraal Bureau voor Genealogie ( CB G ), 
Naamlijst van Europeesche inwoners van 
het mannelijke geslacht in Nederlandsch
Indië 1883, pag. 283. 

8. Naamlijst Ned-Indië 1873, pag. 234. 

9. Naamlijst Ned-Indië 1883, pag. 283. 
10. Naamlijst N ed-Indië 1883, pag. 283. 
11. Naamlijst Ned-Indië 1887, pag. 285. 
12. Bronnenpublicatie Indische Genealogische 

Vereniging (BRP IG v), deel 3, (Gereconstru
eerde huwelijksregister van Djokjakarta 
1817-1905), pag. 118 en 148. 
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13. 

14. 

15. 

16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 

22. 

23. 

Mormonenfilm nr.1474443 (Europese 24. Roel de Neve, a.w., pag.159. 
geboortes Poerbolinggo 1850-1929), aan te 25. Nieuw adresboek van geheel Ned-Indië 
vragen via het CBG. Op de website https://fa- 1904, pag. 90. 
milysearch.org kan men in de Family history 26. NA, Min. van Koloniën, T. 2.10.50, inv.nr. 
library catalog nagaan of er een film van een 246, fol. 37684. 
bepaalde plaats beschikbaar is. 27. Adresboek Ned-Indië 1904, pag. 28. 
Resp. de aktes van erkenning nrs. 2, 3 en 4, 28. Dit weten we omdat op 5-2-1899 te Mage-
alle d.d. 13-2-1882 en de geboorteakte nr. 3, lang een signalement van hem werd ver-
d.d.12-12-1885. spreid wegens ongeoorloofde afwezigheid 
Evenals (hoe toevallig!), 64 jaar later, schrij- (CBG, Collectie Indische bronnen digitaal). 
ver dezes. 29. Adresboek Ned-Indië 1904, pag. 139. 
Naamlijst Ned-Indië 1887, pag. 344. 30. N A, T 2.10.50.02, inv.nr. 407, stamboeknr. 
Naamlijst Ned-Indië 1890, pag. 388. 27790. 
Naamlijst Ned-Indië 1895, pag. 381. 31. Adresboek Ned-Indië 1910, pag.139. 
Informatie uit het Pupillenarchief ONG. 32. BRP IGV, deel 10. 
Naamlijst Ned-Indië 1897, pag. 381. 33. Francina Susana Keizer, tr. (2) Pieter Roelof 
M. P. Bossen broek, Van Holland naar Indië, Het Johannes Boogh, geb. Alkmaar 9-11-1868, 
transport van koloniale troepen voor het Oost- sergeant bij de Koloniale Reserve, over!. 
Indische leger 1815-1909, Amsterdam/Dieren Soerabaja (Java) 12-2-1909, zn. van JanJacob 
1986, pag. 78. Boogh, verver (1868), en Antje de Vries, 
Tresoar, BSO Leeuwarden, akte 510, d.d. 7-12- dienstbode ( 1868). 
1897. Uit dit huwelijk: 1.JanJacob Boogh, geb. 
N A, T 2.10.50, inv.nr. 372 ('Oost-Indisch Kota Radj a (Atjeh) 17-4-1902. 
Boek'), stamboeknr. 9864. 

1nek Uit het Verenigings
centrum (27) 
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GensData 
Voor deze rubriek in aanmerking komende artikelen hebben als bindende factor het gegeven 
dat zij iets met digitale ontwikkelingen resp. wetenswaardigheden met betrekking tot de 
genealogie van doen hebben. Bijdragen kunnen per e-mail worden aangeleverd op het adres 
info @ngv.nl ter attentie van Wim Scholl, onder vermelding van 'rubriek Gens Data'. 

Hoe gebruikt u GensDataPro? 
Bronnen 

DOOR W.J. SCHOLL 

In gesprekken met medegebruikers van het computerprogramma van de NGV, GensDataPro 
( GDP ), ervaar ik soms dat men totaal andere onderdelen regelmatig gebruikt dan ikzelf of ook 
wel onderdelen op een andere manier toepast of invult. Dan heb ik het niet over het invullen 
van de namen, van plaatsen van geboorte of overlijden, of van andere basale zaken, maar over 
het gebruik van opties als bronnen, activiteiten, adressen. Hiermee is uiteraard niet gezegd 
dat dergelijke zaken van secundair belang zijn, maar alleen dat over de wijze waarop men 
hiermee omgaat minder overeenstemming bestaat dan over de eerder genoemde basale za
ken. Bij het programmeren van deze opties staat de programmeur, in wisselende mate daarbij 
geïnspireerd door leden van de NGV Dienst Ondersteuning en Presentatie en andere gebruikers, 
een bepaald format voor ogen. Door de grote mate van flexibiliteit gaan gebruikers met zo'n 
optie soms anders om dan de programmeur in gedachten had. Dat is eerder verrassend dan 
verkeerd! 

Door kennis te nemen van hoe anderen met bepaalde opties omgaan, kunnen we nieuwe 
ideeën opdoen. Bijvoorbeeld: ik deed het altijd zó, maar deze manier is ook handig of aantrek
kelijk. Of: ik heb deze optie tot nu toe nooit gebruikt, maar het lijkt me nu toch wel aantrek
kelijk om dat eens te gaan proberen. Natuurlijk is ook de volgende reactie mogelijk: dat is wel 
leuk, maar zoals ik het doe is veel beter/handiger/prettiger, dus daar blijf ik bij. Wat de reactie 
ook is, er moet wel iets zijn om op te reageren. Daarom wil ik in dit artikel u vertellen hoe ik 
met een zo'n optie omga, niet - dat zal nu wel duidelijk zijn - om te vertellen hoe het moet, 
maar om te laten zien hoe het kan en vooral om van u te horen hoe u dat aanpakt. Kortom, laat 
a.u.b. wat van u horen want met mij zijn ook andere nieuwsgierig naar het antwoord op de 
vraag: hoe gebruikt u GensDataPro? 

De bronnen dan. Ik denk dat voor ons 'bron' synoniem is met 'bewijsstuk' , datgene waarop 
wij onz e genealogie opbouwen en waannee we onz e bewer ingen kunnen scaven. Son1.s h a len 

wij onze gegevens uit een of andere publicatie, al dan niet tot stand gekomen met een genea
logisch doel. Een andere keer gaat het om een akte van de burgerlijke stand of een inschrijving 
in een doopboek. Onze genealogische gegevens winnen aan betrouwbaarheid als wij deze 
bronnen vermelden. Die betrouwbaarheid en ons plezier worden nog vergroot als wij van die 
bronnen afbeeldingen hebben, iets wat met de toenemende digitalisering steeds eenvoudiger 
wordt. 

In GDP is het relatief eenvoudig duidelijke bronvermeldingen op te nemen en daar af
beeldingen aan toe te voegen. Het programma gaat daarbij uit van verschillende soorten 
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bronnen of brontypen. Van 19 veel voorkomende soorten is al een standaardformulier voor
handen waarin alle gegevens uit de bron zo kunnen worden ingevoerd. Er zijn bijvoorbeeld 
standaardformulieren voor de diverse akten van de burgerlijke stand, voor doopboeken en 
trouwboeken maar ook voor gegevens afkomstig van Genlias. U kunt echter ook zelf nieuwe 
bron typen definiëren en daarvoor een formulier ontwerpen. 

Als genealogen weten we maar al te goed dat het bij bewijsstukken niet altijd 'zwart-wit' is, 
hoewel we ernaar streven, is een bewijs niet altijd 100% waterdicht. Wanneer wij bijvoorbeeld 
een bepaalde datum ontlenen aan een artikel in een gerenommeerd periodiek als Gens Nostra 
of het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie dan bestaat altijd de mogelijkheid dat 
de schrijver zich vergist heeft of dat er domweg sprake is van een drukfout. Nu merkte ik al 
werkende, dat ik de bronnen onderverdeelde in twee soorten: 'vindplaatsen' en 'bewijsstuk
ken' waarbij de laatste soort een grotere betrouwbaarheid biedt dan de eerste. Bij gegevens 
afkomstig uit publicaties denk ik vooral aan 'vindplaatsen', bij originele stukken of getrouwe 
kopieën daarvan (foto/scan) aan 'bewijsstukken'. De scheiding is trouwens ook niet strikt: 
wanneer we beschikken over een bewijsstuk, bijvoorbeeld een kopie van een akte, dan is dat 
tevens de vindplaats en wanneer een gegeven alleen maar bekend is door een publicatie uit 
het verleden terwijl oudere stukken verloren zijn gegaan, dan is deze vindplaats onze meest 
betrouwbare bron. 

Vindplaatsen 
Als voorbeeld van het gebruik in GDP van 'vindplaatsen' als bron noem ik het boek van de 
NGV: Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant. In mijn bestand met voorouders die in 
deze afstammingsreeksen voorkomen is nu als brontype gekozen voor 'boek' en zijn daar de 
gegevens over dit boek ingevuld. Als uniek Bron-ID is gekozen voor AHB en als afbeelding heb 
ik de omslag van het boek gekozen. 

bron type: 
0 mschriiving: 

uniek bron-ID 

Uitgegeven 

Type 

Schrijver 

Uitgever 

Plaats 

Aangetroffen: 

opmerking 

liaillm!lllill ij r Aanvullen 

!Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant 

l2oosoooo in 
Afmetingen 

2006 ISBN nummer 

pr,c Hamers. Rob Dix. Zeno Deur l 

!Nederlandse Genealogische Veul 

EJIWoerden lzh.nldj ll=i 

1 1 Sorteerdatum: 

T ranscriptiescherm I r Niet afschermen 

~luiten 

110: 90-72771 -08·7 

r Afschermen 

Voeg foto's toe 

Nieuwe koppeling 

In RTF uitvoer J 
i;; Hoofdscan 
1 Alle scans 
r Tra: cnphe 

Iedere voorouder die hierin voorkomt koppel ik nu aan deze bron zonder het bron-ID te wijzi
gen. Het effect is dat ik op de kaart van deze bron een lijst krijg van al mijn daarin voorkomen
de voorouders. In het boek zijn de afstammelingen ook gecodeerd met een nummersysteem 
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bestaande uit twee getallen: het nummer van de stamreeks en het generatienummer. Ik heb 
besloten dat nummer in te voeren als 'rol' en het paginanummer op de daarvoor bestemde 
plaats. Zowel het paginanummer als de rol c.q. de code zijn op de kaart van de bron zichtbaar. 

pe: 
Uitgegeven 

elden: 
Schrijver 
Uitgever 
Plaats 
extra velden: 
SBN nummer 
Hierin: 

~ Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant 
13]Boek (AHB) 
2006 
3 
Vic Hamers, Rob Dix, Zeno Deurvorst (red.) 
Nederlandse Genealogische Vereniging 
IS]Woerden 
2 
10: 90-72771-08-7 

~ [604] blz. 25 13l[N] Hendrik Il van Lewen [557 4] als 1-01 
äl[518] blz. 97 131Machteld van Brabant [6106] als 60-12 
äl[517] blz. 137 1310da van Hoorne [7187) als 113-10 
~ [598] blz. 215 ISJ[N] Albert van Cuyk [5954] als 176-06 
~ [599] blz. 215 ~ [N] Hendrik III van Cuyk [12402] als 176-07 
~ [600] blz. 215 ~ [N] Sophia van Rhenen [5960] als 176-05 
~ ffin11 hl1 ?1 'i ~ [Nl nirl< 11~n Rh<>n<>n f'iQfi11 ~Ic: 17fi_n,1 

Het zal duidelijk zijn dat van elk genoemde persoon de gegevens nu snel in de 'bron' zijn 
terug te vinden. 

Bewijsstukken 
Als voorbeeld van het gebruik in GDP van 'bewijsstukken' als bron noem ik doopinschrij
vingen. Wanneer we op de persoonskaart het lijstje Bronnen bekijken, dan zien we bij elke 
vermelding twee links staan. De meest linkse heeft altijd als titel 'Ga naar bronkoppeling' de 
rechtse 'Ga naar bron' waarbij op de plaats van bron de omschrijving staat die we zelf aan deze 
bron hebben gegeven. Deze titels verschijnen wanneer we met de cursor over het bijbeho
rende symbooltje met het vergrootglas gaan. Springen we naar de bron door te klikken op het 
rechtse symbooltje dan komen we op de kaart van de bron, zoals hierboven bij de afbeelding 
van de Afstammings-reeksen van de hertogen van Brabant. Ik vind het prettig om dan in de rech
terhoek de afbeelding te zien van die bron, mijn bewijsstuk. Daarom kies ik ervoor om niet 
alle doopinschrijvingen toe te kennen aan één doopboek, ook al zijn ze daaruit afkomstig, 
maar elke doop inschrijving zijn eigen bron-ID te geven. Weliswaar kunnen er meerdere foto's 
worden toegevoegd, maar dan zou ik daarin moeten bladeren om de doop te vinden die ik op 
het oog heb. In het algemeen voeg ik twee foto's aan deze bron toe: een afbeelding van de hele 
pagina en een met een uitsnede waarin de betreffende doop staat. Bijkomend voordeel is dat 
de tekst die ik opneem in het transcriptiescherm, bijvoorbeeld de transcriptie, nu ook echt al
leen bij deze doop horen. 

Indien gewenst kan ik toch alle doopinschrijvingen in mijn bestand die afkomstig zijn van 
één doopboek of van één plaats vinden door in het brede onderste deel van het hoofdschenn 

te klikken op het tabblad bronnen. Door vervolgens te klikken op de kop van de kolom urn 
worden de bronnen alfabetisch volgens de bron-ID gesorteerd. Als ik dus als bron-ID gekozen 
heb voor bijvoorbeeld D-Groede-0001, waarbij het nummer automatisch wordt opgehoogd 
wanneer ik weer een doop uit Groede invoer, dan zie ik in deze kolom al mijn dopen uit Groe
de bij elkaar. Een vergelijkbare mogelijkheid is om te sorteren op veld3, het inventarisnum
mer. 
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1 .: ~, :1~: 
Äfchefnaam 
i.r-

r(srr. 

"' oq)l)laats 
IIN'in: 

lllOoopbock 
fDOoopbotlc(0000'8) 
vanl755 t011TT8 

' Rijl(sarchefGrOOlngen 
DTB 
151 
M&!lînikeik 
1!9Groru"Qen 

[2304lbll.22 rntHOjCtr1511n.1805(t2675)a15dopdrg 
!23051blz 22 9[H}Harmam.is 8os l1 2870Jalsvader 
!23061blz.22 Bl!N}8JJbennaFod:cns[12671Ja~moe®r 

bron (5$1] Ooopbo.k Rellll11 van H■rm1nnu1 Bot 

Ral~lle {1] fll111ct B~r~rin~ FC!C!kcn5 [12671] 
1 -1751 i178!IDArert8osl3;31)(371:mOW) 
· -1752- ~ ElisabelhBosft.2672) 
. •1754. fDW11!blg,e8o;!12673J 
-1756 . S)Fockol3os[12674[ 

· -1757 . 
. -1760-

7 ·1702-
.1755 . 

: ·1767-
10 •171ll• 

Pn;-..t0 IR«.u l o:,,,wr1r.lf!l j ~~uN1:wn:.,J l ft11M j~v!n j ol:ifdln 8' oor,• J~.-.:1.::wielf<l ]&;- I ,, ..., -<qotlplu'.t "' - .. ~ , .. 
1755 1778F Gu,111111.1~1 000048 -- R11k.scm.:l1t1! G11.11ir11.1er1 DTB 151 

552 1755 17781= GroningM 0000<9 lloopb"" Rrjl(sasche!GroringenOTB 151 
553 1755 t778 F n,.,.,.,. 000050 Doopboek Rl;.se1chefGrorinQenOTB 151 
SS4 1/~~ 11/II S. GrOlllng«i UUOOSI - Hijl(s.1rchlêi t;ron1ngenU l l:J 1SI 
555 1755 1778F Groningen 000052 Doopboek RrjksarchiefGroningenOTB 151 
!i.'"ln 17!i.'i 111111: Groninooo f)()(J(i!i1 "°llfl""" Rljk.c;;irrhlAfî,rMr.,i-nmR 151 
122 m 9 1795F G<oo- 000019 Doopboek Rijksarchid Gronirqen DTB 151 
119 GroninQefl 000021 Doopboek Rijtsa,ctiefGroril"Qell 151 
52 1701 S.-1 00000-I Doopboek RijlsafdliefGeldel1anc R.B.S. Bemnel 240 

030 1784 Kot,am 000037 Ooooboell RIJli$&feh('1Grorino;,en OTB 140 
5'39 1672 1811F K°"'m 0000'39 Ooopboell Ri,:stuchle!GroringenOTB 240 
541 1672 1811F K°"'m 000040 lloopb«I< RIJk:sarchefGrori~OTB 240 
583 1672 1811F K°"'m 000086 Ooooboek Rl;,tsarel'llelGroringenOTB 240 
584 1671 1a11r K""8m 000087 °"""'""' RrjcsarchefCroongenOTB 140 

1rucr.,n3-1p 1:m11t1tttts t!Wl ~kotl9tf nno«1l phr4 enO,'.GenuJV1-'.-,~ •oP 1tln·.t.1it.1.~•tmen 

Uiteraard moet dat nummer dan wel ingevoerd zijn. 

..J 

.... 
MaJ1111kt11k 
Marlih~.Q!k 
Mart1hkelk 

lllart1ni~elk 

A·kelk 
MaitiniKeik 

In dit voorbeeld ziet u dat ik aanvankelijk alle dopen gewoon doornummerde, dus zonder 
plaatstoevoeging, maar dat dankzij het inventarisnummer (151) het een en ander toch keurig 
op een rij ( eigenlijk: kolom) is te krijgen, 

Tot slot: als voorbeeld van een zelf ingevoerd brontype hieronder een afbeelding van het 
doopbewijs. Als foto op deze bronkaart kan het bij de doop uitgereikte bewijs dienen, maar 
bijvoorbeeld ook een krantenberichtje waarin de betreffende doop wordt genoemd, 

<:=i 
Vorige 

~pe: 
Datum 
~elden: 
Geboorteplaats 
~chief 
Gezindte 
Doopplaats 
Hierin: 
äi[176] 

Bewerk 
jf 6] 

131Doopbewijs 
~ Doopbewijs (Db0001) 
2 apr 1922 
5 
Nijmegen 
Huisarchief 
NH 
131Nijmegen 

131[0] Johannes Adrianus (Jan) Schol! [2] als kind 

Ik ben benieuwd naar uw reacties, 
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rubr , boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGv: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
Th. Vermeulen, Genealogie van de familie Groe
neveld uit Sneek, Zwijndrecht 2010, ill. [A4] . 

<;;eneawg~ 

Çiroenevefá 

'Utt Sneef;. 

De familiegeschiedenis vangt aan met Be
rend Klaases Groeneveld, die op 40 jarige 
leeftijd te Sneek in 1815 overleed. Uit zijn 
tweede huwelijk, met Hitje Yemes Rekker, 
stamt een nageslacht dat tot op heden is be
schreven. De oudste generaties waren doops
gezind. Men bleef Sneek aardig trouw, maar 
na enkele generaties komen we ook plaatsen 
tegen zoals Zwolle, waarheen de kinderen 
van Thomas Groeneveld, oprichter van de 
Electrische Tabaksfabriek, verhuisden om 
daar een grossierderij in tabakswaren over te 
nemen. Van de oudere generaties zijn akten 
va..n de Burgcrlijl<:c stand als illustratie opge

nomen, bij latere staan veel foto's en levens
beschrijvingen. Zo is het een aardig familie
boek geworden. 

Chr. Wolff, Casparus Henricus Woljf en Huberta 
Verdegaal, Oegstgeest 2010, 153 pp., ill. + in
dex. [As] . 

Caspar Wolff (1774-1856) en Huberta {Huy-

600 

Casparus Henricus Wolff 
en Hubcrta Vcrdcgool 

Chrisll1111nWolff 

bertje) Verdegaal (1777-1848) vormen een 
dankbaar onderwerp voor studie. Ze koch
ten en verkochten in Lisse en omgeving veel 
woonhuizen en landerijen, waardoor ze veel
vuldig in de archieven voorkomen. En het 
aardige is dat veel van die huizen er nu nog 
staan. Caspar kwam uit het Duitse Gesmold 
bij Osnabrück en arriveerde in 1792 in Am
sterdam, waar hij in de leer ging bij chirur
gij nsmeester Joseph Ragge. In 1797 trouwt 
hij in Lisse met Huberta Verdegaal, waar Hu
berta's vader voor het paar een apotheek en 
chirurgijnswinkel heeft gekocht. Het gaat 
het echtpaar voor de wind. Caspar is behalve 
apotheker en chirurgijn ook plattelandsheel
meester. Daarnaast is hij enige tijd kerkmees
ter en raadslid. Er worden 14 kinderen ge

boren waarvan er 11 volwassen worden. Ook 
de kinderen worden uitgebreid behandeld, 
daarna volgt beknopter de genealogie Wolff 
vanaf Caspar. Tot slot volgt de kwartierstaat 
Verdegaal met Huberta als pro bant. Een ge
degen en prettig leesbaar boek. 

ABB 
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Stamreeks 
A. van Noort, De stamreeks van Lucas van Noort 
vanaf circa 1540, Warmond 2011, ongep., ill. [As]. 

De stam reeks van 

Lucas van Noorl 

Vijftien generaties lopen er tussen Harmen 
Claesz van Noort (ca. 1540-ca. 1611) en de klei
ne Lucas van Noort (geboren 2010), zoon van 
de auteur. Mobiliteit was dit geslacht niet 
vreemd, zo blijkt uit de plaatsen waar men 
woonde, al bleef men in een cirkel rond Leiden 
hangen. Harmen Claesz van Noort was smid 
te Rijnsburg. Zijn zoon Claes was eveneens 
smid, maar dan te Leiderdorp. Diens zoon 
Huyg van Noort (ca. 1600-ca. 1625) woonde als 
vettewarier te Noordwijk, terwijl een genera
tie later Leiden als woonplaats diende. Bijzon
dere vermelding is dat dit geslacht van oor
sprong in de zestiende eeuw rooms-katholiek 
was, later protestants is geworden om enkele 
generaties geleden weer rooms-katholiek te 
worden. Het boekje is prachtig vormgegeven 
en de biografieën van de verschillende genera
ties zijn prettig leesbaar. 

CdG 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
W. van der Velden, Altijd Werk in Ouderkerk, 120 
jaar Van der Velden in Ouderkerk aan de Amstel, 

Amsterdam 2010, 84 pp, ill. + index (verkrijg
baar voor € 17,50 excl. verzendkosten via 
veldgaast@wxs.nl). [22 x 22 cm]. 

Het boek behandelt de voorouders van de 
auteur in Ouderkerk in de periode 1843 tot 
1961. Op verschillende locaties in het dorp 
hadden zij een bedrijf: smederij en, een grutte
rij, een kruidenierszaak en een veevoederzaak. 
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In zes hoofdstukken worden over vier ge
neraties respectievelijk Jacob1, Jan, Jacob2, 
Hendrik, Jacob3 en Jacobus van der Velden 
behandeld, met veel details over hun privé 
en hun zakelijk leven. Het geheel is fraai geïl
lustreerd. 

Bronnen 
J.J. Vervloet, Omgeroepen vanaf de pui te Oolt
gensplaat (1584-1811), Rotterdam 2010, 184 pp., 
index; ISBN 978-90-78451-09-9 (uitg. van de 
Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons 
Voorgeslacht', deel s in de serie 'Hollandse 
Bronnen'). [Bs]. 

\J 

~

' 
Omgeroepen 
vanaf de pui • f 
te Oollgensplaat : 

" (1584-1811) 

'Holtand5'8ronnen' Dttl5 

De bron, dat wil zeggen de proclamatie
boeken van St. Adolfsland , anders genoemd 

Ooltgensplaat, is bewerkt en soms aangevuld 
met gegevens uit de ondertrouwregisters. 
Plaatsnamen zijn zoveel mogelijk in moder
ne spelling gezet en bijzonderheden zijn in 
transcriptie gegeven. Hiermee is een belang
rijke bron voor genealogen beter toeganke
lijk gemaakt. 

ABB 
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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: aan v.= 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.stichtingoudalkemade. 
nl ), nr. 114, 28' jg., juni 2011. Het oudarchief van 
Alkemade blijft in Alphen [a.d . Rijn, Groene Hart 
Archieven]; Het openbaar onderwijs in Alkema
de, deel 2; W. Willemsen: De politie in Rijpwete
ring midden 20' eeuw;]. Kret: De eerste baas van 
Kaag en Braassem. Dirck van Alckemade en zijn 
grondgebied. 

Amstelodamum (www.amstelodamum.nl), jg. 
98, nr. 2, april-juni 2011. G. Vermeer/G. Eijkelboom: 
Het Nieuwe Nonnenklooster, de latere Gasthuis
kerk; D. Willemsen/N. Middelkoop: Hobbe Smith en 
zijn havengezichten voor de ENT OS [1862-1942]. 

Aold Hoksebarge (www.historischekring
haaksbergen.nl), 44' jg., nr. 2, mei 2011. Bevrij
ders van Haaksbergen waren Engelsen; Twee 
Zeeuwse meisjes bij 'oom Ebs' [= E.H.J.K. van 
Heek; Willy en Nelly (N.N.) na de watersnood
ramp op zomervakantie in Haaksbergen; 1953]; 
G.J. Leppink: Over Pieperslina, geschilderd door 
Herman van der Haar [1867-1938 (exm. Jor
dens); Anna Engelina Pieper, geb. Haaksbergen 
1853 (exm. Roberts), tr. 1885 Gerrit Jan Fij]; Mijn 
geboortehuis [van Gerard Vaanhold, geb. 1945 
(exm. Te Lintelo)]. 

Arent thoe Boecop (www.arentthoeboecop. 
nl), nr. 92, juni 2011. C.J. Pieters: Sigarenindustrie 
in Doornspijk en Elburg. De sigarenfabriek 'Luc
tor et Emergo', 1913-1921 (1922) [o.a. werknemers 
uit het fabrieksarchief: Reindert Ruijneman (di
recteur) en Joseph Hes (geb. Amsterdam 1879, tr. 
Jetchen Hony), werknemers uit de krant en uit 
het faillissementsdossier, sigarenmakers uit het 
bevolkingsregister]; H. van den Os: Hoe de Blau-
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we Donau Express strandde bij de Puttener Beek 
[noodlanding in 1936; dagelijks een luchtdienst 
Londen - Amsterdam - Praag - Wenen - Buda
pest]; W. van Nare/: Levensverhaal van Aart van 
den Dragt (1925) [exm. Van de Vosse; enkele her
inneringen van mevrouw Van Soest-Wijtman]; 
Verleden in beeld. Het Elburger Zuiderzee bad. 

De Aschpotter (www.stichtingoudsassen
heim.nl), nr. 28, mei 2011.J. Bergman: Sassenheim: 
(Arbeids)migratie in de bloembollencultuur 
tussen 1800 en 1940. Of: Echte Sassenheimers 
bestaan nauwelijks; Sassenheimers ... Jan Turk 
[geb. 1930]; P. Langeveld: Johannes Hensterman, 
heelmeester [geb. Alkemade 1782, kocht de chi
rurgijnswinkel van Mathus van Gulden, tr. 
1810 Hendrina Pastor]; Sassenheim, Toen en Nu 
(10); A. Lely·veld: Christiaan Frederik Beerhorst, 
van schaapherder tot bloemist [geb. Ströhen/ 
Westfalen 1817, tr. (1) Zwenne Kötterink, tr. (2) 
Noordwijk 1849 Niesje van der Niet; o.a. opzich
ter boerderij baron Van Pallandt]. Kwartierstaat 
van Theodoor Beerhorst [geb. Sassenheim 1934; 6 
gen.:-, Van der Horst (te Nieuwerkerk), Roorda 
(te Anjum), Van Binsbergen (te Opheusden)]; 
Het Bruine Paard (1 en 2) [herberg, hotel; Van 
Heemskerck (1636), Van der Bouchorst (1648), 
Van Pelt, Van der Cluft (1663), (Van) Klincken
bergh (1688), Brelofsbergen (1695)]. Nieuwsbrief, 
jg. 4, nr. 1, mei 2011. 

De Bewaarsman (www.historischekringhoog
land.nl), 17' jg., no. 2, aug. 2011. G. Pommer/G. Ra
ven: De eerste Hooglandse emigranten. Gebroe
ders Pommer in de vs 1847-1900 [Cornelis en 
Gerrit Pommer (geb. 1820 resp. 1830), zoons van 
Joan Adolph Pommer (1784-1862) en Johanna de 
Groot (1781-1842); brieven uit Buffalo];J. Voorburg: 
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De 'vergeten' kant van de landbouw. Dierziekten 
waarvoor ook mensen vatbaar zijn; H. Visser/G. Ra
ven: Familiebanden tussen Hoogland en Achter
veld in 1907. Huwelijken in de familie Visser; In 
Memoriam Gijs Hilhorst (1933-2011). 

Burgerzaken en Recht, 18' jg., nr. 5, mei 2011. 
Professor Gerard René de Groot over 200 jaar Bur
gerlijke Stand; Van Code Civil tot geboorteaan
gifte per iPhone; Maak burgers bewust van risico 
ID-fraude; Legal recognition of same-sex relati
onships in Europe. 

Idem, nr. 6, juni 2011. GBA-uittreksel niet no
dig bij inschrijving school. De burger als postbo
de en andere misverstanden; Uit de Commissie 
van Advies [de registratie van wijziging van de 
geslachtsnaam in het buitenland door huwelijk 
of andere wijziging van de burgerlijke staat in het 
buitenland] . 

Idem, nr. 7/8, juli/aug. 2011. W. Hoekema: Hu
welijk of huw-een-lijk? [in 1915 werd in Frankrijk 
een wet aangenomen om verloofden van aan het 
front gesneuvelde militairen toch te kunnen laten 
trouwen. Enkele keren per jaar wordt een beroep 
op deze wet gedaan]; Jaarverslag 2010 van het Col
lege bescherming persoonsgegevens; Erkenning 
in het buitenland, naamskeuze na twee jaar als
nog mogelijk. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden, deel 126 (2011)-
2. J. Coté: Creating Centra! Sulawesi Mission In
tervenrion, Colonialism and 'Multiculturality'; B. 

Me/link: Tweedracht maakt macht. De PvdA, de 
doorbraak en de ontluikende polarisatiestrategie 
(1946-1966); S. Legène: Bringing History Home. 
Postcolonial Immigrants and the Dutch Culcural 
Arena; Discussiedossier [het proefschrift van An
nejet van Zijl, Bernhard. Een verbo,gen geschiedenis]. 

Caert-Thresoor (www.caert-thresoor.nl), jg. 
30, 2011-2. M. Storms: De kaart van Nederlands 
Brazilië door Georg Marcgraf [1610-1644, geb. 
Liebstadt, over!. Angola]; E. Verkaik/E. Voerman: De 
karcografische collectie Bisdom van Vliet - Le Fè
vre de Montigny; Kaartencollecties in Nederland. 
Universiteitsbibliotheek Groningen; Voorgeno
men besluit tot vernietiging kadasterkaarten. 

The Caledonian Society (www.caledonian.nl), 
Med., 35' jg., no. 2, juni 2011. Schotse familieclan
namen van leden die in het archief aanwezig zijn; 
Geschiedenis van Schotland; A. Willemsen: Ont
moeting met De Hertog van Argyll; Stirling Cast
Ie; Bibliotheek The Caledonian Society te Weesp. 
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Dwars Op (www.hkv-voorhout.nl), nr. 41, jg. 14, 
voorjaar 2011. Foranholte Cronique 2010; L. van 
Steij·n: Groenhoven [buitenplaats; eigenaar o.a. 
Laurens Th. Gronovius (1730-1777)]; J. Nede1pel: 
De Nederpeljeugd aan de Loosterweg [kinderen 
van Cornelis Nederpel en Alida H. Duyvestijn]; 
P. Langeveld: Keizer Napoleon in de regio. 

Eigen Perk (www.albertusperk.nl), 31' jg., nr. 
2, mei 2011. I. de Ronde: Melkpad 23. Nieuwe aan
winst van Van Vuure [begrafenisonderneming; 
eerdere eigenaren/bewoners: Desmons (1875), 
Van Luttervelt (1883), Tresling, Deis (1889), Kluy
ver, Eringa (1921), Kers (1927), Van Leeuwenberg 
(1933)]; Verzamelaars van oude ansichten (9). Mat
thijs van Vliet [73 jaar]; M. van den Berg: De Minis
terlaan bekeken; De artikelen van Thom Brouns 
inde HIK. 

Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus (www.erf
goedinfo.com), 19' jg., mei/juni 2011. Beroepen 
van vroeger [speksnijder - spinner]; Verv. Pater 
Jacobus de Vos [uitgetreden uit de orde, kerk en 
celibaat; tr. Utrecht 1686 Maria Buijs; Latijns 
schoolmeester te Culemborg, rector te Tiel]; E. 

Koops: Religie en de overzeese emigratie na WOII; 
Verv. Het geslacht met de naamdragers Baert
man, Oversloot en Pendrecht uit Charlois (2); 
]. W. Koten: Kalenders en genealogie; D. Kranen: 
De hongertocht van 1911 [Pieter Nutters onder
luitenant KNIL, leidde een patrouille, geb. Leeu
warden 1873 (exm. De Lang), tr. Soerabaja 1904 
Susanne C. Lambert ( exm. Van den Emster]. 

Idem, juli/aug. 2011. Beroepen van vroeger 
(spinner - stadsaannemer); A.H.G. Verouden: 750 
Jaar familiegeschiedenis & 350-jarig bestaan van 
de familienaam Verouden [oudst bekende: Art 
Vos Jan Riddersz, ca. 1300 - ca. 1360; stamreeks 
Van den Bersselaar, Rademaeker, Verouden];J.P. 
Kuijlman/D. Kranen: De Hugenoten (1); Verv. Baert
man, Oversloot en Pendrecht (3, slot); W.H. Morel 
van Mourik: Met andere ogen. Historische achter
gronden bij genealogie; J. W. Koten: De Joodse ka
lender. 

Feith, cultuur, geschiedenis en taal van Gronin
gen (www.groningerarchieven.nl), nr. 2/2011.Je 
moet een beetje kunnen liegen in oorlogstijd [Jan 
Sikkema, geb. Warffum 1922]; De sluis bij het Pa
terswoldsmeer; Jenne Meinema [over de vereni
ging Stad en Lande]; Tineke Scholtens [biologe]. 

Het Feyne Kwartier (Stichting Genealogisch 
Centrum Goeree - Overflakkee; www.genealo
gieflakkee.nl), 16' jg., nr. 2, aug. 2011. Kwst. Pieter 
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Leendert Koster (deel 3) [generatie rx: o.a. Kos
ter (te Middelharnis), Tuinder, Koote, De Korte, 
Pas. Muije, Hartingsvelt, Van der Slik, Trommel, 
Langbroek, Kreeft, Breeman, Ven Putten [te Den 
Bommel], Kabos, Soon, Leeflang, De Ronde (te 
Zwijndrecht), Dubbelman, Witvliet, Olieman, 
Wittekoek, Drooger, Zeedijk]; M. Mulder-Faassen: 
Juck [te Middelharnis; focus op Jacob Juck (Enk
huizen 1819 - Harderwijk 1883; exm. Aardema), 
predikant en zoon Cornelis (Oosterend 1853 -
Middelharnis 1935) en hun gezinnen]; Herkomst 
Ouddorpse familienamen (3) [Kieviet, Comtebed
de, Lodder, Mierop, Moyses, Roon]. 

Gelders Erfgoed (Postbus 4040, 7200 BA Zut
phen), 2011-2. Thema: culinair erfgoed. Bijdragen 
betr. de Wijnbouw in Gelderland, Vier eeuwen 
Grolse bierbrouwerij, de Comeback van de his
torische moestuin, Eten en drinken in Gelre in 
de late middeleeuwen, Flipje en de jamindustrie 
in de Betuwe, Gelderse producten met een ster 
[Jacobus E.Jacobs (1806: mosterdfabrikant), bak
ker Hagdorn (1829: Arnhemse meisjes), Willem 
Mousset (1915: chocolaterie)]; Over herbergen, 
uitspanningen en pleisterplaatsen, Boksebier en 
nagelholt [gepekeld vlees], appels en peren. 

Genealogie (www.cbg.nl), jg. 17, nr. 2, juni 2011. 
L. de Brnijn: Kermisreizigers, marskramers en 
liedjeszangers. De familiegeschiedenis van Sjors 
Zanoli [geb. 1983; politie- en armenregisters]; R. 
Keijzer: De Sonttolregisters online [genealogische 
mogelijkheden]; R. van Drie: Stamboomonder
zoek leren aan de Open Universiteit [versie 1.0 
van de Basiscursus is gratis te downloaden; www. 
ou.nl/gratis ];J. Nieuwenhuijse/5. Spiekman: De vele 
gezichten van de PTT [dienststaten, personeels
blad met personalia en foto's]; M. van Bou1gondi
en: StamboomNederland als depot voor digitale 
bronbewerkingen; M. Bijl: De soldaten van de Van 
Bijlandt brigade [Evert Roelof Bijl (1794-1851) 
vocht daar in mee; 1815; gegevens van alle solda
ten: www.8militia.net]. 

Gens Germana (www.wgod.nl),jg. 37, nr. 2,juli 
2011.J. I<aldenbach: Duitse en andere hoveniers in 
Noord-Holland [gevonden in notariële archieven; 
veel voorbeelden]; R. Stöcker: De 'Bergische Fami
lie' Stöcker. Een in Nederland/Nederlands-Indië 
verzeilde tak [eind 17' -19' eeuw]; A. Reijmerink: 
Stamboomonderzoek in het Duitse grensgebied: 
een zoektocht naar de naam Gunneman; H. Beu
deker: Kapitein Von Walthausen [samenvatting 
van een lezing door Gwen Davis] . 
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Heerlijck Ni-js (www.liemersverleden.nl/ 
sald/wehl.ovw.htm), nr. 50, juni 2011. Wehlse 
wielerrondes in de vijftiger & zestiger jaren; 
Wehlse wielerronde 1957 t/m 1962 [met uitsla
gen];J.P. G. Luykx: Noblesse oblige [beknopte fami
liegeschiedenis Van Lamsweerde; Henri A.N.M. 
baron van Lamsweerde, burgemeester van Wehl 
1854-1892]; Kort verslag van het verblijf der Paters 
Passionisten te Wehl van 19 augustus 1944 tot sep
tember 1946. 

Historische Kring Eemnes (www.historische
kringeemnes.nl), jg. 33, nr. 3, juni 2011. Rei
nier Ruizendaal, 1924-2011; Interview met Leo 
Beekhuizen [geb. Eemnes 1955];]. Out: De beide 
Eemnessen in 1811: naar één gemeente; E. van An
del: De Eemnesser korenmolen [o.a. Varekamp 
(1699, 1714 en 1728), Brakel (1733), Van Voorthui
zen (1748), Pas (1752)]; W. van Yken : De familie Van 
Wickevoort (deel 1) [de auteur heeft kennelijk 
geen kennis genomen van de bijdrage over de ou
dere generaties in Gens Nostra, jg. 60 (2005), pag. 
725 e.v.]. 

Historische Vereniging Oud Lisse (www.oud
lisse.nl), Nieuwsblad, jg. 10, nr. 3, juli 2011. Oud 
wandelboekje door Lisse uit 1922; A. in 'tVeld: Nog 
geen straat, maar wel een straatnaam [Wilhelm 
Ludovicus Döll, geb. Leiden 1910 - Rathenow 
1945]; Idem: HOBAHO 90 jaar [bloembollenbemid
delaar]; Kwartierstaat van Johannes Roelof van 
der Voort [1926-1927; 4 gen.:-, Van der Zon, Van 
der Lans, Hoogkamer]; A. van der Tang: Familiege
schiedenis (6) [Van Tol, Van der Tang, Slootheer, 
Van der Bron]. 

Historisch Geografisch Tijdschrift (www. 
matrijs.com/hgt), 29' jg. (2011), no. 2. H. Baas/N. 
Brand: 'We zijn als wetenschappelijke discipline 
onvolwassen gebleven' [ interview met Jelle Ver
vloet bij zijn afscheid als hoogleraar historische 
geografie]; L. Keimen: Middeleeuwse dorpsvor
ming in Oost-Nederland: een verkenning van de 
historische relatie tussen hoven, kerken en dor
pen; K.A.H.W. Leenders: Late dorpsvorming in het 
Brabantse zand; Discussie: Eiken als erfgoed. 

Holland, 43' jg. (2011), nr. 2. C. Lenarduzzi: 'De 
oude geusen teghen de nieuwe geusen' . De dy
namiek van het oorlogsverleden ten tijde van 
het Twaalfjarig Bestand [1609-1621; o.a. Van der 
Myle]; J. van der Veen: Goeden fout in de Neder
landse Opstand [o.a. geschiedschrijver Emanuel 
van Meteren (1535-1612)]; J. Damsma: Los van 
'nieuw fout' en 'grijs': de geschiedschrijving van 
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de Tweede Wereldoorlog; M. Eekhout: De kogel in 
de kerk. Herinneringen aan het beleg van Haar
lem, 1573-1630. 

Joods Rotterdam (www.joodsrotterdam.nl), 2 ' 

jg. (2011), nr. 2. P. Sanders: Twee eeuwen Burger
lijke Stand; Genealogie familie Van Beerenstijn 
[nageslacht van Barend Moses otr./tr. Rotterdam/ 
Den Haag 1754 Judith Israel]; Genealogie Levy 
Philips [van Leeuwarden, tr. Amsterdam 1697 
Rachel Salomon Cohen; 1704 poorter van Rot
terdam; Van der Stam, Levie, Leons, Cantor, De 
Vries, De Sterke, Gosselaar]; De familie Heijer
mans uit Rotterdam [oudst bekende: Hij man Le
vie Heijerman tr. Mede/Mietje Knoek; midden 
18' eeuw]; Genealogie familie Slier [Barend Isaac 
tr. Rotterdam 1776 Trijntje Samuels; zeven gene
raties nageslacht]. 

De Kleine Meijerij (www.dekleinemeijerij.nl), 
62' jg. (2011), nr. 2. M. van der Waals: Een levens
schets van Jan Merkelbach [geb. Zeelst1914(exm. 
Schellekens), tr. 1940 Josefien Klijn]; Verv. Stam
reeks Van der Zanden (II) [Van de(r) Sande(n); 18'-
19' eeuw; boerenheraldiek (merken)];]. van der Loo: 
Drie verwante Udenhoutse families: leveranciers 
van de gemeente Udenhout gedurende de periode 
1839-1912 [Mutsaers, Pieren, Raats/Rats]. Achter
lwnljes(Med.), 2011-2. 

De Kostersteen (www.oudbennekom.nl), 
nr. 117, aug. 2011. W. Hol: Het boerenplaatsje Ha
vesteyn [boerderij; eerste bewoner (1792) Hendrik 
Petersen van Grootheest (1757-1833) en Jenneke 
Hamers (1759-1842); boedelscheiding 1843; vei
ling 1893; veiling 1919, koper Adrianus Lourens 
uit Ederveen]; A. Nooij: De Havikse Eng [in 1832 
18 eigenaren, w.o. de diaconie van Bennekom]; H. 

Gijsbertsen: Het Verenigingsgebouw 1930-1975; J. 
van Raan: Van postkantoor naar Grand Café. 

Kringblad (Historische Kring Bemmel; www. 
historischekringbemmel.nl), (afl. 60), jg. 21, 
nr. 2, mei 2011. In Memoriam Joop Verburg [geb. 
Amerongen 1935]; oorlogsgeweld in de Boven
Betuwe. Van 17 sept. 1944 tot - [oor1ogsdagboek 
van Willem Jansen (1876-1952), oud-gemeente
secretaris]; Kleuterschool, Dorpsstraat Bemmel -
1920 [groepsfoto]; A. van Oijen/M. Loonen: De smaak 
van de 19' eeuw [tocht door Bemmel en Ressen 
met beschrijving van panden uit die tijd]; W. Ver
meer: Inwoners van Bemmel, Haalderen en Ressen 
en hun onderscheidingen [Theodorus Huisman 
(1800-1880)]; M.Janssen-van Ge/der: de kerk in het 
Midden [katholieke kerk te Bemmel]. 
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Het Kromme-Rijngebied (www.tussenrijnen
lek.nl), jg. 45, nr. 1/2, juni 2011. C.A. van Burik: 
'Oorlog' op Wijks grondgebied. Een 17d'-eeuws 
Utrechts-Gelders grensconflict [1644; claim op be
planting van een uiterwaard, de Poelsweerd, sinds 
1570 in bezit van de familie Dutrieux; aan wie 
behoorde de jurisdictie over de rivier]; F. Gaasbeek: 
Een zwendelaar te Wijk bij Duurstede in 1732: Jo
han Hendrik baron van Syberg [geb. Maagden
burg 1696 (exm. Dürfeld), tr.1715 een dochter van 
Melchior Redel in Halle; internationaal spoor 
van bedriegerijen]; Verweesde archiefstukken [ge
ïnventariseerd]; Een nieuwe website en een nieuw 
gebouw [Regionaal Historisch Centrum Zuidoost 
Utrecht; www.rhczuidoostutrecht.nl]; Genea
logie Zuidoost Utrecht bereikt mijlpaal [meer dan 
1.000.000 namen ingevoerd; site Genealogie
zuidoostutrecht.org]. 

Kroniek (www.archiefeemland.nl), jg. 13, nr. 2, 

juni 2011. Tentoonstelling over Maria van Amers
foort [wonder van 1444]; Wie waren de pelgrims? 
Een analyse van het Amersfoortse mirakelboek; 
Volksdevotie in het mirakelboek; A. van Nostrum: 
Ook Amersfoort had een vleeshuis [Thomaes Pyll 
(schepen 1484-1498) woonde ernaast]; Jan Zinger 
[(75), vrijwilliger bij het Archeologisch Centrum]. 

De Kroniek (Graft- De Rijp en Schermer; scher
mereiland.geschiedenisbank-nh.nl), jg. 28, nr. 
2., juni z.ou. D. M a ntel: De Grote Ked< in Schern1.e r

horn 375 jaar; H. Keuning: Betje Wolff en Aagje 
Deken in De Rijp [1777-1781]; Vroeger ... verhalen 
uit de polder. 

Leids Jaarboekje (www.oudleiden.nl), 102' deel 
(2010). D. Wintgens Hötte: Theo van Doesburg en 
de internationale avant-garde [woonde 1916-1921 
in Leiden]; E. van Nederveen Meerkerk: Creatief met 
het archief. Over het opsporen van economische 
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activiteiten van Leidse vrouwen in de vroegmo
derne tijd [in tegenstelling tot vroeger nemen 
historici tegenwoordig 'niet meer klakkeloos 
aan dat het ontbreken van beroepsinformatie bij 
vrouwen betekent, dat zij ook daadwerkelijk geen 
economische activiteiten verrichten in de vroeg
moderne tijd'; vrouwenarbeid in de Nederlandse 
historiografie; waarom Leiden geschikt is voor 
het doen van onderzoek naar vrouwenarbeid in 
deze periode; het herbekijken van bestaand bron
nenmateriaal]; J. Zwakenberg: Het historiestuk 
(1626) van Rembrandt te Leiden. Een bronnenon
derzoek [met o.a. een pamflet van 1623, een dag
boek van Christiaan von Anholt; identificatie van 
de voorgestelde figuren; Petrus Scriverius (1576-
1660)]; R. van Vliet: Cornelis Heyligert (1743-1803). 
Apekees, intrigant en baantjesjager [geb. Leiden 
(exm. Catharina Brouwer), tr. 1767 Maria Boot 
(exm. Kettenis); vriendschap met Cornelis van 
Hoogeveen]; H. Amptmeijer: Jantje de Sluiker. De 
gebroken carrière van Johannes Andreas de Fre
mery [1801-1865, zoutzieder, liberaal raadslid, 
Kamerlid, tr. 1831 Aletta J. Cunaeus]; R.E. Kooi: 
De ontvangst in Leiden van Darwins On the origin 
of species;]. Klaver: Slopingsmanie? Het debat over 
de afbraak van de Leidse stadspoorten, 1862-1886; 
Kroniek van Leiden over 2009; Overleden in 2009. 
Mededelingen, jg. 33, nr. 3, mei zou. Proveniers
huisjes Pieterskerk verkocht. 

Lek en Huibert Kroniek (www.vhlhb.nl), 13' 
jg., nr. 2, mei zou. Politie-verordening van Hei
en Boeicop. 1894; W. van Zijderveld: EHBO-hulp bij 
autobusongeluk in Lakerveld in 1936 [fa.J.B. Pool 
jr uit Amsterdam, 27 passagiers met chauffeur R. 
van Dijk (39) op weg naar Antwerpen; B. de Jong 
overleed te Utrecht aan zijn verwondingen]; Uit 
de 'Leerdammer' van 70 jaar geleden; W. van Zij
derveld: Een buitenechtelijke geboorte in 1621 [Jan 
Corsz, zoon van Cors Gerritsz bij Trynken Peters, 
zuster van Stijntje Peters (voormoeder van Joop 
den Uyl]; P. de Pater: H.S.S.C. '61 [voetbalclub]. 
Nieuwsbrief, febr. zou. 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (red.: 
n:unhlcn:uucn.s @ gn1ai1 .co11.1.), jg. 39, nr. 2, 111ei 

zou. M. Quaedflieg: Op gen Brement en aen Syn
ter Klaes. De voorouders van Anthonius Quaflijg 
en Clara Jonghen [te Simpelveld, tr. ca. 1606; -, 
Hauthum/Holthumb, Jungen, Van Oppen/Van 
Oppem]; H. Strijkers: De inventaris van Nicolaas 
Pernot [ged. Nivelle-Lixhe 1762 (exm. Gotte)]; 
]. W. Koten: Drie 'Naem lijste der Heerlijkheyt Ob
bicht ende Papenhoven' uit de 18d' eeuw [poging 
tot datering]; Verv. Kerkhoven in Zuid-Limburg. 
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Kerkhof Margraten [Martens t/m Walraven; met 
o.a. Meertens, Mulleneers, Niesten, Prevoo, Van 
Pomeren, Ritzen, Schreurs, Sluysmans, Steijns, 
Vaessens, Vleugels]. 

De Maasgouw (www.lgog.nl), jg. 130 (zou), nr. 
2. H.J.L.M. Boers ma: Jean Joseph Balthasar Dubois 
(Thimister 1832 - Eijsden 1893), apotheker, burge
meester en vader van Eugène Dubois [1858-1940 
(exm. Duijsens), ontdekker van de pithecanthro
pus erectus]. 

Mars et Historia (www.marsethistoria.nl), jg. 
45 (zou), nr. 2. R. vanAltvorst: Vijftig jaar wachten 
op erkenning. Hoe Nederland omging met zijn 
Waterloo - veteranen; E. Rossmeisl: Stolz, Stark 
und Treu! Geschiedenis en inhoud van de 'Von 
Sponck' papieren [bevinden zich in de collecties 
van het Nederlands Instituut voor Militaire His
torie te Den Haag]; T. Broos: Gegevens omtrent den 
vijand. Indrukken van het oprukkende Japanse 
leger 1941-1942; B. Keers: Ereteken voor Verdienste 
van de minister van Defensie. 

Met Gansen Trou, 61' jg., nr. 6, juni zou. P.C. de 
Jongh: Processen verbaal opgemaakt door de bur
gemeester van Engelen [o.a. Winkelmans (1829), 
Kemps (1830), Blanken (1830), De Wolf(1862), Van 
den Bogaart (1862), Hagelaars (1863), Van den 
Bergh (1863)]; De ramen van de St. Hubertuskapel 
te Drunen; Berichten uit oude kranten. Plekbord 
( med. ), jg. 32, juni zou. 

Molens (www.molens.nl), nr. 102, mei zou. 
Certificaten van Verdienste [Piet Roele, Nico 
Varkevisser, Jan van Woezik; Ben Hieminga 
(postuum)]; Interview [met Nelly Sonneveld uit 
Zwijndrecht; database voor Verdwenen Molens 
(15.146); www.molendatabase.org, gekoppeld 
aan Allemolens.nl]; Molenmensenprofiel [Jan 
Hofstra (51) te Aalsmeer]; Stichting Molendocu
mentatie: Het nooit toegepaste Von Baumhauer 
wieksysteem. De Molenkrant, ed. 1, mei zou. 

MijnStadMijnDorp (www.mijnstadmijndorp
overijssel .nl), jg. 2., nr. 2., april/mei zou. Korte 
bijdragen betr. o.a. Burgemeester van Denekamp 
[Jan Meindert Wynia, over!. 1934, tr. Theodora 
Maria Herfüens]; Digitaal platform van start; 
Wehkamp [Herman Wehkamp begon in Slagha
ren, tr. 1946 Francien Haverkort; medewerkers 
eerste uur: Ballast en Haasjes]; Nijverdal 175 jaar; 
Joods leven in Twente en aangrenzend Duitsland, 
1930-1960; De Generaal J.B. van Heutszkazerne 
in I<ampe_n; Een theaterstuk op het Weusthag [te 
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Hengelo]; Brieven van Coba Venlet [1904-1990 
(exm. Dil) aan haar man C.J. van Gruting]. 

Idem ( msmdh to @historischcen trumover
ijssel.nl), nr. 3, juni/juli 2011. Geuren in Overijs
sel. De Geuren van pastoor Rientjes [geb. Heino 
1881]; Het nichtje van Eva Braun [Gertraud Win
kler, geb. 1923]; Overijsselse geuren in het ver
leden; Familiebedrijf Bolletje in Almelo [familie 
Ter Beek]; Aardappelen en de geur van rotte ei
eren [fabriek in De Krim]; Een tekenreis in 1732 
door Oost- en Noord-Nederland in het spoor van 
Andries Schoemaker, Abraham de Haen en Cor
nelis Pronk; Hoogstamfruit in de IJsselstreek; De 
geur van verband en ziekenhuis. 

Nederland's Adelsboek (www.cbg.nl), jg. 95 
(2010). Ta - Tw. Taets van Amerongen [(prov.) 
Utrecht; 14' eeuw]; Teixeira [Lissabon; 16' eeuw]; 
Van Tengnagell [Tengnagel; Betuwe; 14' eeuw]; 
Testa [Constantinopel; 16' eeuw]; Van Tets [Am
sterdam; 1649]; Den Tex [Tekst, Text; Culem
borg; 1649]; Van Teylingen [Clinckebel; Capelle 
a/d IJssel, Rotterdam; 16' eeuw]; Theunissen 
Reijnst [St Pieter 1687]; Thibaut [Nieppe, Ieper; 
15' eeuw]; De Thier [Luik; 1470]; Van Till [Till; 
Grieth; 1386]; Tindal [militair; Dendermonde; 
1737]; Tjarda van Starkenborgh [Tjaerda; Dan
tumadeel; 1421]; Des Tombe [Tourcoing; eind 16' 
eeuw]; Torck [Unna; 1460]; Du Tour [Guyenne; 
16' eeuw]; Travers [Néhou; 17' eeuw]; Le Poer 
Trench [de la Trenche, Trench; Poitou, Nort
humberland; 16' eeuw]; De Trevey de Charmail 
[Bretagne; 15' eeuw]; Trip [Zaltbommel; 1495]; 
Tulleken [Tolleken, Tollicken; Arnhem; 1429]; 
Van Tuyll van Serooskerken [Van Serooskerke; 
Zierikzee; 1456]; Twent [Kampen; 1546]; Niet op
genomen geslachten; Aanv./verb. 

Nijmeegs Katern (www.numaga.nl), jg. 25, 
nr. 3, juni 2011. M. Brans: Joop Mittelmeijer en 
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het Nijmeegs studentencabaret; E. Nieboer/L. Nis
sen: Het leven van een Nijmeegs weeskind in de 
achttiende eeuw [verteld, met als voorbeeld: Dau
phine Magdeleine Chabrol, geb. Nijmegen 1703 
(exm. Charpentier), in 1723 opgenomen in het 
Burger Kinderen Weeshuis (in 1560 opgericht 
door Stijn Buys); zij vertrok in 1729 naar Amster
dam]. 

Old Ni-js (www.heemkunde.nl), nr. 79, juli 
2011. W. Bronkhorst: Familie Wissink [Hendrik 
Wissink uit Gendringen, tr. 1874 Margaretha 
Vos; beschrijving boerderij , gebouwd 1850, afge
broken 1962; metselaarsbedrijf te Stokkum]; In 
memoriam Jan Lukkezen; In memoriam Tonnie 
Thuijs [geb. Wijnbergen 1943]; Geestelijk erfgoed 
(27).J. Thoben: Pater Johan Berndsen [geb. 's-Hee
renberg 1931; exm. Caldenhove]. 

De Omroeper (www.stichtingvijverberg.nl), 
jg. 24, nr. 2,juni 2011. H. Schaftenaar: 'Rondje Naar
der meer' met Jan Pieterszoon Dou in het voorjaar 
van 1615. Familie van Oranje-Nassau overwoog 
aankoop Naardermeer [landmeter Dou kreeg op
dracht van de Nassause Domeinraad in en om het 
Naardermeer onderzoekingen te doen]; F. Udo: 
Adjudant N.A.G. van Spanje (1888-1942), scher
mer en artillerist te Naarden; A. Verweij: An toon en 
Joh. Kuijer, bakkers en gezaghebbende burgers 
te Naarden [Anthonius Andreas (geb. Rijsenburg 
1860; exm. Butselaar), tr. Cothen 1891 Wilhel
mina A. Damen (1860-1926; exm. Dunneback); 
zoon Johannes A.M. (1894-1974), tr. Laren 1920 
Agnes M.J. Awick (exm. Kuijt)]. 

't Onderschoer (www.heemkundedenekamp. 
nl), jg. 33, nr. 2, zomer 2011. In herinnering [Hen
nie Boink]; In Memoriam Wim Nijhuis te De
nekamp [91 jaar]; Archeologisch onderzoek op 
uitbreiding rk begraafplaats te Denekamp; W. 
Groothuis: Honderd jaar museum Natura Docet in 
Denekamp [oprichter J. Bernard Bernink (1878-
1954), onderwijzer]; Tuberculosebestrijding vroe
ger en nu; H. Asma: Juffrouw Van Oostveen was 
ruim veertig jaar vroedvrouw in Denekamp [J.A. 
v::tn Oostveen, geb. Ouder A n, s tel 1.908] ;]. J<nippcrs: 

Langs Kanaal Almelo - Nordhorn. Historische 
grond van erve Wolfshuizen in Noord Deurnin
gen tot sluiswachterwoning in Frensdorfer Haar; 
H. Boink (t): Historische schetsen uit de gemeente 
Denekamp in 1861 (1); Canon van Denekamp; Uit 
de krant van toen. 

Ons Charlois (www.historisch-charlois.nl), 18 ' 
jg. (2011), no. 2. Wapenborden in de oude kerk van 
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Charlois (2-1) [verhouding burgerlijke en kerke
lijke overheid; wat de wapenborden over Charlois 
vertellen]; Verv. Zwerven door het oude en heden
daagse Charlois; Verv. Taal en geschiedenis haven
terminologie (deel 7-2). 

Ons Voorgeslacht, nr. 634, jg. 66, juni 2011. M. 
Verhoef De afkomst van Kornelis Noordijk wo
nende te Brielle en Poortugaal. De voor- en na
delen van internet bij genealogisch onderzoek 
[tr. (1) Brielle 1773 Elisabeth Regoor, tr. (2) ald. 
1778 Jacoba Koning; stamreeks Noordijk (uit 
Vlaardingen en Schiedam) vanaf Bastiaan Maer
tens Noordijk tr. Vlaardingen 1634 Sara Doens ]; A. 

Dijkshoorn/F. Koppert: Naheffing foutive of onvol
ledige aangiften 10' penning 1543 - transcriptie 
en bewerking ['s-Gravezande en de ambachten 
Maasland, De Lier, Dorp, Hof van Delft en Hoog
harnas];J.C. Kort (t): Repertorium op de lenen van 
de hofstede Vliet, 1353-1797 (aanvulling); T. Hok
ken: Het 10' penningkohier van Oostbarendrecht 
en Ziedewij van 1543. 

Oud Bathmen (secr.: W. Markvoort; okb@pla
net.nl), 31' jg., nr. 2, juni 2011. In Memoriam An
nie Gunther [94 jaar]; M.E. Houd, (1858-1939): 
Een rondwandeling vanuit Deventer omstreeks 
1880; G. Gervedink Nij huis: Arend Jan Broekmaat, 
huzaar van Bareel [geb. Diepenveen 1927 (exm. 
Littink), begr. Solo 1949]; Oorlogsherinneringen 
van Addo Nanno Mulders [geb. 1928, emigreerde 
in 1951 met zijn vrouw Ina Offerijns naar Nieuw 
Zeeland]; Website van Oudheidkundige Kring 
Bathmen gelanceerd [www.okbbatlunen.nl]. 

Oud-Dordrecht (www.oud-dordrecht.nl), 
29' jg. (2011), nr. 1. C. Esseboom: Een augustijnen
klooster van aanzien; B. Ibelings: Het bezit van het 
Dordtse gas thuis in 1310 [met transcriptie]; J. van 
Wageningen: Dominee, dichters en suikerbakkers: 
de familie Kisselius in Dordrecht [17'-18' eeuw]; 
Schetsen uit Dordtse akten (6); Schoon drinkwa
ter aan de Singel [waterkelder]; E. van Doorema
len: Florus van Horssen: tewerkgesteld bij Be
triebswerk Gross-Schwechat (Wenen); H.A. van 
Duinen: classis Dordrecht en de Reformatie in de 
Alblasserwaard [over een publicatie]; In Memo
riam dr Theunis Watzes Jensma, archivaris van 
Dordrecht 1967-1989. Bilbiografie; W. van Zij'der
veld: De firma Vos en veerbootje Adri [1980]; P. Dil
lingh: Talma en Dordrecht (1) [Aritius Sybrandus 
Talma, geb. Angeren (Over-Betuwe) 1864 (exm. 
Hekelaar), tr. 1888 Margaretha van Schaarden
burg (1866-1922)]. Appendix: H.A. van Duinen: Me
morietafel (drieluik) van Jan van Drenckwaert. 
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Oud Meppel (www.oudmeppel.nl), jg. 33, nr. 2, 

juni 2011. H. de Zwaan: Oga van Setten: ' Ik had mis
schien wel een horeca-tycoon kunnen worden' 
[Otto Godlieb Alexander van Setten, geb. 1945 
(exm. Bode); levensverhaal]; Verv. Dagboek van 
Anna Aleida Kniphorst (5, slot) [1783-1847; Ten 
Wolde, Muntingh, Houwink, Spree]; S. Russchen: 
NSB' ers in Meppel. 

Oud Nijkerk (www.oudnijkerk.nl), jg. 30, nr. 2, 

juni 2011. Blauwe Jaap [Jaap van Dijkhuizen]; P. 
Bijvank: Een eilandje op de heide [brief van Kilian 
van Rensselaer over de verkoop van een perceel 
grond bij boerderij Renselaar]; Leven en werken 
in oud Nijkerk (3); De vroegere katholieke kerk 
van Nijkerk (2); In Beeld: Gerard Leerink [huis
arts]. 

Oud-Scherpenzeel (www.oudscherpenzeel. 
nl), 23' jg., nr. 2, juni 2011. R. Verhoef!W. van den 
Berg: Geschiedenis van het voortgezet onderwijs 
in Scherpenzeel e.o. [o.a. landbouw(huishoud) 
scholen]; Interview met Jan Konijn [geb. Wou
denberg 1939, docent wiskunde, tr. 1964 Ockje de 
Graaff(geb. Barneveld 1940)]. 

Het Schokker Erf (www.schokkervereniging. 
nl), nr. 77, mei 2011. B. Klappe: De hongerdood ge
storven? [armoede op Schokland];J. Spitse: De eer
ste burgemeester van de gemeente Schokland [Lu
cas Seidel, 1811; het bestuur op Schokland tijdens 
het Koninkrijk Holland en de inlijving bij Frank
rijk]; De fotogalerij: Hendrikus Krein (1882-1944, 
brigadier van politie); Nagele, het verdronken 
kerkdorp. Idem, nr. 77a, juni 2011. 

Scyedam (www.scyedam.nl), jg. 37, nr. 2, mei 
2011. G.H. Medema: Ambities voor Schiedam -
bij zondere stedenbouwkundige ingrepen uit de 
jaren tachtig van de 18d' eeuw. Deel 1 - De Koren
beurs. 

Idem, nr. 3, aug. 2011. Verv. Bijzondere steden
bouwkundige ingrepen enz. Deel 2 - het Sint Ja
cobs Gasthuis; S. van den Be1g e.a.: Broersveld 141: 
een kwart eeuw geschiedenis [bewonersgeschie
denis; Willem van Straten verkocht in 1757 aan 
Pieter Koore Jansz; Van der Wolff (1782), Feteris 
(1814), Voorbach (1820), Verboon (1828), Tak (1858), 
Hoenderdos (1884), Holswilder (1953), Monu
mentenbeheer (2009). Med. 86, mei; 87, aug. 2011. 

Seijst (www.zeist-historie.nl), 2011-n. Verv. 
Zeist in de jaren 1811-2011 (afl. 2). Op weg naar 1911: 
een agrarisch dorp wordt een forensen- en toeris
tenplaats [o.a. de aansluiting van Zeist op spoor-
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en tramwegen]; Verv. Leendert Gerrit Visser: 
1910-1991 [architect]; P. Veraart/K. Kort: Landlust op 
de Lustwarande. Geschiedenis van de Villa Rozen
hoeve en haar bewoners. Deel 1 [overzicht eigena
ren: Van Bern (1814), Van Doorn (1838), De Geer 
(1844), Van Reede van Oudtshoorn (1848), Van 
Vloten (1873), Kooij (1877), Westerwoudt (1888), 
De Pesters (1919-1968); bouw 1838; Wie was Seger 
van Doorn? (geb. Lienden 1798; exm. Van Wees)]. 

n Sliepsteen (Enschede - Lonneker; www.shsel. 
nl), nr. 106, 27' jg., zomer 2011. E. Lurvink: Juwelier 
Koelink in de Haverstraatpassage [ Gerrit Koelink 
begon in 1895, tr. Aleida Groeliken; 2', 3' en 4' ge
neratie]; Th. Kamphuis: Het oude erve Schildkamp 
wordt Olafklooster [te Glanerbrug; huurcontract 
uit 1821 voor Gese Schildkamp wed. Geer lig Hen
gelman; in 1881 gekocht door Jan(nes) Schild
kamp (geb. 1838; exm. Zwaferink); Josefschwes
tern (1911)]; L. Brokers: Het Menko-Edersheim huis 
[architect K.P.C. de Bazel; gebouwd voor Miljam 
Menko (1874-1930), tr. Bertha Edersheim (1879-
1959)]; R. I<emper Alferink: De dissertatie van B.W. 
Blijdenstein jr. [geb. 1811; exm. Ten Cate]; Over 
gewone Jeu en gewone beroepen (4) [café aan de 
Brinkstraat; Frölich (rond 1915), Hagemeijer, Nij
meijer (1957; 3 generaties)]; W:H. Nij hof: Bemoedi
gende rol van buurstad Enschede in ontwikkeling 
van textieldorp Haaksbergen. 

Smelnes erfskip (www.smelneserfskip.nl), 
nr. 25, juni 2011. E. Korthof: Het Baptistenkerkje 
Bethel. De geschiedenis van de baptisten in 
Drachten gaat terug tot 1899, toen S.W. Veltman 
(1877-1952) en zijn vrouw begonnen met hun 
evangelisatiearbeid; Thijs Rinsema - 'ik doe 
waar ik zin ik heb'; N. Bakker: 'Een voortreffelijke 
opvoeder is een begenadigd kunstenaar' [Ietje 
Kooistra (geb. Drachten 1861; exm. Keuning), pe
dagoge]; Klaas Zandstra [1870-1954]; Oud-atlete 
Mien Klaver 100 jaar; Bouburg te Zuiderdrachten 
1738-1826 [Cornelis van Haersma tr. Buitenpost 
1733 CatharinaJ. van Bouricius]. 

De Spuije (www.hkdebevelanden.nl), afl. 83, 
z o1ncr z.ou. J. I<loost<:rman; Dokter Willem Hen

drik Klos en zijn eerste auto, een Eysink! [huisarts 
te Nisse, geb. Yerseke 1881 (exm. Kriekaard), tr. 
Westervoort 1916 Anna Kuneman; de dokters
praktijk];]. Adriaanse: Een rondblik in Goes in het 
jaar 1711 [weeshuis, kerkelijk leven, schutterijen, 
zorg en onderwijs, economische bedrijvigheid]. 

Stad & Ambt (tijdelijk: www.historischekring. 
blogspot.com), 19' jg., nr. 3, zomer 2011. R. Strij-
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ker: Waaiers [in het Stadsmuseum Almelo]; H. Slag
huis: De varkensfokkerij rond Almelo; H.J. Kobes: 
Almelose Windhoekers naar 't Friese Oldeber
koop [waar hun gepensioneerde onderwijzer, T. 
Oenema, woont; reünie 3' klas school De Wind
hoek 1957/1958]; Talamini Venezia IJs, zeventig 
jaar in Almelo [Vittorio Talamini (geb. Vodo di 
Cadore 1894) en zijn vrouw Carlotta Gregori (geb. 
ald. 1905); kwamen in 1936 naar Rotterdam]; In 
Memoriam Reinier Kampman [geb. Almelo 1913 ]. 

Stad en Lande (Schouwen-Duiveland; www. 
stad-en-lande.nl), nr. 131, 48' jg., juli 2011. S. den 
Haan: 'Wie weet of ' t waer is'. Herberg Schudde
beurs in hetNoordgouwse gehucht Schuddebeurs 
omstreeks 1820 [Versseput, Bukker]; H. Uil: Job 
Baster (1711-1775), een Zierkzeese geleerde [exm. 
Maria van den Houte]; R. vanLangeraad: De uitzet 
[van Lena Maatje van der Cingel (1881-1945)]. 

De Stamboom (www.destamboomsliedrecht. 
nl), jg. 13, no. 2, juni 2011. Verv. Nazaten van Isaac 
Lormier, generatie VI [o.a. Dekker, Van Hete
ren, De Jong, Bo(o)gaard, Verheul, Pijl, Grooten
boer, Van Heukelum, Versluis, Kriek, Bruning, 
Dijkstra, Mes, Visser, Boganen, Stam, Kalis, Blok
land, Hof man, Guijs, Van de Graaf, De Groot, Ne
derlo~; Wist u? [twee stamreeksen De Groot: van 
het echtpaar Cornelia de Groot (geb. Sliedrecht 
1962-+ DirkJansz de Groot , over!. voor juni 1636) 
en Arie de Groot (geb. ald. 1955 -+ Cornelis Jacobsz 
de Groote, tr. ca. 1620 Marigje Otten); tr. 2011]. 

De Stelling (www.historieweststellingwerf. 
nl), nr. 116, jg. 30, april 2011. Sj. Hoogenkamp: Het 
verhaal achter de vondst ... Een zilveren knoop 
van de tiendaagse veldtocht in 1831 [gevonden 
op een akker, waar vroeger het huis stond waarin 
Lammert Gerkes Gorter met zijn gezin woonde; 
zoon Gerke (geb. Makkinga 1802) nam deel aan 
de veldtocht; www.friezen-in-de-tiendaagse
veldtocht.nl; tr. 1836 Trijntje Alles Bergsma]; 
Dokter Van der Sande [geb. Nijmegen 1866]; J. 
Loek: Kwartierstaat Loek (1) [Jacob Loek, geb. Gro
ningen 1932; kw.12 niet uitgewerkt; voorts andere 
nie t-Friese kwartieren niet uitgewerkt (ja1n1ner); 

de kwartieren 6 en 7 lijken niet de juiste: kw. 3. 
Klaasje Huisman (geb. 1905) zal geen dochter ge
weest zijn van Jan L. Wilt (geb. 1903) en Hermane 
G. Stroink (geb.1905)]. 

Idem, nr. 117, juni 2011. R.W. Gorter: Het Koe
pelbosch [eigenaar in 1832: Jan Albert Willinge, 
grietman]; Kwst. Loek (2 en slot) [o.a. Veenstra, 
Oosterhof, Dijkstra, Delfstra, Peereboom, Sik
kema, Tip; corr. Huisman- Berger]. 
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Streekarchief Eiland IJsselmonde (Socrates
straat 359-B, 3076 BX Rotterdam-Lombardijen; 
tel. : 010-482.57.58), zomer 2011. Red. m.m.v. P. 
Groenenboom: De Pendrecht Hoeve op Smitshoek. 
Generaties Barendregt die op de Pendrecht Hoeve 
hebben gewoond [Pieter Jans Pietersz tr. Baren
drecht 1619 Aagje Gijsberts; elf generaties Baren
dregt / Barendrecht]; Al op je twaalfde jaar aan 
het werk! [Maria van der Ent (1900-1991; exm. 
Van der Wulp), tr. 1925 Aart de Koomen (1901-
1998; exm. Rozendaal)]; Opa van der Wilt 90 jaar 
- 25 jaar onze assistent - melkhandelaar [Teu
nis van der Wilt, IJsselmonde 1897 - Dordrecht 
1989, tr. 1925 Jacoba Ouwens; fragment Van der 
Wilt]. 

Terug in de tijd (Hoeksche Waard; www.streek
museumhw.nl), Bulletin 115, juni 2011. Familie
foto [Neeltje van de Erve-Vermaat (1846-1910) 
met drie kinderen; ca. 1887]; Fotoarchief Dick 
& Jopie Leeuwenstein [200.000 negatieven in 
1994 geschonken aan het museum]; Genealogie & 
streekhistorie [nieuwe bestanden]. 

Traditie (www.volkscultuur.nl), jg. 17, nr. 2, 

zomer 2011. Meester-schilder Gauke Bootsma. 
Hindelooper schilderkunst; Fantasy. Het dubbel
leven van moderne mensen; Rituelen in multi
cultureel Rotterdam; Sint Jans processie in Laren; 
Sint Janskruid; Gevoelig tijdsbeeld in familiedo
cumenten [van de familie Schreden]; Feestelijke 
vlootschouw in Scheveningen. 

Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 124 (2011) -2. 
S. Thiry: De constructie van een vorstelijk imago. 
Perkin Warbeck in de Nederlanden en het Heili
ge Roomse Rijk (1492-1495) [deed zich voor als Ri
chard van York]; M. MeirlaenjT. Verschaffel/K. Wils: 
Geschiedenis als bindmiddel? Het geschiedenis
onderwijs aan de colleges en athenea in de Zui
delijke Nederlanden onder het bewind van Wil
lem I; J. Hoegaerts: Duel -vertogen en -praktijken 
in en rond het Belgische parlement, 1830-1900; 
D. Knegt: Debatten over het Franse fascisme; R.-J. 
Adriaansen: Generaties, herinnering en historici
teit (bespreking van enkele geschiedtheoretische 
problemen met de sociologische generatietheorie 
van Karl Mannheim) . 

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 19' 
jg., nr. 2, dec. 2010. K. Kuiken: Van 'niemandsland' 
tot Meerschap. Duizend jaar waterstaat in Haren 
bewesten de Hondsrug; H. 't]ong: Waar lag de Tie
selenswaard? De ligging van een verdronken en 
vergeten polder onder Dordrecht nader bepaald; 
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De verdieping van een artikel over de Wester
schelde. Discussiedossier. 

Urker Volksleven (Ver. 'Vrienden van Urk'; Ur
ker Museum, Wijk 2-2, Urk), 38' jg., nr. 2, mei 
2011. Bewaking politieke delinquenten en mili
taire dienst;]. Visser: Wijk 5 nr. 55 [Meun]; Mar
retje op haar best [Marretje Bos-Romkes]; Uit 
oude kranten [1880]; Oude Urker visserschepen 
(10) [de UK 241; gebouwd Dordrecht 1914; Van 
Dok (1946), Blokker (1948), Fokke Bakker (1949), 
Geense (1971)]. 

Van 't Erf van Ermel (www.ov-ermeloo.nl), nr. 
58, juni 2011. In gesprek met: de heer en mevrouw 
T. Westeneng over hun tabakswinkel; P. Yslw: Ar
restatie van joden aan de Groeneweg in 1942; Verv. 
Herinneringen (XVI); Over kribbelen, kriemelen 
en de Kriemelberg; Een tweede onderduikverblijf 
in Horst; Historische mengelingen; De schiet
baan Horst. 

Vechtkroniek (Hist. Kring van Loenen, Loe
nersloot, Nigtevecht, Nieuwersluis en Vreeland; 
www.hkgl.nl), nr. 35, mei 2011. W. van Schaik: Pie
ter Langendijk (1683-1756) in Loenen; M. Kennis: 
Ontvanger der belastingen dood uit het water op
gehaald [Joan Coenraad Muysken; 1822]; Vistent 
in Loenen; Redding van den drenkeling [Adolph 
Stephanus van Dijk (geb. 1856) door Carolina 
Hartman (geb. 1840); 1860]; W.G. van de Hulst: 
Herinneringen aan Vreeland in de mobilisatietijd 
vanaf augustus 1914; R.Arink/A. Binnerts: Bram van 
den Berg, slager in hart en nieren over de periode 
1946 tot heden [geb. Loenen 1940 (exm. Vonk, uit 
Zoeterwoude), tr. 1962 Metje Christina Schouten 
( exm. Teunizen)]. Nieuwsbrief, maart en aug. 2011. 

Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslach
ten.nl), jg. 36, nr. 4, sept. 2011. ]. van der Heide: 
Het portret van ... Gerrit van der Heide (geb. 
Elburg 14-07-1864), visser en vishandelaar te El
burg; G. Klopman/A. Veldhuis/J. van der Heide: Van 
der Hei(j)de(n) te Elburg en omgeving [aanv. op 
VG 1997 -304 e.v.; oudst bekenden: Adam van der 
Heijden (tr. Rachel Colass; hun zoon Pieter ged. 
Frankenthal 1621) en Pieter van der Heijden (tr. 
ald. 1618 Maiken de Waiers, ws. ged. ald. 10-7-
1593 (als Marie), dr. van Pieter de Waier, die otr. 
(2) ald. 1589 Anna Magdaleene Turck, dr. van 
Wouter); zoon Pieter (ged. Frankenthal 1622) tr. 
(1) Amsterdam 1646 Meijna Sas, tr. (2) ald. 1665 
Anna Lakemans, tr. (3) ald. 1672 Mechtelina van 
der Laak; nageslacht te Epe en Elburg]; P. Meijer: 
Genealogie Van de Goot [' adresnaam'; erf en 
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goed De Goot te Diermen onder Putten; oudst 
bekende: Hendrick Aerts, te Stroe onder Garde
ren, waard ( 1664), kerkmeester (1680/81); zoon Jan 
Hendricksz (in leven 1710), tr. Reijntien Dercks; 
gen. IV. Aalbert Gijsbertsen (ged. Garderen 1722), 
eigenaar van De Goot sinds 1782; Bijlage: recon
structie van opvolgende eigenaren van De Goot]; 
Commentaar Biesterbosch/Bijsterbosch; E. de 
Jonge: Hulshof [17' eeuw; te Apeldoorn; Steghe
man, 1488, 1513]; Corr./aanv. Kwst. Wagenvoort; 
Teunis Kiezebrink [1881]; C. Hamoen: Matriarcha
le stamreeks van Johanna Riphagen [geb. Oene 
1933, tr. Epe 1955 Cornelis Hamoen; Stokkink, 
Van Laar, Dalhuijzen, Riphagen (2x), Van Emst, 
Slijkhuis]; Hannes Michiels [1813]; G. Klopman: 
Kwartierstaat Gerrit van Milligen [geb. Uddel 
1847; 5 gen.:-, Van Soest, Dijkgraaf, Van Zoeren] 
en van Hendrikje Junte [geb. Oostendorp 1874; 
5 gen.: -, Vierhuizen, Koeleman, Hollander]; B. 
Kwakkel: Kwartierstaat van Grietje Hendriks van 
den Burg [1760 Epe 1845, otr. 1780 Cornelis Aerts 
Visch]; Antw. Langen [te Vaassen]. 

Vittepraetje (www.herderewich.nl), 15' jg., nr. 
2, juni 2011. Visserijberichten (4); N.C.R. de Jong: 
Tabaksfabriek 'De Olifant' [Hendrik Goosen 
(geb. 1824; exm. Dijk) startte in 1844 een tabaks
winkel in de voormalige viswinkel van Wouter 
Bruinink; tr. 1856 Anna Visch (exm. Reijnders); 
zoon Berend Goosen (geb. 1857) tr. 1884 Aaltjen 
de Vroom (exm. Van der Velden); zoon Geerling 
(geb. 1893) tr. Smilde Catharina H. de Jonge]; Uit 
het dagboek van C.A.Th. Vogel (7 en slot); Werk
groep Genealogie [ontsluiting ORA Harderwijk 
(betreft geldboetes en andere straffen) 1694-1799 
voltooid, evenals repertoire notaris De Mol (1830-
1865)]; Foto 1'" klas School aan de Academiestraat 
1933 [met namen]; Harderwiekers en/of Hierders 
(45). Genealogie Louw [oudst bekende: Jan Claes
sen tr. 1666 Engeltje Laurents; 9 generaties]; Het 
ontstaan en verloop van de eendenhouderij (1). 

Volkscultuur Magazine (www.volkscultuur. 
nl), jg. 6, nr. 2, zomer 2011. Thema: Wie zijn de 
dragers van het immaterieel erfgoed in Neder
land?; Bijdr. bete. Sinterklaasfeest, Bloemencorso 

van Zundert, SintJansprocessie te Laren, Ringrij
den in Zeeland, Oeteldonkse carnaval te 's-Herto
genbosch, De Jonkheid Sancta Brigida van Noor
beek, Paardenmarkt in Zuidlaren, Hindelooper 
schilderkunst [met Gauke Bootsma, geb. 1942], 
De Boxmeerse Vaart, Schoonrijden [schaatsen], 
Kolven in Noord-Holland, Bovenstem zingen in 
Genemuiden, Keti Koti in Amsterdam, Sint Maar
tensviering te Utrecht, Draaksteken te Beesel, 
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Oud Limburgs Schuttersfeest, Allerheiligen (Hal
loween), Allerzielen. 

Vosholkroniek (Cultuur-historische Vereniging 
Ter Aar; secr.: G.C. Weerenstraat 27, 2461 AR Ter 
Aar), 2-2011. In Memoriam oud-burgemeester 
P.J. Verhoef; Grafzerken rond de N.H. kerk in 
Ter Aar. R. Biegel: Johanna Alijda Cornelia Spille 
(1805-1867) [exm. Wubben, tr. Wassenaar 1825 
Pieter Lens; schoonzoon Isaac Montagne was 
predikant van Ter Aar 1866-1870 (over!. Vlissin
gen 1896)]. 

Werinon (www.historischekring.nl), nr. 78, 
jg. 21, juni 2011. Hinderdam ca 1930; De Berg is 
een stuifduin; T. de Boer: De familie De Boer en de 
Horstermeer [Nanne Wytses de Boer (1795-1871), 
tr. (1) 1822 Aaltje Johannes Sipma; te Pingjum, tr. 
(2) 1842 Ruurdtje van Dijk; verzoek om contact 
met nazaten van Nanne, Frans en Sjoerd de Boer; 
tri.boer@planet.nl]; De 'pont van Nagel' [tot 
1928 bediende Giel Spruijt (1863-1948) de pont 
als verplichting bij de pacht van 'Vechthoeve']; 
Waarom Nederhorst den Berg zijn paardentram 
niet kreeg. 

Wi Rutu (www.Surinaamsegenealogie.nl ), jg. 
11, nr. 1, juli 2011. P. Bol: Konmakandra's en andere 
genealogische ontwikkelingen in Nederland en 
Suriname;].]. Vrij: Vaders achter de coulissen. Bin
nen de vrije bevolkingsgroep in Suriname vóór 
1830 [voorbeelden o.a. (Van) De Cros, Drooge
meyer, Nemelc, Böhm]; H. Snel: Hoe onbekend 
waren de Amsterdamse vaders? [ voorbeeld: Hout
slag]; E. Vijzelman: De Waterkant van vroeger [fort 
Zeelandia]; W.L. Man A Hing: Sranan Roots: Kok
Sey-Tjong. Een hybridische achternaam? [25-ja
rige Chinees, die in 1869 uit Hongkong kwam]; 
A. de Vogel-Muntslag!O. ten Hove: Fintalijsten van de 
Joodse gemeenschappen in Suriname 1839-1840 
[betaallijsten van de bijdrage, die Joodse gemeen
teleden dienden te betalen; namen en bedrag; 
demografische gegevens]; H. Wijngaarde: Kotomisi 
[waar komt deze klederdracht vandaan]; 0 . ten 
Have: Surinaamse emigratie 1974-1975. Een nieuw 
archief op het Nationaal Archief te Den Haag. 

Zeeuwse familiepraet (www.genealogisch
centrum.nl), 26' jg., nr. 1, juni 2011. In Memoria 
Chris Korstanje, Nol van der Sluijs, Conno du 
Fossé en Ad Witte; H.A. Gijsbertsen: Petrus Leven
dale, notaris te Goes [Reimerswaal 1544 - Goes 
1606/1607, tr. 1602 Maria Coenraeds (Stael); zijn 
leven, ouders en kinderen]; Verv. Levendale pakt 
uit ... [regesten 1605; o.a. Muijsaerts, Mesoeck, 
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De Korte, Boerhans]; K. de Bree: Genealogische 
aantekeningen (19). Een Dordtse familie Van der 
Griendt in Zierikzee [Geleijn van der Griendt 
(exm. Cool), 26 jaar, tr. (1) 1710 Clasina Lockuijt, 
24 jaar; kwn. van hun kinderen; tr. (2) 1723 Anna 
du Persij (ged. Zierikzee 1694; exm. Van Stol
lenburg); zij hertr. 1748 Willem Cooper. Geleyns 
broer, Arien tr. Zierikzee 1720 Lijsbeth Antrec
kers/den Antrecker; haar 15 kwn., o.a. Bastert en 
Van der Weijde; nazaten Nout]. 

Zicht op Haringcarspel (harencarspel.ge
schiedenisbank-nh.nl), nr. 39, 20' jg., mei 2011. 

Belevenissen van Antoon Spaansen, deel 4 [1904-

1991]; R. Jonker: Handwerk door de seizoenen 
heen: voorjaar; Melkrijder in oorlogstijd [Blank
man]; De kerk van Krabbendam, deel 3 [1808-

1927]; De bakkerij van Hendrik Kistemaker te 
Valkoog; Toen en nu in Valkoog. 

Zijper Historie Bladen (secretaris@dezijpe. 
nl), 29' jg., nr.2, mei 2011. L.F. van Loo: De Groote 
(of Oude of Hoge) Sluijs te Oudesluis; Oral His
tory: het levensverhaal van Kees Bruin [geb. St. 
Maartensbrug 1929 (exm. Dissel), tr. 1954 Sia 
N.N.]; Herinneringen aan St. Maartensbrug om
streeks 1855-1865;K. Numan: Het veer over het Sint 
Maartenszwin [beschrijving door Andries Vier
lingh, dijkenbouwer, 1552; verpachting]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amersfoort e.o., jg. 20, nr. 3, sept. 2011. In Me
moriam Anton van Nostrum (1942-2011); Thema: 
Mijn overgrootouder. De bijdragen betreffen: 
Martinus van Kleinwee [Hoogland 1808-1879], 

Gijsbert Blom [83 jaar in 1856], Mente Bousema 
[geb. 1831, nat. zoon van Roelfke (overl. 1844); zij 
tr. 1836 Wytze Willems Sikkema], Lijkele Tjal
lings Faber [1845-1937]; Harm Berends Geuchies 
[1826-1905] , Tjitske Gerrits Hoekstra [1850-1930], 

Jan de Jager [Voorthuizen 1846-1929]; Johan 
Victor Christiaan Wichers [1828-1881] , Wilhel
mus Bothof [geb. Rijswijk/ZH 1829], Dirk Kor
ver [1830-1898] , D. Kranen/L. Verbraeck: De familie 
Kranen in Schiedam [stamreeks uitgaande van 
Michael Cranen, 1723 Susteren 1780, tr. 1756 

Margaretha van der Leeck; Kra(a)ne; familie- en 
bedrijfsgeschiedenis]; Vervolg overgrootouders: 
Frederik Josef van der Kroon [1823-1887], Huij
bertus Oostrom [1867-1951], Johannes Schoots 
[1851 Tiel 1937], Gerd Henrich Ruhe [1813-1889], 

Toon Godefrooij [geb. 1837], Lucia van Demen 
[1867-1967]; Christina Magdalena Kuhnkov 
[1837-1921; exm. Schouwenberg]. 
Amstelland, nr. 83, aug. 2011. Verv. Regesten van 
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Kwijtscheldingen (xxv1) [1587; o.a. Appelman, 
De Bisschop, Bicker, Pijning, Lijntges, Coesvelt, 
Vrient, Boel]; Ex libris (IV) [uitleg onbekende 
woorden enz.]; Genealogy abroad (V);J.F. ten Broek: 
Enkele tips om in de Amsterdamse doopregisters 
te zoeken [casus: Willem Pennekes otr. 1725 Eli
sabet Massiko; hulp bij zoeken via internet; met 
schermvoorbeelden in kleur]; Genealogy abroad 
(Va). H. van Duijnhoven: Duifje, mijn duifje [Duve
ke, maîtresse van Christiaan II van Denemarken; 
Amager]; 2,5 mln Amsterdamse krantenberichten 
online; P. Miebies: El ultimo nombre después del 
matrimonio [naamgeving in Spaanstalige lan
den]; QR-code; Leden stellen zich voor [met on
derzoeksnamen o.a. Crawford, Kazenbroot, His
sink, De Kok, Steen hof]. 
Apeldoorn e.o., 2011, No. 3.]. Bel: Mijn afstam
ming van drie geïmmigreerde voorouders [Mar
tinus Meijs, keuterboer te Kampenhout, tr. Eli
sabeth Koetsecum; kleinzoon Cornelis Meijs 
(1738-1815) tr. 's-Gravenhage 1774 Elisabeth 
Schulte; stamreeks tot Dina Adriana Meijs (geb. 
Scheveningen 1873)];]. Hamaker: Bulkes [broers 
en zusters Bülckens trokken uit Neumünster 
naar Hoorn; Peter Hendricus Hammächer kwam 
ca. 1768 uit Randerath naar Den Haag];]. Limpers: 
Kwartierstaat Tjiske Anna Magdalena Sack
man [1910 Den Haag 1975; 5 gen.:-, Schuurhof, 
Marneffe, Knaapen]; J. ]iirgens-Lulofs: Toespraak 
door Claas Lulofs, 1853; F. Nelis: Migratie van 
Limburg naar Leiden en Haarlem en uiteindelijk 
naar Apeldoorn [Dieben, Landman, Nelis]; Verv. 
Papier en papiermolens op de Veluwe (2) [Panne
koek, Eikendal, Schenk]. 
Aqua Vitae (Betuwe), 14' jg. (2011), nr. 2. R. ten 
Ham: Tweemaal overleden ... [in 1864 en 1870; Wil
helmina Verwoert (geb. Driel 1790), tr. Arnhem 
1825 Petrus Völcker (Vullekes); fragment Völcker, 
Volckering, Hullekes];J.N.A. Groenendijk: Het ge
slacht De Cock van Neerijnen [14' -1;,< eeuw; 8 

generaties; met uitvoerige bronvermeldingen] . 
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 14, nr. 3, aug. 2011. 

Verv. De 'Bergische Familie' Stöcker [19' eeuw]; 
H. Beulen: Stamreeks Arnoldus Hubertus Delnoy 
[geb. Oud-Valkenburg 1863, tr. ald . 1890 Maria 
Elisabeth Last; --+ Henri Delnoy (overl. Gulpen 
1717)]; M. W. Suijkerbuijk: Van 'deserteur' tot Rid
der (of: ex-Houthemenaar drager van de Militaire 
Willems-orde) [Daniël Isaac Croon (geb. Sint Ger
lach/Houthem 1804; exm. Lejeune), militair, in 
1839-1840 op Celebes, tr. Salatiga_ 1852 Johanna 
Elisabeth Dezentjé]; J. Brouns: Een vechtpartij in 
Klimmen (I) [o.a. Matthijs Brouns; 1777]. 

Hollands Noorderkwartier, afl. 87, jg. 25, nr. 3, 
sept. 2011. E. Reijngoud/P. Aaij: Familie Haakman 
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[stamreeks van Anton Johan Haakman (geb. Den 
Haag 1941) via Johannes Hackman (1840 Alkmaar 
1916) en Johann Gottlieb Hackmann (geb. Oster
cappeln 1786, over!. Utrecht 1851)-> Johann Hein
rich Hakeman ( over!. 1714) tr. Engel Trendmann 
(over!. 1723)]; A. Po/and: Losse Polanders [Poland 
te Warmenhuizen, Schoorl, Oudorp, Alkmaar]; 
Aanv. Wonder; M. Luken: Bijzondere bronnen 
[jaarboek Alkmaar 1856; personeel brandspui
ten]. 
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 58, aug. 
2011. M. Roefs: Aangever en getuige tegelijkertijd: 
Hendrik(us) van Wordragen [twee bijna gelijk
namige broers, geb. Ammerzoden 1814 resp. 1816]; 
P. van de Laar: Een huwelijksketting van 7 perso
nen [Hendrina Clabbers (1740-1778) - Lemmens 
- Ebben - Vos - Van de Voort - Van den Bergh -
Johanna Wolters (1800-1886)]. 
NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), jg. 25, nr. 
3, sept. 2011. Tussen oude papieren van ... gevon
den. Overledenen van Huisduinen [1684-1694]; 
T. Kuut-Wiegman: Schaatsdrama op de Zuiderzee 
[ trof vier leden van de familie Wigbout ( één keer
de op tijd terug) en buurjongen Kraan; 1901; frag
ment Wigbout (5 gen.)]. 
Stichtse Heraut, 23' jg., nr. 3, aug. 2011. Y. Jan
sen-Linse: Cirkeldiagram [beknopte kwst. (6 gen.) 
van Bernardus A.L. Jansen (1908-1972); Jansen 
(te Utrecht), Snijders, Schram, Quakernaat]; 
C.J. van Hunnik: Geslacht Hildebrand [oudst be
kende: Johannes Hildebrand, geb. Bömenzien/ 
Saksen Anhalt ca. 1719, otr. (1)Amsterdam 1748 Ca
tharina van As beek, tr. (z) Utrecht 1751 Catharina 
Luchtermans]; A. Hajenius: Veiligheidsdoodskis
ten. 
Zaanstreek-Waterland, afl . 86, 24' jg., sept. 2011. 
Verv. Kwst. Blok (15) [o.a. De Coninck (te Best), 
Van den Boom, Van Hogerlinden, Van Duppen, 
Roefs (te Helmond), Van Hoek]; G. Conijn: Be
grafenisrituelen; R. Bont: De nakomelingen van 
DirkJansz Crok [tr. Westzaan 1741 HillegondJans 
Stolp; Krok, Donker, Al, De Graaf (te Westzaan), 
Avis, Van Leijden, Trap man, Ten Ca.te, Wijsman]. 

België 
Bulletin de l'lnstitut Archéologique Liégeois, 
Tome cxv (2010-2011). Hierin o.a.: A. Langer: La 
chasse du haut Moyen Age dans l'espace carolin
gien [technische aspecten, jachtrecht, adellijke en 
koninklijke jacht]; W. Ramacciotti/P.-Y. Koiris: Un 
tableau d' Englebert Fisen peint pour Lambert 
de Liverlo: Hercule et Omphale [1686; Lambert 
(1621-1693), kanunnik en verzamelaar, zoon van 
koopman Wathieu de Liverlo]; P. Colman/B. Lhoist
Colman: Les Colsoul, orfèvres liégeois de père en 
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fils [edelsmeden; 18' eeuw]; P. Gilissen: François
Antoine Lejeas (1744-1827), introuvable et mal
chanceux évêque de Liège. 

Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, 9' jg., 
nr. 4, juli-aug. 2011. Gentse trouwboeken (1584-
1796) en begraafboeken Alexianen (1673-1796) on
line [pdf-bestanden, gesorteerd op naam van de 
echtgenoot; www.gent.be/zwartedoos, Zoeken 
in Archieven]. 

Heraldicum disputationes (users.pandora. 
be/homunculus), jg. 16, nr. z -2011. P. Donche: Den 
Wtdruck ofte Blasoen der Wapenen, 1616. Het 
eerste Nederlandstalige handboekje over heral
diek [drukker Franssoys Bellet te Ieper; auteur 
Jacob van Langhemeersch, geb. tussen 1562-
1582 (exm. Le Chevalier), over!. Ieper 1618]; W. van 
Ham: Het blazoen van Sint Sebastiaan [o.a. de op
komst van het J eruzalemkruis]. 

'lype f. &n ,olrde -.penfiguu,, wmbij het grnteco kmi, a,n ,Jjn uitein-~ 
den dwaMibalkjes heeft, de kleinere niet. Het is th:ms de me-est gebruike~ 
lljkc variant, hetstandaardmodd van het Jcruir.a lcmskrubi.41 + + 

Le Parchemin (oghb.be), No. 393, 76' année, 
mai-juin 2011. B. D'Hoore: Un Merode méconnu du 
XVIIIe siècle: Jean-Guillaume-Augustin de Me
rode, marquis de Westerloo (1722-1763) [exm. de 
Nassau-Hadamar]; A. Rabbow: La mère de tous 
les blasons. L'héraldique a commencé avec une 
femme: Isabelle de Vermandois [eerder versche
nen in Herold-Jahrbuch N.F. 15. Band (2010)]; 
R.-A. Planchar: Les Planchar, maîtres de fosses 
dans la seigneurie de Montegnée [met schema 
16' -20' eeuw]; Princes en Belgique. Prolonge
ments [Gand - Vilain, Gavre]; B. d'Ursel: Princes 
en Belgique. Habsbourg- Lorraine; Héraldique 
vivante: Cattoir [met genealogie; begin 18'-20' 
eeuw], Henroz [met fragment zo' eeuw]. 

De Rode Leeuw (www.vvf-limburg.be), jg. 42, 
afl . z, april -juni 2011. S. Govaerts: Limburgse sol
daten in de 18d' eeuw; Verv. De Tongerse familie 
Stas [18' -20' eeuw]; Verv. De schepenen van Grote
Brogel [1452-1576]; M. Kunnen: Burgerlijke Stand 
1891-1910. Gerechtelijk Arrondissc1nenc Has

selt, eindelijk raadpleegbaar in het Rijksarchief 
te Hasselt;]. Maenen: Zegelmatrijs van Aleidis de 
Merode, abdis van Hocht [abdis verkozen 1574, 
dochter van Hendrik de Merode en Françoise van 
Brederode; (tr. 1525)]. 

Taxandria, jg. LXXXII (2010). Opstellen over de 
geschiedenis van Turnhout, de Antwerpse Kem
pen en het hertogdom Brabant, deel z. Hierin o.a.: 
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B.C.M. Jacobs: De nalatenschap van Turnhoutse 
begijnen in geding bij de Raad van Brabant in Den 
Haag [Maria Willems Timmermans (testeerde 
1664), Adriana van Steenhuijs (uit Hoeven, tes
teerde 1710), Anna Catharina Huart en Maria 
Theresia Huart (1745), Johanna Antonia Soffaers 
(1753)]; P.Jans: Tussen Spanje en Oranje. Het bewo
gen leven van de Meerhoutenaar Jan Truyens (ca. 
1566-1611) [tr. 1566 Maria Maes uit Geel]; P.M.M. 
Klep: Economie en huwelijksgedrag in Turnhout 
(1796-1828); G. Landuyt: Corbeels en de andere 
boerenleiders in het Vlaamse beeldverhaal; E. Per
soons: Kluizenaars en kluizenaressen in Leuven 
en omgeving; De blijde intrede van 'primus' Van 
Genechten in Turnhout in 1791 [het leven van 
François Wolffers, geb. Aalst 1812 (uit het huwe
lijk van een Delftse fabrikantenzoon en Françoise 
Jacqueline de Smet)]; G. Stey·ns m.m.v. R. Peeters: 
Een Turnhoutse familie in de 19de eeuw in Tilburg 
[ Charles J. Van Damme (ged. 1778; exm. Vueghs), 
tr. Turnhout 1804 Johanna Maria Donders (geb. 
Tilburg 1781; exm. Picocrie); katoendrukkerij en 
ververij; 'photografisch' atelier; kerkhofbeelden]; 
F. Stevens: Een erfenis van de Franse revolutie? Het 
einde van de lokale autonomie en de opbouw van 
een nieuwe orde (einde 18d'-begin 19de eeuw); r. 
Stouthuysen: Mythe en waarheid omtrent de be
gijnen: Godgewijde maagden of godgewaagde 
meiden? E. Vanhaute: Waarom de Kempen in de 
jaren 1840 niet verhongerden; W. van Hout: De 
Turnhoutse stadsstichting in een regionaal per
spectief; R. Van Uytven: Mechelse veehandelaars op 
de Ossenmarkt te Lier 1497-1514. 

Vlaamse Stam (www.familiekunde-vlaande
ren.be), 47' jg., nr. 4, juli-aug. zon. R. Debbaut: 
Op zoek naar Simoen Laros in het Meetjesland 
[te Middelburg/B, Ursel, Moerkerke; 17'-18' 
eeuw; La Roche, De (la) Ros, Rots, Laroeys enz.]; 
D.J.S.M. Peeters: Professor François Huet, bezieler 
van het Huet Genootschap [geb, Villeau 1814, le
raar geschiedenis, filosoof, Universiteit van Gent 
1835-1850, over!. Parijs 1869, tr. 1845 Joséphine 
Duplan; stamreeks Huet (oudst bekende: Emery 
Huet tr. Saint Sigismond 1666 Louise Soulas); 
kwst. (5 gen.); - , Foirien, Levassor, Gouache]; 

W. Peene: Genealogieën en kwartierstaten uit pri
vé-collectie [lijst van 104 ver teruggaande gene
alogieën, aangetroffen in een manuscript in het 
archief Stichting de Bethune te Marke; www. 
stichtingdebethune.be; transcriptei nrs. 1 t/m 
9: Bennins, De la Tannerie, Van Essene, De He
raugieres, De Herzelles, Loets, De Noirthout, De 
Rechem, De Zinneghem]; Verv. Hulp uit onver
wachte hoek .. . Antwerpse droogscheerdersleer-
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lingen (X-1) [1554]; N. Van den Borre: Bestuursme
morialen als genealogische bron. 

Westhoek (Vlaamse & Franse Westhoek; www. 
users.skynet.be/mattias.pattyn/wh/), jg. 26 
(2010), nr. z. K. Pap in: Medische kennis in Poperin
ge tijdens de 16d' eemy. Andreas de Backer alias 
Bacherus, lijfarts van de hertogen van Brunswijk 
[Poperinge ca. 1546 - Leiden 1616]; M. Pattyn: De 
leenheerlijkheid Morslede anno 1756 [lijst van 
de bewoning]; W. Bee/e: Vremde cortgesetenen 
in de kassei rij Veurne anno 1771 [ cortgesetene = 
diegene, die een huis met weinig of geen land 
bewoonde; vremde = diegene, die van buiten de 
kasselrij afkomstig was, of soms gewoon uit een 
ander dorp; naam met opgave herkomstplaats, 
beroep, vrouw, aantal kinderen]. 

Idem, jg. 27 (zon), nr. 1.J. VanAclur: Geestelijke 
leden van de H . Kruisbroederschap van Veurne 
vóór 1560 [verbonden aan de Sint-Walburgakerk, 
kapittelheren, uittreding, doodschuld als date
ring, rekeningen, regis ter uit 1549; lijst van leden 
en begunstigers]; N. Boussemaere: De 'ommestel
lynghe vande vuytzent vande kersmesse' 1623 in 
Boezinge [belastingomslag; met index familiena
men]; K. Pa pin: Een gebroken grafsteen in de Pre
dikherenkerk te Ieper (1633) [de Weynssone]; G. 
Tavemier: Biografie van Jan Verslype (1794-1867), 
bos kanter en crimineel; F. deCaestecker: Fragments 
généalogiques De Caestecker (XVIl' -XX' siècle). 

Duitsland 
Altpreufsische Geschlechterkunde. Familienar
chiv(www.vffow.de), Band 32 ( 2010 ). Ahnenlisten 
Rehagen en Kroschewski [met Nachfahren
liste]; Familien Meyer / Böttcher, Salopiatta / 
Wischnewski, Holz / Sahm; Die wes tpreu!si
schen Vorfahren der Familie Post aus Deutsch 
Krone; Ahnenliste Grams; Familie Heinrich 
aus dem Ermland [kwst.]; Ahnenliste Lippky; 
Familie Schlicht aus Frisching; Bauernfami
lie Wannagat [kwst.]; Ahnenliste Scheu [stam
reeks ]; N achfahrenliste Gottfried Henff und der 
Juliane Ewert mit Ahnenliste Hartmann [tr. 
Danzig 1789]; Familie Prafs (Praks); Corr./aanv. 
Dittbrenner, Schawaller, Sembritzki; Registers 
[vooral te raadplegen vanwege de soms vér terug
gaande kwartierstaten]. 

Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Fami
lienforscher e.v., Sitz Herne, Arbeitsbericht, Jahr 
2010, Heft z. Idem, Jahr 2011, Heft z. Familienfor
schung Stolper Land; Forschungsstelle Galizien 
und Bukowina [Auflistung Ortsfamilienbücher 
(plaats, periode, aantal families en pagina's)]; Die 
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Landmannschaft Weichsel - Warthe [adressen 
Hilfskomitees en archieven, kranten en andere 
publicaties]; Kirchenbuchduplikate Landsberg 
a.W.; Geschichte der Dörfer in der Glogau - Pose
ner Grenzregion [boekbespreking]; Neue E-mail
Liste: Salzburger emigranten [www.Salzburger
Emigranten.de/]. 

~ Arbeitsbericht .. ,-._.....r. .. ~r---..._ .. v_ ............. ......... 

' , . . 
. . 
·" ·" · " 

Archivar, 64. Jg., Heft 02, Mai 2011. Zur archi
vischen Erschlielsung von Urkunden; Online
Findbücher des internationalen Suchdienstes; 
Neuauflage der Bestände-übersicht in der Abtei
lung Ostwestfalen-Lippe des Landesarchivs NRW. 

Idem, Heft 03, Juli 2011. Archive in Bremen: 
Staatsarchiv [office@staatsarchivbremen.de], 
Bremische Evangelische Kirche / Landeskirchli
ches Archiv, Archive der Wirtschaft, Universitäts
archiv, Radio Bremen, Arbeitskreis Bremer Ar
chive; Bremerhaven: Stadsarchiv, Kirchenarchiv, 
Spezialarchive [www.bremerhaven.de]; Stasi
Archiv multimedia!. 

Archiv für Familiengeschichtsforschung 
(www.degener-verlag.de), 15. Jg., Heft 2/2011. I. 
Be1ger: Zwei Familien - ein Name: Berger von 
Berg [Mähren, Kroatië; 16'-17" eeuw]; K. Nacken: 
Anna Hedwig Scherbius geb. Nacken [geb. Keu
len 1854; exm. Camphausen]; J. Bergmann: Late
rensis - Ein Kurzporträt des Hebraisten, Theolo
gen und fast vergessenen Reformators Bernhard 
Ziegler (1496-1552) [geb. Gauernitz; exm. von 
Miltitz]; Die Oberlausitzische Gesellschaft der 
Wissenschaften. 

Brandenburgische Genealogische Nachrich
ten (www.bggroteradler.de), Band m, Heft 2, 6. 
Jg., 2/2011, Zur Postgeschichte der Mark Branden
burg. Teil 2: Die Königlich Preulsische Staats post. 
Liste bisher gefundener Postillione aus den Kir
chenbüchern der behandelten Region; Die Grün-
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dung des Ortes Neu Schadow; Spitzenahnen in 
der Niederlausitz; Auguste Lubisch geb. Stock 
[Hamburg 1887 - Auschwitz 1943]; Historische 
Regionen unseres Landes kurz vorgestellt: Nie
derlausitz. 

Donauschwäbische Familienkundliche For
schungsblätter (akdff@haus-donauschwa
ben.de), Nr. 139, Band 9, Folge 13, 37. Jg., März 
zon. Dorfgemeinschaft Zichydorf in Kanada; 
Batschka - Kirchenbücher digitalisiert [www. 
archivum.asztrik.hu/demo]; Unsere verlore
nen Donauschwaben-Kinder [meer dan 20.000 

kinderen werden gescheiden van hun familie en 
over Joegoslavische weeshuizen verdeeld, goede
ren geconfisqueerd, jonge vrouwen naar Rusland 
gevoerd]; Elsässer in Apatin [Schariery, Francois, 
Beek, Lehmann, Metzinger]; Auswanderungen 
des steurlichen 'Liquidatoriums' aus 1856 von Uj
vór. 

Düsseldorfer Familienkunde (www.dvff. 
de.vu), 47. Jg., Heft 1/2011. M. Degenhard: Die Düs
seldorfer Familie Kegeljan vom 17. bis 19. Jahr
hundert [oudst bekende: Gerhard Kegeljan, tr. 
Christine Schorn; lieten in 1651 en 1655 kinderen 
dopen]; Verv. Musik am Hofe des Herzogs und 
Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 1614-1653. IIIb. 
Diskantisten [knapen, die dienden in de kapel 
tot ze de baard in de keel kregen]; Namensdefi
nition Iwen/Iven; Verv. Steuerliste der Freiheit 
Mettmann um 1716; Verv. Status Parochiae ad S. 
Lambertum (1807); Hilfestellungen für die Auf
arbeitung eines Nachlasses; Heb-Register des 
Pfaclmoggen in Barrenstein (1672/73); Siegel des 
Philippus Francken [1672]. 

Idem, Heft 2/2011. Verv. Familie Kegeljan [ge
nealogie]; Verv. Status Parochiae; R. Vandré: Zur 
sogenannten Müller-Unehrlichkeit; Hebregis
ter der Honner in Aldenrath (Allrath) [1672/73]; 
Verv. Steuerliste Mettmann; Verv. Musik am Hofe. 
IV. Violinisten [o.a. Maidt (ook: Morold), Stos 
(Stoesz, Stohs)]; Eine Auswahl personenkundli
cher Quellen im Stadtarchiv Düsseldorf. 

Der Eisenbahner-Genealoge, Band 7, Folgc 3, 

Jg. 38, April 2011. Der Deutsche Krieg (1866) aus 
der Sicht eines Amorbacher Bürgers [brief van 
Georg Lochert aan zoon Peter]; Deutsche Eisen
bahngeschichte kurzgefasst; Tagebuch zur Rüc
kert / Jenisch -Forschung 2000-2010 [over de fa
milie Jenisch; zou uit de Nederlanden stammen; 
te Augsburg, Hamburg; 16' -19' eeuw]; Das Wap
pen von Strümpfelbach; Verv. Ehestiftungen des 
Kirchspiels Ilten [Nettelroth t/m Pordey; met 
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o.a. Nöhre / Noier, Nollen, Olers / ölers, Oster
wolt (-wohlc, -walt), Pais, Pegau, Pichling / Bich
ling, Plals, Plinken]. 

Idem, Tagungsschrift 38, März-April 2011. Mag
deburg - 1205 Jahre alte Stade an der Elbe. Zeit
cafel; Die Siegel und das Wappen der Stade Mag
deburg; Der Dom St. Mauritius und Katharina 
zu Magdeburg; Otco von Guericke - Bürger und 
Bürgermeiscer von Magdeburg. Erfinder und For
scher [1602-1686, studeerde 1623-24 in Leiden, er. 
1626 Margaretha Alemann]. Halberstadc - das 
Tos zum Harz. Zeittafel. 

Emsländische und Bentheimer Familien
forschung (www.genealogienetz.de/vereine/ 
afel/), Heft 108, Band 22, Jan. 2011. 0. Teipen: Mög
lichkeicen der Familienforschung im südlichen 
Emsland am Beispiel des Kirchspiels Beesten; J. 
Ringena: Daten aus dem Ledematen Buch Ootmar
sum [1660-1679]. 

Emsland-Jahrbuch, 2011. Jahrbuch des Em
sländischen Heimatbundes (Am Neuen Markt 1, 

49716 Meppen), Band 57. Natur und Landschaft, 
Land und Leute im alten Kreis Aschendorf
Hümmling [1930]; Antidemokratische Wehr
verbände im Emsland während der Weimarer 
Republik; L. Remling: Eine Synagogengemeinde 
ohne Synagoge - Die Beträume der Synagogen
gemeinde Freren [bedehuis van Joseph (Isaak) 
Weinberg (geb. ca. 1785 of 1792, koopman, er. (1) 

Fronecke Moses, tr. (2) (1835) Juli Levi; bedehuis 
van Bendix/Benno Schwarz, veehandelaar en 
slachter (geb. Heilbron ca. 1881), er. 1906 Emma 
van Geldern (uit Essen); kleinzoon van Simon 
Schwarz, die in 1864 Weinberg opvolgde als be
stuurder]; Handarbeitsvorlagen der Biedermei
erzeit von C. Kobert Wicwe in Lingen [Johanne 
Wilhelmine Gerling (1816-1898), er. 1842 Joh. Carl 
Fr. Kobert]; Die Spielzeugsammlung Adelmann 
und die Geschichte des Spielzeugs. Chronik des 
Geschäftshauses Adelmann; Zum Torfkoksindu
strie in Emsland; Zum Gedenken an J osef Hane
kamp [geb. Werlte 1935]; G. Raming-Freesen: Der 
ehemalige Rittersitz Spyck im Kirchspiel Lachen 
- Eine Spurensuche [to Wilholte, Schulte]; Die 
Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes in 
Meppen. 

Europäische Stammtafeln (Detlev Schwennicke; 
Frankfurt am Main), N.F. Band XXVIII (2011). Zwi
schen Maas und Rhein 4. Een voor onze streken 
interessant deel. Gegevens in schema-vorm. Na 
families met bekende namen uit de geschiedenis 
[zoals Bassompierre, Clermont en Talleyrand] 
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volgen zuidelijke, nu Belgische geslachten [o.a. 
Oudenaarde, Avesnes, Boechout, Glymes, La
laing, Lannoy, Looz, Aspremont, de graven van 
Namen, Petegem, Ranst en Berchem, de graven 
van Devon, Beaufort, Trazegnies en Wavrin]. Tot 
slot de noordelijke, nu Nederlandse geslachten 
[o.a. Rheden en Baer, Bentinck (mee de graven 
van Portland), Buren, Dale, Gennep, Goye (Lange
rak), Heenvliet, Heusden, Kruiningen, Merwede, 
Putten, Strijen, Vianen, Wassenaer (burggraven 
van Leiden), Duvenvoirde, Polanen, Asperen, 
Wisch, Witthem en Zuilen (heren van Abcoude 
en Anholt). Literaturverzeichnis. Addenda et cor
rigenda. Register. 

Familienforschung in und urn Osnabrück, 
Heft 37, 10. Jg., Juli-Sept. 2010. Deutsche Auswan
derer auf dem Weg nach Lateinamerika; Verv. 
Vorfahrenliste Ringelmann (II) [eigenlijk stam
reeks: gen. IX ... , met o.a. Hildebrandt, Pagens
techer]. Idem, Heft 38, Okc.-Dez. 2010. 

Idem, Heft 39, 11. Jg., Jan.-März 2011. R. Rtif.f: 
Internet-Handel, mit Erkennungsmarken förderc 
Grabräuberei; W. Bohnenkamp: Familie Bohnen
kamp - eine verwirrende, wechselvolle Geschich
te. 

Familienkunde Niedersachsen (info @fami
lienkunde-niedersachsen.de), Rundbrief 1.2011. 

Der Wert der standesamtlichen Sammelakten; Fa
milie Bobzien / Möller aus Neuhause/Elbe [ver
slag van onderzoek]. 

Familie und Geschichte, lfd.Nr. 77, Band VII, 

20. Jg., Heft 2, April-Juni 2011. G. Schlegel: Der 
Schichtmeister auf St. Johannis am Bärenstein 
Christian Gottfried Linigke und seine Familie 
[afk. van Zörbig, er. Neudorf 1748 Johanne Char
lotte Dietze]; Auswärtige Täuflinge im KB Mühl
hausen St. Marien 1607-1657 (Teil 1) [o.a. Gutjahr, 
Haberborn, Drescher, Koch, Knuttel, Ritter, 
Breitlauch, Dering; Von Bieberstatt; Becke; Ba
lemar; Gerwig; Thon, Fritzeler, Haberkorn]; 
F. Reinhold: Bilsenschnitt und Hexerei in Clodia 
bei Weida (1724)- aus der Geschichce der Familie 
Hempel [17'-18' eeuw]; Auswercung des Nachlas
ses von Roland Voigt. 

Die Funzel (Bergische Verein; www.bvff.de), 
Heft 82, Juni 2011. Verv. Begräbnisregister der 
ref. Gemeinde Cronenberg [dopen!; 1691]; Perso
nenstandsunterlagen im Stadtarchiv Düsseldorf 
digicalisierc [www.duesseldorf.de/stadtarchiv/ 
index.shtml]; Verv. Dopen 1691. 
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Genealogie, Band xxx, 60. Jg., Heft 2, April-Ju
ni 2011. P. Wochesländer: Ein Lorscher Phänomen 
- anhand von Zeitanalysen erforscht [het kloos
ter Lorsch; o.a. belangrijke families in de tijd der 
Karolingen en hun betrokkenheid bij het kloos
ter; schenkingen; Stammtafel Graf Machelm (8' 
eeuw)]; Verv. Scharfrichter (V). Christian Friedrich 
Krafft [over!. 1819]; Verv. Amtsjuristen: 1679 bis 
1858 in Aerzen bei Hameln [Voigt, Kücken, von 
Hugo, Leonhard, Floto, Brauns, Wagenfeld enz.] . 

.,,.. 

GENEALOGIE 
Deutsche Zcilschrift filr Famillcnkundc 

-------------,_ ... _,_. _ ____ r ... _,_ 

Gesellschaft für Familienforschung in Fran
ken e.v. (www.gf-franken.de), Mitt. Nr. 43, Juli 
2011. Neuerscheinung: Kärntner Migranten des 
16. und 17. Jahrhunderts (co-ROM) [€ 9,- niet
leden]; Benutzung von Kirchenbüchern. Hand
reichung für Pfarrämter vom Landeskirchlichen 
Archiv der EKLB. 

Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtge
schichte, 81. Mitteilungsblatt.Juni 2011. Karl Mi
chelson zum 90. Geburtstag; K. Michelson: Frie
drichstädter Einwohner in den Jahren der Stadt
gründung 1621-1634. 2. überarbeitete und erwei
terte Fassung durchJöm Norden [eerste publicatie 
in 1976; inleiding betr. o.a. de kerkboeken van de 
Remonstranten, de samenstelling van de bevol
king, invloeden van buiten, komst van Augsbur
gers en Mennonieten; Einwohnerliste: alfabe
tisch op achternaam of patroniem, data, bijzon
derheden, bijv.; Ba1·cn.c Cryvangc1: uit Gouda,Jan 

Arends van Delden uit Haarlem, Nicolaus Gre
vinchovius uit Rotterdam, Hendrick de Haen 
tr. Deliana van Deuverden (Amersfoort), Marten 
Hillebrants uit Alkmaar, Willem van (den) Hove, 
heer van Wedde (tr. Magdalena van der Dussen), 
Jan Jacobs Kalis uit Monnickendam, Nicolaus 
Jansenius uit Zierikzee,Jan Willems Verdam uit 
Den Briel, Adolph van de Wael, heer van Moers
bergen; Bijlagen o.a. lijst schippers; Archiv mit 
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Bedeutung für die Geschichte Friedrichstadts]; 
Bibliografie Karl Michelson. 

Herold-Jahrbuch, N.F. Band 15 (2010). E. Hen
ning: Der 'doppelte' Herold. Ottfried Neubecker 
undJürgen Arndt-ein Beitrag zur Wissenschafts
geschichte der deutschen Heraldiek; L. Henning: 
Die Eide der Pommerschen Müller 1738/39. Eine 
Quelle zur Geschichte der frühneuzeitlichen 
Steuerverwaltung und zur personengeschicht
lichen Müllerforschung [met opgave molenaars 
per plaats]; D.C. Jackman: Die Ahnentafeln der 
frühesten deutschen Könige [ de auteur werpt een 
aantal vragen op n.a.v. Eduard Hlawitschka, Die 
Almen der hochmittelalterlichen deutschen Könige, Kai
ser und ihre Gemahlinnen (2006); met schema's om 
de diverse hypotheses te verduidelijken; pag. 47-
67]; A. Rabbow: Die 'Mutter aller Wappen'. Heral
dik begann mit einer Frau: Isabella von Verman
dois [1085-1131; 'schaak'-wapen]; A. Wolf: Ahnen 
deutscher Könige und Königinnen. Alternativen 
zu dem Werk von Eduard Hlawitschka [boven
genoemd; pag. 77-198; veel schema's om deze 
specialistische materie te helpen bestuderen]; 
G.-H. Zuchold: Die Schweizer Garde König Frie
drichs I. in PreuBen. Mit biographischen Notizen 
zum Personalbestand des Offizierskorps. Bijlage 
XI: Wappen der Mitglieder der Prima Plana; D. 
He1furth: Grundlagen der Phaleristik. Literatur
bericht über neue ordenskundliche Nachschlage
werke. 

Der Herold (www.Herold-Verein.de), N.F. 
Band 18, Jg. 54 (2011), Heft 1-2. Ein neu entdecktes 
Buch aus dem Besitz des Herzogs Ernst Bogis
law von Croy; Das Goldene Buch der Stiftungen 
in Frankfurt am Main; Untergegangenen nie
dersächsische Landkreiswappen [met 54 wapen
afbeeldingen in kleur]; Kommunale Wappen
schau [ met 24 afbeeldingen in kleur]. 
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Hugenotten (www.hugenotten.de), 74. Jg., Nr. 
4/2010. Idem, 75. Jg., Nr. 1/2011. J. Kaminski: Das 
Leben einer Hugenottennachfahrin. Prinzessin 
Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg 
in der Literatur [1666-1726; dochter van Eléonore 
d'Olbreuse]; M. Wilde-Stockmeyer: amore et pace 
- Lebensbild der Malwida von Meysenburg ge
borenen Rivalier [geb. Kassei 1816, dochter van 
Carl Rivalier, geadeld (1825) von Meysenburg; 
vanwege haar revolutionaire ideeën uitgeweken 
naar Londen (1852), over!. Rome 1903]. 

Idem, 75.J g., Nr. 2 und 3/2011. Themenheft: 325 
Jahre Hugenottenstadt Erlangen. Chronologie 
zur Geschichte der Hugenotten und Waldenser 
in Erlangen; Die Friedhöfe der Französisch-Re
formierten in Erlangen; Der 'Hugenottenbrun
nen' zu Erlangen; M. Peters: Zur Rolle Joseph Au
gust du Cros als Agent des Markgrafen Christian 
Ernst von Brandenburg-Bayreuth [geb. Guyenne 
rond 1640 ]; Waldenser in Erlangen 1686-1688. Zur 
vergessenen pragelanischen Minderheit in der 
'Hugenottenstadt'. 

Königsberger Bürgerbrief (www.stadtge
meinschaft-koenigsberg.de), Nr. 77, Sommer 
2011. Alte Fassaden und Portale in Königsberg; 
Königsberger Rathäuser; Dietrich Bonhoeffers 
Eltern und Königsberg [theoloog, geb. Breslau 
1906; Karl Ludwig B. (geb. Neresheim 1868) tr. 
Breslau 1898 Paula von Hase (geb. Königsberg 
1876; exm. von Kalckreuth); voorouders Bon
hoeffer zouden in de 17' eeuw uit Holland naar 
Württemberg getrokken zijn]; Die Hofapotheke 
zu Königsberg; Er starb vor 400 Jahren: Anton 
Möller [1563-1611, schilder te Danzig]. 

Mitteilungen der Westdeutschen Gesell
schaft für Familienkunde (www.wgff.net), 
Band 43, Jg. 99, Heft 2, April-Juni 2011. M. Oexle
Lohmar (t): Die Bergleute von Hoholz, Gielgen 
und Roleber in der vorindustriellen Zeit vor 1810 
[o.a. Winterscheid, Horn, Zülckhoven, Klein, 
Laufenberg, Oppenau]; M. Degenhard: Anmer
kungen zu der Familie Offermanns in Mürdt/ 
Opherten im 17. Jahrhundert; H.-J. Hammacher: 
Die Bcde utung des Natncns 'I-lan:unachcr'; M. 

Degenhard: Sämtliche im Arrondissement Düs
seldorf sich befindende Achsenmacher, Wagener, 
Stellmacher; J. Kaldenbach: Kölner Niedrigwas
serfolgen in Holland [verklaringen voor notaris 
Brascamp te Weesp; 1809-1811]. 

Pfälzisch-Rheinische Familienkunde (www. 
genealogienetz.de/vereine/PRFK/), Band xvn, 
Heft 4, 60. Jg. (2011). A. Schwarz: Ehemals kurz-
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pfälzische, nunmehr österreichische Leibeigene 
im Oberamt Germersheim im Jahr 1630 (Teil 1) 
[in Landesarchiv Innsbrück, Aufsertirolische 
Sonderbestände; naamlijsten]; W. Esser: Die Apo
theker der heutigen Bienwaldapotheke in Kan
del [Leuchsenring, Wagner, Wend, Hoffmann]; 
Familienbilder (x1v) [Röss; met stamreeks]; Kor
respondenz der aus Hafsloch in die USA ausge
wanderten Geschwister Fülser 1845-1918 [Füsser]. 

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen 
Familien- und Wappenkunde (www.gfw.ge
nealogy.net), 60. Jg. (2011), Heft 1. E. Bruns: Der 
Besuch des Fürsten Christian Eberhard in Emden 
im Jahre 1699; Geschichte der Upganter Bauern
höfe, Teil II [o.a. Andrae, Poppinga, Agena, Ter 
Braeck (uit Groningen), Wiarda, Leerhoff, Lott
mann, Stürenburg, Crumminga, Wenckebach, 
Baumann, v. Hane, Kettler, Arenholz]. 

Idem, 2011, Heft z. A. Richter: Die Wohnplätze 
in Ostfriesland vom 16. bis zum 20. Jahrhundert 
und ihre politische und kirchliche Zugehörigkeit 
[bewerkte herdruk van een uitgave in 1976; vijftig 
bladzijden handige hulpvoor het herleiden van 
namen van woonplaatsen, buurschappen e.d.; 
met opgave waar ze politiek en/of kerkelijk onder 
vielen]. 

Sächsische Heimatblätter, 57. Jg., Heft 2/2011. 
Baukunst, Macht und Porzellan in Deutschlands 
ältestem Schloss [Albrechtsburg Meissen]; Dispu
tation zur hochmittelalterlichen Besiedlung des 
Wilsdruffer Landes; Der Dresdner MalerTraugott 
Leberecht Pochmann in Italien [1762-1830]; über 
zwei Folgekartenwerke der Meilenblätter; Zum 
Musikleben in Chemnitz vor und nach 1933. 

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familienge
schichte (www.amf-verein.de), 52. Jg., Heft 2, 
April-Juni 2011. Themenheft: Auswanderung. 
Auswandererbriefe als kommunikative Brücken 
[o.a. Nordamerika-Briefsammlung]; Auswandern 
nach Amerika aus politischen Gründen [Frie
drich Ph. B. Teutkorn, Artern 1820 - Boston 1868; 
kwst.: - , Theuerjahr, Schilling, Kaphahn]; Die 
Auswa ndererfamilic Ncndcl (Nandell) aus Ber

lin. 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkun
de ( Göttingen: www.ghgg.genealogy.net; Ham
burg: www.gghhev.de; Bremen: www.genea
logy.net/vereine/maus; Niedersachsen: www. 
familienkunde-niedersachsen.de), 86. Jg., 
Heft 2, 2. Quartal 2011. S. Paap: Die Familie Has
senklöver in Hamburg [oudst bekende: Johann 
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Georg H., soldaat, tr. Carolina Sophia Schwartz; 
zoon Johann Heinrich, geb. rond 1770]; C. Witting: 
Familie Witting aus Lüchow (Teil 1) [oudst be
kende: Joachim Witting (ca. 1595-1662), smid en 
brouwer, mogelijk afk van Rostock; nakomelin
gen o.a. te Goslar, Frankfurt, Napels, Hitzacker en 
in Amerika (Wieting)]; Ergänzungen zu den Bür
gerbüchern Bremens [1567-69]; M. Gädtke: Eine 
tragische Familiengeschichte [Helberg; 19' eeuw 
te Bergen/Celle]. 

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschich
te (www.agoff.de), 59. Jg. (2011), Heft 2. Politik 
und Genealogie: Olga Dmitrijewna Uljanowa 
(1922-2011). Zum Tod von Lenins Nichte; Liste der 
Kontributionszahlen der Herrschaft Friedland im 
Fürstentum Schweidnitz 1619; Grünberger Jeu
the - Familien im 17. Jahrhundert [Nikolaus (von) 
Jeuthe, koopman en raadsheer te Grünberg, 1612-
1684, tr. 1633 Dorothea Becker; (klein)kinderen; 
fragmenten Jeuthel]; Die deutsche Grabsteinin
schriften auf dem Friedhof von Müni tz (Minice) im 
ehemalige BezirkSaaz in Nordböhmen. 

Frankrijk 
Nord-Généalogie (Flandres - Hainaut - Artois; 
www.ggrn.fr), no. 217, 2011-2. Verv. Contrats de 
mariage 1690-1708 [ notaris Carpentier te Lille]; 
Les origines de la familie de Beauvillard de Vau
joyes; Les déportés et forçats de la Commune de 
Paris originaires du Nord de la France et de la 
Belgique [1872-1878]; Quelques cas criminels en 
Flandre, Artois, et en Hainaut. Les registres de 
l'audience et les lettres de rémission (XVIIème siè
cle) (4) [1630-1635]; Ascendance Delmotte - Ga
land [kwn. te Wambrechies, Frelinghien, Linsel
les, Quesnoy, Bondues, enz.; terug tot in de 15' 
eeuw]; Les Du Bois de Wicres et leurs descendants 
issus de Louis en France, Palatinat, Hollande et 
Amérique (xvième - début x vmème siècles) 
[oudst bekende: Louy du Bois, geb. ca. 1530, nog 
vermeld april 1602, tr. ca. 1560 Aliénor Ie Michiel; 
zoon Antoine du Bois, notaris, griffier, tr. ca. 1590 
Anne Cousin]. 

Idem, no. 218, 2011-3. Archives notariales. 
M a ître André Gastel, notaire à Lille (1671-1690). 
Contrats de mariage 1671-1682 (1) [uittreksels]; 
Archives notariales. Les acres de Maître Antoine 
Vincre, notaire à Roubaix (1711-1716) [uittreksels]; 
Une liste de prêtres, religieux et religieuses du 
Nord de la France et du Nord de l'Europe ayant 
sollicité leur 'réconciliation avec l'Église' après 
leur mariage notamment [ná de Franse revolutie]; 
Archives notariales. Les acres de partage de 1713 et 
1714 du Gros de Saint-Omer [uittreksels]. 
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Stemma (Ile-de-France; www.ceghif.org), ca
hier no. 129, 33' année, fase. 1, 2011. Les itinérants 
auvergnats [Perse, Fayet]; R. Thomas: Les Blair, 
seigneurs de Cernay à Ermont (95), descendants 
du roi d'Écosse Robert Ier Bruce? [stamreeks Blair; 
Alexandre (V), heer van Ballayock (Schotland), 
te Béarn, tr. 1590 Marie de Remy; nageslacht in 
Frankrijk]; Éléments généalogiques sur la familie 
Fontaine (Pontoise, Versailles et Sartrouville) 
[begin 17'-begin 20' eeuw]; Familie Fontaine [met 
Fresnier, Charlot]; Décès à l'Hötel-Dieu de Pon
toise d'habitants originales de paroisses du dé
partement du Val-d'Oise (1641-1792). 

Idem, cahier no. 130, fase. 2, 2011. R. Thomas: 
La familie Quesnel aubergiste au Grand Cerf à 
Saint-Ouen-1' Aumóne [ook: Quesnet, Que
sné, Quesnay; oudst bewezen: Gabriel Quesnel 
tr. Adrianne Petit, ouders van Louis, ged. St
Maclou 1654]; Décès à l'Hötel-Dieu de Pontoise 
d'habitants originaires de paroisses du départe
ment de l'Oise (1641-1792); La belle carrière mili
taire de Nicolas Magnan. Invalide sartrouvillois 
[geb. Sartrouville 1710; exm. Potin]. 

Italië 
Nobiltà. Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini 
Cavallereschi (Milaan; iagi@iol.it), No. 96-97, 
Anno xvII, Maggio-Agosto 2010. Araldica Ec
clesiastica; La situazione nobiliare italiana, oggi; 
Potere ed autorità: organizzazione <lelie disguag
lianze [de rol van de adel en de traditionele elite]; 
Familie Annibaldi [te Rome; eind 12' -17' eeuw; 
schema's; wapens]. 

Idem, No. 98, Anno XVIII, Sett.-Ott. 2010. Il 
Sigilló della Regina Maria di Castiglia conservato 
nell' Archivio di Stato di Siracusa [uitvoerige be
spreking van dit boek van Elena Servito; met veel 
illustraties in kleur]; De heraldiek op zegels van 
Oddantonio da Montefeltro [geb. 1427; exm. Co
lonna]; De elite en dogen van de republiek Vene
tië [726-1797]; Heer, baron en markies di Preux 
(1637-1712) [Charles-Adrien de Sucre et d'Yves, 
geb. in Henegouwen; exm. de Martigny]. 

Idem, No. 99, Anno XVIII, Nov.-Dic. 2010. I 
'Paper Barone' del regno di Scozia [l' Abolition of 
Feudal te n.ure etc., Scotla nd, Act 2 0 0]; Het a rtis-

tiek gebruik van wapens van de katholieke kerk; 
Heraldiek in museum Bardili te Firenze; Het 
vinden van documenten, nodig voor familiege
schiedenis, in de archieven van de Italiaanse Re
publiek; Familie Carafa [met name Ettore Carafa, 
conte di Ruvo, geb. 1768]; Frances Amelia Yates 
(1899-1981). 

Idem, No. 100, Anno XVIII, Genn.-Febb. 2011. 
Su una rarissima figurazione araldica Trentina 
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[een zeldzame heraldische figuur in de kathe
draal van Trente; vlechtwerk]; La Genealogia de
gli Este e rre personaggi emblematici [Nicolà m 
l'esplosivo (1383-1441), Cesare il prudente (1561-
1628), Francesco IV il reazionario (1779-1846)]; La 
nueva nobleza titulada espafiola; I cavalieri teu
tonici [Chronica terrae Prussiae, handschrift van Pe
trus de Dus burg (1326); www.bookseditore.it]. 

Idem, No. 101, Anno xvnr, Marzo-Aprile 2011. 
Het manuscript van de Accademia degli Ardenti 
detta del Porto Bologna [wapenafbeeldingen met 
alfabetische naamlijst van titularissen, jaartal, 
herkomstplaats, land; 16' -begin 18' eeuw]; Baron 
Giuseppe Cappelletti [1755-1813]. 

Zwitserland 
Maajan/Die Quelle {Schweizerische Vereini
gung für Jüdische Genealogie, Postfach 2774, 
8021 Zürich; www.svjg.org), Heft 98, 25. Jg., 1. 

Quartal, März 2011. R.M. Jung: Die ältesten jüdi
schen Grabsteine (in) der Schweiz; G. Bol/: Der 
jüdische Friedhof von Mackenheim im Unterels
ass; Idem: Die jüdischen Familien in Müllheim; 
Idem: Die Mazzewa des Heymann Bickert von 
Riedwihr und die Mappa seines Urenkels Mathis 
Moyses von Bösenbiesen [over!. 1706 resp. geb. 
1740]; Namensvarianten: Pollak, Polák, Polack, 
... (Teil 2) [voorbeelden van met de hand geschre
ven namen, die door verkeerde interpretatie tot 
varianten leidden; bijvoorbeeld: Gadringer werd 
Gadzinger, Silberstein werd Silberstern, Heller 
werd Zeiler]; Vorfahren der Fanni Guggenheim 
[1840-1881; - , Polag, Braunschweig, Dreyfus]; J. 
Sielemann: Dr. Nathan Max Nathan und die jü
dische Familienforschung in Hamburg; Die Me
moiren eines '<lummen Jungen' [Anton Sander 
May's reis door Nederland in 1827]; S. Stec/imest: 
Wer war Jeanette Goldschmidt geb. Jacobson? 
[dochter van Israel Jacobson {1768-1828)]; Aus en 
Sterberegistern des Zivilstandsamts Hamburg 
[Isaac t/m Zelle; 1866]. 
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Idem, Heft 99, 2. Quartal, Juni 2011. Die äl
testen jüdische Grabsteine (in) der Schweiz; Wie 
junge Amerikaner ihre Ahnen auf dem jüdi
schen Friedhof in Schmieheim finden können; 
A.L. Staudacher: Jüdische Konvertiten in Meran: 
Der Übertritt zur katholischen Kirche (19. Jhdt. 
bis 1914) [o.a. Freudenfels, Schreiber, Tauber, 
Thorsch]; Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871-
1945 [aanv.: Josef Simon Kohn, geb. Pressburg 
1866 (exm. Neuschloss)]; Aus den Sterberegistern 
... Hamburg [A-J; 1867]; Quellen zur jüdischen Fa
milienforschung im Staatsarchiv Hamburg (33). 
Jüdische Gemeinden. 

Verder ontvingen wij: 
De Asperensche Courant (www.oud-asperen. 
nl), volgnr. 123, 32' jg., nr. 2, juni 2011. Brand 1896 
[beschrijving van de kerk, o.a. grafzerken, pre
dikantenborden]; Herinneringen [van Artje de 
Vos-de Ridder]; Uit de geschiedenis van Asperen 
[1572-1711]. 

Se ~lopcrenocije tournnt 

In de Gloriosa (Ankeveen. 's-Graveland. Korten
hoef; www.hk-kortenhoef.nl), 28' jg. nr. 1, lente 
2011. In Memoriam Piet Neijsen; Verv. een verslag 
van een wandeling (3); W. Fecken: Een spoorweg
station nabij 's-Graveland? 
Terebinth (www.terebinth.nl), jg. xxv, nr. 2, 

juni 2011. Graven op internet: rouwadvertenties 
[o.a. www.condoleance.nl; www.mensenlincq. 
nl]; Begraafplaats Branden burg [Bilthoven]. 

Tot slot 
Doordat mij (en de redactie van Gens Nostra) he
laas niet die faciliteiten ter beschikking worden 
gesteld, die ik nodig acht om actualiteit en diver
siteit te behouden, heb ik besloten dat dit mijn 
laatste rubriek (aflevering 235) in deze vorm zal 
zijn. 

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

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

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

antwoord 

644. HUNDERMAN(66(2011),pag.469) 
De ouders van Jan Hunderman, geb. ca. 1745, zijn: Gerrit Harms Hunderman en Hindrikijn 
Jans, tr. Coevorden 23-11-1732. Uit dit huwelijk Geertje, ged. 20-5-1733, Klaas, ged. 16-1-1739, 
Jantien, ged. 9-12-1742, en Jan. Uit Jans eerste huwelijk twee kinderen: Gerrit en Jan Gerrit; uit 
zijn tweede huwelijk drie kinderen: Hindrik, Jan Hindrik en Aaltien. Bron: Coevorder Familie
boek deel z, van de Historische Vereniging Stadten Heerlijckheijät Covorden. 

J.C. Brinks, Coevorden, en mevr. I. Dewald, Dordrecht 

vragen 

647.WIDMER 
Johannes Wid(t)mer Tij nagel werd als Johannes Widmer op 27-1-1815 te Groningen geboren 
als zoon van de ongehuwde Catharina Tijnagel (in het bevolkingsregister van 1830 wordt hij 
Johannes Witmergenoemd). In de doopboeken (r.-k.) staat: '27 Baptisatus est Johannes filius 
ligitimus Christiani Widmer et Catharina Tengnagel conj susc: Johanna Poelens' ofwel: Jo
hannes als wettige zoon van Christiaan Widmer en Catharina Tengnagel, echtgenoten. 

Hun huwelijk is echter nergens te vinden. De genoemde Catharina Tij nagel, ged. Gronin
gen (r.-k.) 24-4-1792, tr. ald. 7-5-1829 Joachim Enters, weduwnaar. Van de bruid wordt niet 
aangegeven dat zij eerder gehuwd is geweest. 

Johannes Widmer Tij nagel, schoenmaker, tr. Groningen 8-11-1835 Trientien ten Hoove. Zo
wel bij de huwelijksakte als bij de aangifte van zijn overlijden op 7-1-1889 is vermeld dat zijn 
vader niet bekend is. De naam Christiaan komt bij de kinderen van Johannes en Trientien niet 
voor. 

Gevraagd; infornl.atic over Christiaan Widn.1.er. 

Johan Breukink, Groningen 

gezocht: naamgenoten en/of ... 

Als vrijwilliger bij de Stichting Boeken Steunen Mensen in Venlo ben ik, met vele anderen, 
belast met het sorteren van boeken voor de jaarlijkse beurs in januari. Daarbij worden wel 
eens vreemde voorwerpen aangetroffen, zoals documenten, fotoalbums en een familiebijbel. 
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We proberen steeds om die terug te bezorgen bij de rechtmatige eigenaars en dat lukt meestal. 

Kort geleden vond ik in een doos met boeken een zakhorloge. Juwelier Nellissen uit Venlo 

nam kontact op met de fabriek in Zwitserland, die het horloge kon identificeren aan de hand 

van het kastnummer. We beschikken nu over de volgende gegevens: Een zakhorloge, merk 

IWC, met ketting, alles 18-karaats goud (vervangingswaarde€ 10.000,-). 

Het is gegraveerd met de tekst: Voor Frits, van ..... en een datum in 1967. Dit uurwerk werd 

in 1967 geleverd aan een juwelier in Amsterdam. Daar loopt het spoor dood. 

Wie van u kan een of meer van de volgende vragen beantwoorden: 

• Wie is of was Frits? 

• Van wie heeft hij het horloge cadeau gekregen en bij welke gelegenheid? 

• Hoe is het uiteindelijk in Venlo terechtgekomen? 

Hopelijk komen we met uw hulp een stap verder in de speurtocht naar de rechtmatige 

eigenaar(s). 
C.J.W.A. Klerken, Burg. Gommansstraat 149, 5922 AH Venlo-Blerick 

tel.077-3821506,chrit.klerken@kpnmail.nl 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
Harry Berg, h.berg1 @versatel.nl, Tjalk 68, 9408 cc Assen 
Jan van Bolhuis,J.van.Bolhuis@wxs.nl, Grote Zilverreiger 27, 9648 DL Wildervank 
Jan Brul, Middenweg 128-1, 1079 BT Amsterdam 
D.J. Dronkers, d.j.dronkers@hccnet.nl, Alteveerselaan 8, 6881 AV Velp 
Jan Duijm, jduijm@hccnet.nl, Rietkraag 9, 4386 GA Vlissingen 
Petronella}. C. Elema, elemao55@planet.nl, Peizerweg 70-14, 9726 JM Groningen 
J. M. van Gorcum-ten Wol de, joke.vangorcum@tiscali.nl, M.C. Verloopweg 59, 3956 BM Leersum 
Angelique Hajenius, angelique.hajenius@wanadoo.nl, Kooikersplein 6 3721 BK Bilthoven 
Léon van der Hoeven, Westduinweg 165, 2583 AA Den Haag 
Tiny Hofman, tiny-hofman @kpnplanet.nl, Colijnstraat 81, 4384 EK Vlissingen 
John Hofstee,jhofstee@sgci.com, 770 Na pier Street West, Listowel, Ontario, Canada N4W 3s9 
Ton Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht 
Reinie en Dick Kaas, reinie@kaas.nl, Leerdamhof 370, 1108 cQAmsterdam 
Abraham van der Laan, Schuine Hondsbosschelaan 21, 1851 HN Heiloo 
Aat Oosterbroek, a.oosterbroek@planet.nl, H. van Tussen broeklaan 2, 3533 sz Utrecht 
Robert Philippo, robert. philippo@robes.nl, Apollostraat 1, 3371 xb Hardinxveld-Giessendam 
Bram Plantinga, ajpltinga@planet.nl, Vronckenlaan 26, 2352 EP Leiderdorp 
Paul van der Plas, Mauritsstraat 16, 3583 HP Utrecht 
Emmy Reijngoud-Posthuma, reijngoud@zonnet.nl, Kasteellaan 15, 1829 BO Oudorp NH 
W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR Vlaardingen 
Corrie van Silfhout-van Ravenswaaij , a.vansilfhout@chello.nl, verlengde Maanderweg 168, 6713 LN Ede 
Tineke Slof, tinekeslof@hotmail.com, Manon de Bercystraat 10, 8919 BE Leeuwarden 
Harmen Snel, hjwsnel @planet.nl, p/a Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam 
Antonia Veldhuis, antonia.veldhuis @hetnet.nl. Dr. AlbertPlesmanlaan 75, 9 2 69 PJ Veenwouden 
Mr. A. H. G. Verouden, Aagje Degen laan 1, 2624 CB Delft 

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

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