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Het portret van ... 1 

[Nicolaas van Leeuwen en 
Catharina van der Harg] 

DOOR ANNEKE BRABANDER-VAN HEININGEN 

Nicolaas van Leeuwen, geb. Stompwijk 26-11-1829, bouwman, overl. Nootdorp 
21-8-1916, zn. van Nicolaas van Leeuwen en Maria Catharina van der Salm, 
tr. Berkel en Rodenrijs 29-4-1859 Catharina van der Harg, geb. Kethel 11-8-1829, 
over!. Nootdorp 6-7-1878, dr. van Petrus (Pieter) van der Hargen Anna (Antje) 

Lans bergen.' 
Uit het huwelijk zijn te Nootdorp tussen 1.860 en 1869 drie zoons en drie doch

ters geboren. De tweede dochter, Maria van Leeuwen, is mijn overgrootmoeder. 
De foto is vóór 1878 gemaakt door fotograaf C.A. van der Meer uit Nootdorp. 

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

Gens Nostra. 
2. Zie ook mijn website www.aim-vanheiningen.nl. 



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'. 

Interview met Ton van Velzen, projectleider vo c opvarenden 
DOOR W.J. SCHOLL 

In een vorig nummer van Gens N.Jstra 66 (2011), pagina 485, vertelde Antonia Veld
huis over het project 'voc opvarenden'. De projectleider, drs. A.J.M. van Velzen te 
Amsterdam, was bereid om onze vragen over dit project en zijn aandeel daarin te 

beantwoorden. 

Wilt u uzelf even voorstellen? 
Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de uni

versiteit van Amsterdam en werk sinds 2000 

Ton van Velzen 
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in het Nationaal Archief {NA) te Den Haag. 
Vanaf die tijd ben ik tamelijk monomaan 
bezig met voc Opvarenden, maar daarover 
later meer. Eigenlijk wist ik niks van de voc, 
in mijn vrije uurtjes heb ik mijzelf bijgespij
kerd. Daarna wil je de voc ook ergens plaat
sen, politiek, economisch en sociaal. Dat 
wordt dus een nieuwe stapel boeken vooral 
over de sociale en economische geschiedenis 
van Nederland in de 1sdc eeuw. Dan kom je al 
gauw terecht bij de arbeidsmarkt, toevloed 
van buitenlandse werknemers, armoede en 
migratie. Er is veel literatuur op dat gebied, 
maar het blijft ook gauw nogal algemeen. 
Met name dankzij de boeken van Roelof van 
Gelder, Duitsers in dienst van de voc en Na
porra's omweg, kwam ik op (auto)biografieën 
uit de 1s•c eeuw. En dan is de stap naar cul-
tuur in wijde zin gauw gelegd. Op weg naar 
mijn werk zit ik dagelijks bijna twee uur in 
de trein, maar met een walkman met barok 
of klassieke muziek en een boek is dat goed 
te doen. Ik ga nu geen lijstje geven wat ik 
allemaal gelezen heb, maar het is veel en het 
geeft nog veel meer terug. 
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Al rondneuzend in de 1sdc eeuw en met 
beide voeten in de inmiddels 21ste eeuw, merk 
je al gauw dat wat je in musea tegenkomt, 
mooi is maar bestemd voor de toenmalige 
elite en dat weerspiegelt die tijd. Je hoeft 
maar boedelinventarissen te lezen om te zien 
dat de vermogensverschillen groot waren. 
En nu weer terug naar mijn werk, ik vind 
het prachtig dat door middel van dit project 
meer dan 770.000 opvarenden niet alleen een 
naam hebben gekregen - ik citeer hier Roe
lof Koops, oud directeur van het Zeeuws Ar
chief - maar ook dat een deel van hun leven 
toegankelijk is gemaakt. De gegevens uit de 
770.000 rekeningen betreft een kleiner aan
tal mensen, want velen maakten meerdere 
reizen, maar het blijven er toch veel. 

Als je de prachtige boeken over de Verlich
ting leest, schitterende boeken zowel van als 
over de 'philosophes' en je combineert dat 
met het leven van alledag van het merendeel 
van de bevolking, heb je voldoende stof om 
over toen maar ook over het nu na te den
ken. 

Wat is uw beroepsmatige link met het digitali
seringsproject van de v o c scheepssoldijboeken7 

Zoals zo vaak gaat in grote projecten, je be
gint aan een deel en op een gegeven ogenblik 
blijk je eindverantwoordelijk, misschien niet 
formeel maar wel feitelijk. 

Ik kwam bij het NA, toen nog ARA, bin
nen als coördinator van de gegevensinvoer. 
De leiding lag bij het sectorhoofd en er was 
een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers 
van archiefdiensten zaten uit de voc steden 
Delft, Rotterdam, Zeeland, Hoorn & Enkhui
zen en Amsterdam; verder prof. F.S. Gaastra 
van de universiteit Leiden, auteur van De ge
schiedenis van de voc, en vertegenwoordigers 
van het Huygens ING instituut en van DANS, 
een instelling waar ondermeer databases 
worden bewaard en beschikbaar gesteld. Bij 
DANS is een kopie van de vee-database aan
wezig. 

Na wat wisselingen in de top bleek ik de 
enige die fulltime met het project bezig was 
en dan ben je de spil van het project. Blijft ui-
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teraard staan dat het project gedragen werd 
door het NA, waar de archieven van de voc 
zijn en de archiefdiensten van de voormalige 
voc steden, een echt samenwerkingsproject. 

Had u al eerder aan dergelijke projecten 
meegewerkt? 

Nee en dat is misschien maar goed ook. 
Toen ik eraan begon hoopte ik dat ik tot mijn 
pensioen bij het NA zou kunnen blijven wer
ken. Nu ben ik bezig met de eindspurt terwijl 
ik mijn eerste AOW al binnen heb. Elf jaar 
is erg lang om met één project bezig te zijn, 
maar zelfs achteraf zie ik niet, hoe het sneller 
had gekund. 

Ik heb er erg veel baat van gehad dat ik 
in mijn leven veel verschillende dingen heb 
gedaan. Ik ben directeur van een nieuw te 
bouwen bejaardenhuis geweest. Dan leer je 
met mensen omgaan, bewoners en familie, 
personeel en velen werkzaam in of met de 
bejaardenzorg. Je bouwt een hele organisa
tie op, bent betrokken bij het bouwproces, 
begrotingen moeten worden gemaakt, van 
alles komt op je bordje. Een van mijn andere 
banen was kredietverlening aan midden- en 
kleinbedrijf en ook daar steek je veel van op, 
bijvoorbeeld in het inschatten van mensen 
en (hun) organisaties. Met die ervaring is het 
fantastisch om aan een project te beginnen 
waarin je ook als historicus aan bod komt. 
Wel heb ik moeten bijspijkeren op ICT-ge
bied, maar ik ben erg blij dat het bouwen 
van de database en later de website door een 
softwarebureau is gedaan. Ik heb veel steun 
gehad van collega's om de weg in de archief
wereld te vinden, veel contacten met de boek
houding, secretariaat en ICT. 

Kunt u iets vertellen over de omva11g va11 dit 

project (hoeveel mensen hebben eraan gewerkt, 
hoeveel tijd heeft het gekost, budget)? 

Eerst iets over de mensen die alle gegevens 
hebben ingevoerd, een grote ploeg van Com
biwerk, de sociale werkplaats van Delft. Ik 
heb het men hen getroffen, enthousiast en 
geïnteresseerd in de voc. Zij zijn er bijna 
tien jaar mee bezig geweest, wekelijks kwam 
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ik langs om vragen op te lossen en te beant
woorden. Niet alleen praktische vragen hoe 
iets moest worden ingevoerd, maar ook uit
leggen wat er in de boeken staat. Het is eigen
lijk een grote verzameling verhalen, verteld 
in boekhoudkundige termen, wel boekhou
ding van driehonderd jaar oud. Zij hebben 
alles gelezen: ik kreeg alleen de probleemge
vallen voor mijn neus. 

Ik stond er naast toen op 15 mei 2000 de 
eerste naam werd ingevoerd en in februari 
2010 hebben we het bij hun feestelijk afge
sloten. Daarna ben ik met een ploegje door
gegaan om alles na te kijken en nog gegevens 
toe te voegen. Eind 2011 ben ik ermee gestopt. 
Aan een database met 737.500 records van op-

varenden met daaraan gekoppeld 69.400 be
gunstigden van de maanbrief, tabellen met 
uit- en thuisvarende schepen kun je altijd 
blijven knutselen. Alle data zitten er in, alles 
is nagekeken voor zover dat met zo'n bestand 
mogelijk is en fouten kunnen worden her
steld. 

Bent u tijdens het project nog op speciale, mis
schien onverwachte moeilijkheden gestuit en 
hoe zijn die dan overwonnen? 

Toen ik binnenkwam begon meteen het 
project. De eerste opzet was heel eenvoudig, 
alleen de persoonsnamen, herkomst en func
tie werden ingevoerd, gekoppeld aan het 
schip van vertrek. Daarna werd toegevoegd 

Boedelbeschrijving van Segfriet]acob Hoes te uit Breemen, bosschieter 
(NA, Archieven van de v o c, tg. 1.04.02, inv. nr. 6443, scheepssoldijboek van Overnes, 1764) 
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hoe, waar en wanneer de baan eindigde. De 
financiering van kamer Delft en Rotterdam 
was rond toen ik kwam en Zeeland was ver
gevorderd. Eerst is geprobeerd het project 
in één keer te financieren, maar dat was niet 
haalbaar. Elke voc-stad trok zijn deel en 
soms was dat lastig. Lange termijnplanning 
was onmogelijk. Kamer Amsterdam betreft 
de helft van het personeelsbestand en lang 
was onzeker of daarvoor geld te vinden zou 
zijn. Maar met de kleine kamers en Zeeland 
hebben we laten zien dat we een prachtige 
database konden maken en dat heeft zeker 
geholpen. 

Waren er ook meevallers? 
Ik had de subsidieaanvraag voor de kamer 

Zeeland bij de Euregio Scheldemond wat 
hoog berekend, maar het werd toegekend. 
Daardoor was er geld om Combiwerk een re
ele prijs te betalen, extra gegevens in te voe
ren, de website te verbeteren en voor allerlei 
technische hulpmiddelen. Het project kreeg 
meer kwaliteit. Met de steun van de kleine 
kamers en de maritieme fondsen konden we 
ook de al ingevoerde gegevens verrijken. 

Is alles uit de bron overgenomen of kunnen 
onderzoekers in de originelen extra informatie 
vinden en zo ja kunt u daar een voorbeeld van 
geven? 

In de database staan alleen het begin en 
einde van het dienstverband, niet wat daar 
tussen gebeurde. Erg interessant vind ik 
dat je ook complete boedelverdelingen van 
nalatenschappen tegenkomt met alle recht
hebbenden. Dat zie je alleen maar als je het 
scheepssoldijboek zelf bekijkt of een scan 
daarvan. Als opvarenden aan boord overle
den zie je soms boedelinventarissen, maar 
het aantal is beperkt. Meestal ligt deze los 
achterin, soms wordt het achter in het boek 
geschreven. Van de ka~ 
en Zeeland zijn microfiches en ook alle lo~e 
papieren in de boeken zijn gefotografeerd. 
Alle drie complete sets zijn in Delft, Rotter
dam, Het Zeeuws Archief in Middelburg en 
het Westfries Archief in Hoorn. 
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Bentunu 'klaar met de voc' ofkomternogin 
een of ander vorm een vervolg? 

Het project is afgesloten, er komt geen ver
volg. Maar ik krijg nu tijd om zelf met de da
tabase aan de slag te gaan. Ik heb veel geleerd 
en dat wil ik vastleggen, anders is het weg. Ik 
wil graag meer weten over de opvarenden. 
Eerst begin ik met een vergelijking van opva
renden uit Delft, Rotterdam en Leiden, maar 
daarvoor wil ik ook genealogische gegevens 
verzamelen: wanneer zijn ze gedoopt, waren 
ze getrouwd, hadden ze kinderen. Dat wordt 
een grote klus, een beginnetje heb ik al ge
maakt. 

Vaak worden zeelieden afgebeeld als man
nen die hun verdiende geld bij thuiskomst 
meteen in de kroeg verpatsten en van ellen
de weer aan de volgende reis begonnen. Dat 
beeld begint aardig te kantelen en ik vind het 
leuk om met een gedegen verhaal te komen. 

Was er ook vanuit de hobbysfeer een link met 
dit project? 

Ik ben ook met mijn stamboom bezig 
geweest en dan leer je welk soort gegevens 
hiervoor belangrijk zijn. Het leuke van dit 
project is dat zowel wetenschappers als ge
nealogen hiervan profijt trekken. Dat zou 
natuurlijk nog veel verder kunnen. Ik denk 
dat genealogen gegevens hebben die deze 
database kunnen aanvullen met gegevens 
die ook historici goed kunnen gebruiken: 
doopdatum en ouders, eventueel huwelijk, 
de gezinssamenstelling en dat soort zaken. 
Het zou prachtig zijn als dat gestructureerd 
met elkaar verbonden zou kunnen worden. 

Is er nog iets wat u kwijt wil? 
Ik vind het leuk om iets over mezelf te ver

tellen, maar ik weet heel goed dat je zo'n klus 
als voc Opvarenden samen met vele anderen 
opknapt. Vaak zat ik alleen achter mijn bu
reau, maar ook anderen zijn er mee bezig. Via 
internet heb je veel contacten en sommigen 
daarvan hebben helemaal geen gezicht en 
toch klikt het. Dat zal ik straks missen. 
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Bruijnen / ( de) Bruijn( e)(n) 
Aanvullingen en correcties: De oudere generaties van het geslacht uit West

Barendrecht met de naamdragers Muyer, In 't Velt, Coenen, Vermeulen, Weeda 
en Kaptein, in: Gens Nostra 61 (2006), pag. 61-94, en Gens Nostra 63 (2008), pag. 

771-774 

DOOR K.J. SLIJKERMAN 

Onder de telgen van het geslacht van de Oost-IJsselmondse herenboer Pieter Dircks (circa 
1455-1533), die in de zestiende en zeventiende eeuw een reeks van verschillende familienamen 
zijn gaan voeren, kan thans ook de naam Bruijnen ofwel ( de) Bruijn( e)(n) worden toegevoegd. 
Hiermee staat in deze stam de teller op maar liefst elf verschillende familienamen. De West
Barendrechtse boer Cornelis Lenertsz is in 1591 genoemd als voogd van vaderszijde van het 
nagelaten weeskind van Coen Lenertsz en hoewel dit niet uitdrukkelijk in de akte is vermeld, 
moet deze Cornelis - mede aan de hand van andere aanwijzingen - een broer van de vader van 
het weeskind zijn geweest. In 1588 trad hun broer Pieter Lenerts op als voogd voor dit wees
kind. Hierna volgt de uitwerking van deze tak Bruijnen / de Bruijn, welke vermoedelijk in de 
loop van de zeventiende eeuw is uitgestorven, maar die nog in de kwartierstaat van velen van 
onze tijdgenoten is terug te vinden. 

Met dank aan dr. M.S. F. Kemp te Den Haag en drs. H .M. Kuypers te Voorschoten voor reges
ten van akten uit het Hof van Holland, aan de heer en mevrouw Molema-Smitshoek te Zoeter
meer voor het nazien van fiches in het Streekmuseum te Heinenoord en aan drs. H.J. Plankeel 
te Leiden voor de Zeeuwse gegevens. 

De tak Bruijnen / (de) Bruijn(e)(n) 

I. Pieter Dircks ( ca. 1455-1533 ), tr. N.N. Cornelis van Drielsdochter. 

Uit dit huwelijk: vier kinderen, waaronder Lenaert, volgt II. 

II. Lenaert Pieters ( ca. 1499-1560/1561), tr. Adriaenken N.N .. ' 

Uit dit huwelijk (volgorde willekeurig, moeder onzeker): 

1. Pieter Lenaerts.' 
2. Coenraet Lenaerts.' 
3. Cornelis (Neel) Len( a)erts Bruijn( en), volgt IIIc. 
4. AdriaenLenaerts! 
5. NeeltgenLen(a)erts.2 

6 . LenertLenerts. 2 

7. mogelijk: Maritgen Lenerts, overl. na 16-9-1615, tr. vóór ca. 1565 Cornelis Adriaen Goessens, 
boer te (West-)Barendrecht, hoogheemraad van Barendrecht (1565-1569 ), land poorter van 
Dordrecht (vermeld 1584), over 1. Barendrecht tussen 20-2-1591 en 1-6-1606, zn. van Adri
aen Goessensz, boer te Ridderkerk, waarsman van Oud-Reijerwaard, heemraad, kerk
meester van Ridderkerk, hoogheemraad van Oud- en Nieuw-Reijerwaard, en N.N. 

Cornelis tr. (1) Maritgen Cornelis, overl. Barendrecht vóór 1557, dr. van Cornelis Hendricks en 
Heijltge Willems.' 

In een hierna nog te behandelen akte van 1juni 1606 machtigden de kinderen van Cornelis Le
nertsz Bruijn, mede namens Maritgen Cornelis Adriaensdochter, weduwe van Cornelis Adriaen 
Goesssensz, een procureur in hun zaak tegen mr. Pieter Couwael.• In deze akte is Maritgen echter 
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met een onjuist dubbelpatroniem vermeld en wel met de voornaam en het patroniem van haar 
overleden man, terwijl haar naam is Maritgen Lenercs. Omdat zij tezamen met de kinderen van 
voornoemde Bruijn procedeerde, is het voor de hand liggend dat zij diens zuster was. 

Illc. Cornelis (Neel) Lenerts Bruijn(en), boer op een pachthoeve in het eerste weer in het Oude

land van West-Barendrecht (sedert ca. 1560 ), over 1. vóór 29-1-1601, tr.Jannigje Gerrits, over 1. (te 

Puttershoek?) vóór 12-5-1612, dr. van Gerrit Adriaens, boer in Smeetsland, penningmeester 

van de vier polders van West-IJsselmonde, en Marijchien Andries. 
Jannige Gerrits was stiefdochter van Gerrit Pieters Cranendonck alias Bootser,5 oom van Lijsbeth 

Cranendonck, de vrouw vanJannigje's zoon Lenert Bruijn. 
Blijkens het 10' penningkohier van West-Barendrecht en Carnisse van 1561 gebruikte Nee! Lenertsz 

15 morgen drie hont ofwel 15 '/, morgen met het toebehorende huis in het Oudeland van West-Baren
drecht in huur van mr. Adriaen Wenssen, advocaat voor het Hof van Holland.• Dit in het eerste weer 
van de genoemde polder gelegen goed werd volgens het 10' penningkohier van 1557 gehuurd door (zijn 
vader) Lenert Pietersz.7 In 1561 is Cornelis Lenertsz de gebruiker van zes morgen eigen land in het Nieu
weland van West-Barendrecht, alsmede voor twee morgen één hont van Claes Cornelisz (= van Driel; 
een neef van vader Lenert Pietersz) tot Rotterdam, en nog voor in Carnisse gelegen 7'/, hont huurland 
van Ghijsbert van Zoelen en de zijnen. Hierna is in het kohier huurland van Adrijaenken Lenert Pie
tersz weduwe ingeschreven, de weduwe van zijn vader.7 

Cornelis Lenertsz Bruijn te Barendrecht beloofde bij akte van 20 november 1590 aan Jacob Woutersz 
kolfdrager drie hoet witte tarwe Barendrechtse maat te leveren op de eerstkomende Vastenavond. ' 

Cornelis Lenertsz Bruijn, wonende in West-Barendrecht, voor hemzelf en als voogd van vaderszijde, 
mitsgaders Lenert Hermansz, secretaris in Charlois, als voogd van moederszijde van het weeskind van 
Coen Lenertsz geprocreëerd bij Adriaentgen Hermans, beiden zaliger, machtigden op 30 augustus 1591 

bij akte voor het Hof van Holland een procureur in hun zaak tegen de in de Linde(= Groote Lindt) wo
nende Adriaen Foppez.• 

Geraerdt Cornelisz en Lenert Cornelisz, zonen van wijlen Cornelis Lenertsz Bruijnen in Barendrecht, 
voor henzelf en mede namens hun andere broeders en zusters, transporteerden op 29 januari 1601 aan 
Dijngtgen Adriaensz, mede broeder in wette te West-IJsselmonde, zeven morgen drie hont 61 roeden 
in Smeetsland, westelijk belend door de genoemde kinderen Bruijnen.'0 In een akte van 10 januari 1602 

zijn de kinderen van Corn(elis) Lenerts Bruijnen genoemd als belenders in Smeetsland onder West
IJsselmonde." 

Arijs Cornelisz, wonende in West-Barendrecht, voor hem zelf en vervangende en sterk makende 
voor ['Lenert' = doorgestreept] zijn broeders en zusters, tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis 
Lenertsz Bruijn, hun vader zaliger, alsmede voor Maritgen Cornelis Adiaens (sic!, zij heette in feite Ma
ritgen Lenerts), weduwe van Cornelis Adriaen Goessensz, constitueerde op 1 juni 1606 bij akte voor het 
Hof van Holland de procureur Dirck Boot in hun zaak tegen mr. Pieter Couwael. 4 

Op 20 november 1610 legde de 35 jaar oude Cornelis J ansz Sneep de verklaring af dat hij op 28 oktober 
dat jaar gezeten was op de bank voor de deur van de hofstede op Puttershoek die dan bewoond is door de 
kinderen van Cornelis Lenertsz Bruijn en dat hij gehoord had dat er kwade woorden waren geweest tussen 
Cornelis Jacobsz en Andries Cornelisz Bruijn." Het is mogelijk dat Cornelis Lenertsz Bruijn op het laatst 
van zijn leven nog op deze hofstede heeft geboerd en dat die na zijn dood door zijn kinderen is voortgezet. 

In een akte van 12 mei 1612 wordt er gerefereerd aan een door de kinderen van Cornelis Leenderts 
Bruijn en zijn huisvrouw Janneken, beiden zaliger, plaatsgevonden hebbende kaveling,' ' welke akte 
echter niet meer is terug te vinden. 

Uit dit huwelijk (volgorde willekeurig): 

1. Andries (Arijs) Cornelis de Bruijn(e), volgt IVa. 
z. Adriaen (Arijen) Cornelis de Bruijn(e)(n), met zijn broer Geraert boer op een hofstede te Put

tershoek, overl. na 27-4-1640. 
Op 5 juli 1624 werd Arien de Bruijne lidmaat te Puttershoek en hij komt als Arien Cornelis de 

Bruijne voor op een Puttershoekse lidmatenlijst opgesteld in 1627.'4 In de 1000' penning van 1626 

over Puttershoek werden Adriaen en Gerrit de Bruijnen gezamenlijk aangeslagen voor 1000 pond 
of gulden.'' 
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Op 29 maart 1627 is vermeld datAdriaen Cornelisz Bruijn nog 65 gulden toekwam uit de boedel 
van zaliger Pieter Adriaens Hoffman en dat inzake de omslag van de molen over het jaar 1625.'6 

Op een rond april 1629 gedateerde lijst van lidmaten te Groede is ene Adriaen Corn( elis) Bruijne 
genoemd, waarachter naderhand is aangetekend dat hij vertrokken was. Misschien was hij iden
tiek met de hier te behandelen Puttershoekse naamgenoot, die dan enige tijd bij zijn zuster Maert
gen onder Groede gewoond kan hebben en later dan weer naar Puttershoek terugkeerde. Gerrit 
en Arijen Cornelisz de Bruijn zijn in de 200' penning van 1638 over Puttershoek aangeslagen voor 
1000 pond of gulden.'7 Bij akte van 12 april 1639 verlengde Aerien de Bruijn, mede voor zijn broer 
Geerit, voor de tijd van zeven eerstkomende jaren een zekere huur (niet nader aangeduid) van 
Agneta Berck en dat volgens de vroeger opgemaakte condities. Hij tekende als 'Arien Cornelijs 
Bruijn'.'' 

Aerien en Geerit Corn(eli)s de Bruijnens, inwoners van Puttershoek, verklaarden bij akte van 24 
april 1639 aan de aldaar wonende Wouter Jans Vermoele 757 pond 17 schellingen schuldig te zijn 
vanwege een lening en dat onder verband van hun persoon en goederen.'9 

Op 27 april 1640 verklaarde Cornelis Jans Sneep, wonende aan de Blaak (onder Mijnhseeren
land), aan Aerijen Cornelis Bruijn 850 ponden schuldig te zijn vanwege de huur van acht morgen 
gelegen onder Moerkerken, welke Bruijn met Geeraerdt de Bruijn lange tijd van de advocaat 
Vermeer in 's-Gravenhage in huur had gebruikt. '0 Op dezelfde dag stelden voornoemde Sneep en 
Wouter Jansse Vermoei zich vanwege Fijttij (Adrijaens?) als borgen voor de som van 5000 gulden, 
welke Isbrant Cornelis (Sneep) tot zijn last genomen had en welke schuld stond op naam van Adri
aen Cornelisse de Bruijn en Geerit Cornelis de Bruijn en dat vanwege de overname van de hofstede 
en daarbij behorende bruiklanden inzake een zekere akte gedateerd (i?) februari 1640." Deze akte 
heb ik overigens niet teruggevonden. 

3. Geraert (Gerrit) Cornelis de Bruijn(en)," met zijn broer Adriaen boer op een hofstede te Puttershoek, 
over!. tussen 2-4-1645 en 11-2-1651 (zonder nageslacht). 

Lenert Cornelisz (Cleijnen) te Barendrecht, als gemachtigde van zijn moeder Maritgen Lenerts, 
weduwe van Cornelis Adriaensz, constitueerde op 11 juli 1613 voor het Hof van Holland tegen Ger
rit Cornelisz de Bruijn'' en Gerrit de Bruijn, wonende te Puttershoek, als zoon en mede-erfgenaam 
van zaliger Cornelis Lenertsz de Bruijn, op zijn beurt constitueerde op 16 september 1615 voor het 
Hof van Holland tegen Maritgen Lenerts, weduwe van Cornelis Adriaen Goessens.' 4 

In de 1000' penning van 1626 over Puttershoek werden Gerrit de Bruijnen en Adriaen de Bruij
nen gezamenlijk aangeslagen voor 4000 pond of gulden. '' 

Op de Puttershoekse rechtdag van 21 mei 1632 eiste Gerit Cornelisen de Bruijn van Jan Adriaen
sen Coijman de betaling vanwege aan hem op het dorp aldaar geleverde 600 'willighe poeten' (wil
gen poten).'' Op zijn beurt werd De Bruijn daar op 20 juli 1632 door Inghen Adriaensen gedaagd 
inzake een geschil over de watering langs 'de Steghe' aldaar, waarbij De Bruijn zekere bewijzen 
diende te overleggen.•• Op de rechtdag van 7 september 1632 procedeerde de heer Johan van den 
Steen tegen Joncheer Ruijtenborch en Gerijt Corn(elis) de Bruijn als diens pachter, vanwege het 
weigerachtig zijn tot het maken van de halve sloot langs de voornoemde 'Steghe', waarbij harde 
woorden waren gevallen. '7 Vanwege deze affaire legde de 83-jarige man Joris Schend< op verzoek 
van Gerit Corn(elis) de Bruijn op 7 november 1632 een verklaring af over hoe hij over de 45 jaren 
geleden een zekere aan de vrouwe Angnieta Berckx, weduwe van de heer 'co nel' (Guiliam) Etmont, 
toebehorende in Puttershoek liggende sloot had gemaakt en daarvoor zijn penningen of 'sloedt 
geldt' had ontvangen.,. 

Blijkens de rekening van de polder het Oudeland van Moerkerken over 163 5 kocht Gh eerit Cor
nelisz Bruijn te Puttershoek voor twaalf gulden een stuk van een molenroede bij de Oostwatermo
len.'9 

Als Gerrit en Arijen Cornelisz de Bruijn zijn zij in de Puttershoekse zoo' penning van 1638 voor 
4000 pond of gulden aangeslagen. '7 

Geerit Cornelisz Bruijnen, residerende onder de heerlijkheid van Puttershoek, leende op 19 
september 1642 van Bastiaen Ariensz Maescant 725 gulden. Als zijn borg stelde zich de onder 
Mijnhseerenland wonende Cornelis J ansz Sneep.30 

Op 9 juni 1644 eiste Wouter Janse Vermuelen van Gerrit Cornelise de Bruijn de betaling van 48 
gulden met interesten inzake geleende penningen.'' Op 2 april 1645 was Gerrit Cornelis de Bruijne 
te Puttershoek doopgetuige bij een kind van Isbrant Cornelis. Vóór 11 februari 1651 was hij overle-
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den, zoals uit een hierna te behandelen akte blijkt.' ' 

4. Leendert Cornelis Bruijnen, volgt !Vb. 

5. Aejken (Aefte, Aegken) Cornelis, van Barendrecht 

(1611), overl. 13-1-1670, begr. Mijnsheerenland 

(in het koor van de kerk), tr. Puttershoek (pro

clamaties ald. en te Maasdam) (tweede pink

sterdag) 22-5-1611 Andries Jacobs Capteijn alias 

Hoogenworff alias Hoogenworff Capiteijn, j .g . van 

Maasdam (1611), boer te Mijnsheerenland, 

heemraad/ schepen (1615-1617, 1619-1637, 1649-

1651), stadhouder (incidenteel optredend in 

1625, 1626, 1627, 1628, 1632, 1634, 1635, 1636), 

(administrerend-) kerkmeester (1631-1634, 

1639-1640), kapitein (van de burgermilitie) 
(1636, 1638) van Mijnsheerenland, overl. 16-9-

1657, begr. Mijnsheerenland (in het koor van 
de kerk), zn. van Jacob Cornelis Boerin, boer in 
Nieuw-Bonaventura onder Maasdam, heem

raad, schout van Maasdam, wrs. schepen van 
Sint Anthoniepolder, en Neeltge Andries.33 

Andries Jacopsz, als man en voogd van Aefäen ZerkophetgrafindekerkteMijnsheerenland 
Cornelis, wonende in Mijnsheerenland van Moer- waarinondermeerAejieCornelis(zieIIIc-s)werd 
kerken, transporteerde op 12 mei 1612 aan Jan begraven(fotoPietMolemateZoetermeer,2008). 
Heijndricx Weeda, wonende te Oud-Carnis, twee morgen vier hont 15 roeden. Dit land, noordelijk 
belend aan 'den gemeelants dijck van Westbarendrecht', waren Andries en zijn vrouw aangeko
men bij kaveling tussen de kinderen van Cornelis Leenderts Bruijn en zijn huisvrouw Janneken, 
beiden zaliger.'' 

Dit echtpaar is uitgebreid behandeld in de monografie uit 2008 over de familie van Andries." 
6. Dirck Cornelis de Bruijn(en), woonde te Puttershoek (1626, 1638), gegoed te West-Baren

drecht, begr. Mijnsheerenland (in de kerk) 1-12-1660.'4 

Dirck de Bruijnen werd in de 1000' penning van 1626 over Puttershoek aangeslagen voor 1000 

pond of gulden,'' terwijl hij in 1638 als Dirck Cornelisz Bruijn in de zoo' penning van Puttershoek 
voor eenzelfde goed is aangeslagen.'7 Wellicht participeerde hij met zijn broers in de hofstede te 
Puttershoek. 

7. Maertgen (Marichen, Maerijke) Cornelis de Bruijn(e) (de Breyne), woonde te Puttershoek, onder 
Groede (sedert of kort na 1614), te Cadzand (1649) en sedertdien weer te Groede, overl. na 

11-2-1651, tr. (1) tussen 27-5-1609 en 20-5-1612 Mels Willems, woonde te Puttershoek (1612, 

1614), nadien boer op Blox hofstede in het Bloxpoldertje onder Groede, over!. (wrs. onder 

Groede) tussen 15-2-1626 en juni 1627; otr. (2) Groede 6-8-1633 Lieven de Clerc(q), geb. Ter
neuzen. 

Li even tr. (1) Martijntje Mebaerts; tr. (z)Arnoudina (Din a) Braems. 
Op 27 mei 1609 is Maertgen Cornelissen genoemd als belender in de polder Smeetsland onder 

West-IJsselmonde." Kennelijk was zij toen meerderjarig maar nog ongehuwd. 
Mels Willemsz, wonende op Puttershoek, als man en voogd van Maertgen Corn(elis), transpor

teerde op 20 mei 1614 aan Ingen Ariens één morgen met de daarop staande tarwe in Dirk Smeets
land onder West-IJsselmonde. Zuidelijk werd dit land door (haar broer) Leendert (Leennert) Cor
nelisz Bruijnen belend. Dit land was Mels vanwege zijn huisvrouw door erfenis toegekomen 
volgens een zekere akte van kaveling, die aan de betreffende gerichtsluiden werd vertoond. Het 
land was met de 15 '/, hont van voornoemde Leennert Bruijnen belast met een losrente van jaarlijks 
24 gulden, welke de koper overnam.36 

Mels Willems wonende op Puttershoek droeg op 19 april 1614 land in West-Barendrecht over aan 
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zijn zwager Leendert Coorn(elis) Bruijnen37 (zie bij zijn broer Leendert, IVb). 
Op 15 februari 1626 was Mels Willemsen doopgetuige te Groede. Vóór juni 1627 was hij overle

den, want dan is de hofstede van zijn weduwe in de monsterrol van Groede genoemd.38 Deze stee 
was even ten noorden van dat dorp gelegen. 

Op 27 juni 1649 werden Maeijken Cornelis en haar zoon Job Melssen met attestatie van Cadzand 
lidmaat te Groede.39 

De circa 33 jaar oudeJop Melse, residerende ' int lant van Caesant' (Cadzand), als geauthoriseerd 
zijnde van zijn moeder Maerijke Cornelis de Bruijn, weduwe van Mels Willemsen, kwam op 11 

februari 1651 te Puttershoek tot akkoord met Isbrant Cornelis Sneep, heemraad van Puttershoek, 
vanwege datgene watMaerijcke de Bruijn toekwam uit de erfenis van haar broeder Geerit Cornelis 
deBruijn.3' 

IVa. Andries (Arijs) Cornelis de(n) Bruijn(e)(n), woonde in West-Barendrecht (1606), te Putters
hoek (1626), te Oud-Beijerland (1628-1640), overl. na 9-6-1640, tr. N.N., over 1. mogelijk na 1626. 

In de 1000< penning van Puttershoek over 1626 is Andries den Bruijnen aangeslagen voor 1000 

pond of gulden, 15 maar in de Puttershoekse 200< penning van 1638 - toen hij beslist nog in le
ven was - is hij niet meer vermeld, zodat hij toen elders moet hebben gewoond en wel in Oud
Beijerland, maar in de 200< penning van 1638 van die plaats komt hij niet voor, zodat hij daar 
geen 1000 pond of gulden gegoed zal zijn geweest. Op een in 1627 aangelegde lijst van Put
tershoekse lidmaten zijn een Andries met zijn huisvrouw en Geertruijd Andries, zijn dochter, 
nog vermeld. 14 Het is echter de vraag of het hier wel Andries de Bruijn betrof, want dochter 
Geertruijd zou toen slechts rond de tien jaar oud zijn geweest en belijdenis werd doorgaans 
op wat oudere leeftijd gedaan. 

Sedert 1628 betaalde Andries Cornelis de Bruijn te Oud-Beijerland rente aan de Heiligegeestarmen 
van die plaats over een som van 200 gulden, rustende op zeker land aldaar. De eerste betaling vond in 
mei dat jaar plaats. In 1639 loste hij deze lening af.40 

Op 9 juni 1640 trad Andries Cornelisz de Bruijn voor het gerecht te Oud-Beijerland op als 'moeij (sic!) 
ende voocht' bij transport van onroerend goed van de aldaar wonende Emmeken Stevens (van der Mast) 
en haar zuster Fijtgen Stevens (van der Mast).'' Mogelijk liep een familieband tussen Andries en de 
zusters via de mij onbekend gebleven vrouw van Andries. Er is geen akte aan het licht gekomen waar
uit zijn kinderen onomstotelijk blijken, zodat de twee hieronder genoemde kinderen nog onder enig 
voorbehoud worden gegeven. Vanwege de hiervoor genoemde herhaalde vermelding van genoemde 
personen Sneep met leden van de familie de Bruijn durf ik Willemtge en Geertruijd als zijn kinderen 
op te nemen. 

Uit dit huwelijk: 

1. wrs. Willemtge Andries, geb. ca. 1615, overl. Mijnsheerenland 12-1-1680 

( 64 jaar oud), begr. ald., tr. vóór 2-4-1645 I(J)sbrant Cornelis Sneep, geb. 
1605, schepen (1649-1665), kerkmeester (1652) van Puttershoek, hoog
heemraad van het Zomerland (1674), ouderling van Mijnsheerenland 
(1675-1676, 1679), over!. Mijnsheerenland 22-1-1679 (73 jaar oud), be
gr. ald., zn. van Cornelis Jans Sneep(eeter) alias Nieuwenboer, boer 
aan de Blaak onder Mijnsheerenland, heemraad van Mijnsheeren
land, en Erckgen Isebrants.4' 

Meer informatie over dit echtpaar is te vinden in De Brabantse Leeuw 23 

(1974).'' 
Schets van de zerk op het graf in de kerk te Mijnsheerenland 
waarin WillemtieAndries en haar man Ysbrant Cornelisse 

Sneep (zie gen. IVa-1) werden begraven (volgens De Brabantse 
Leeuw 23 (1974), pag.118). 

HIER LEYT BEGRAVEN IAN 
CORNELISSEN SNEEP IN 

SYN LEVEN OUT HEEMRAET 
ENDE OUDERL/NCH IN 

MYNSHEERENLANT VAN 
MOERKERCKEN OUT SYNDE 

73 IAREN STERFT OP DEN 2.0 
FEBRUARY IN HET IA.ER 

ANNO 1587 ENDE SYNE 
HUYSVROUW TRUYGIEN 
ANDRIES OUT SYNDE 63 

IAREN STERFT OP DEN 26 
APRIL ANNO 1581 
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2. wrs. Geertruijd (Truijgien) Andries, geb. 1617, overl. 25-4-1681, begr. 

Mijnsheerenland, tr. na 29-3-1652 Jan Cornelis Sneep, geb. 1615, boer 
aan de Blaak onder Mijnsheerenland, diaken (1662-1663), heemraad 

(1664), ouderling (1667-1668, 1676-1677, 1684-1686), schepen (1681) 

van Mijnsheerenland, zn. van Cornelis Jans Sneep(eeter) alias Nieu

wenboer, boer aan de Blaak onder Mijnsheerenland, heemraad van 

Mijnsheerenland, en Erckgen Isebrants. 
Samen met onder andere Gerrit Cornelis de Bruijne was Truijgien An

dries op 2 april 1645 te Puttershoek doopgetuige bij een kind van Isbrant 
Cornelisse (Sneep) en Willemtie Andries.•' Blijkens de zerk van haar en haar 
man in de kerk te Mijnsheerenland voerde zij een wapen vertonende een 
(appel)boom (of een plompeblad?). Haar wapen zou dan afwijken van het 
oude familiewapen met de vis en ketelhaken. 43 Meer informatie over dit 
echtpaar is te vinden in De Brabantse Leeuw 23 (1974)." 

Schets van de zerk op het graf in de kerk te Mijnnsheerenland waarin 
Truijgien Andries en haar man Jan Cornelissen Sneep (gen. IVa-2) 

werden begraven (volgens De Brabantse Leeuw 23 (1974), pag.118). 

HIER LEYT BEGRAVEN 
YSBRANT CORNELISSE 
SNEEP IN SYN LEVEN 

HOOCH HEEMRAET VANT 
OOST ZOMERLANT ENDE 
OUDERLYNCK VAN MYNS 
HEERENLANT VAN MOER 
KERCKEN OUT 73 IAREN 
STERFT DEN 22 FEBRU 
ARY ANNO 167; ENDE 
SYNE HUYSVROUWE 
WILLEMTIE ANDRIES 

OUT 64 /AREN STERFT 
DEN 12 IANUARY 

ANNO 1680 

IVb. Leendert (Lenaert) Cornelis (de) Bruijn(e), boer te Barendrecht, overl. tussen 17-10-1647 en 
13-11-1649, tr. vóór 1606 Lijsbeth(gen)Neters Cranendonck, geb. IJsselmonde ca. 1576, over 1. Baren

drecht 15-3-1659, begr. in de kerk te Barendrecht, dr. van Pieter Pieters Cranendonck alias den 
Boetser, boer aan de Hordijk, laagheemraad van Dirk Smeetsland en Meester Arend van der 
Woudensland, dijkgraaf van IJsselmonde, heemraad, schepen van West-IJsselmonde, hoog
heemraad van de vier polders van West-IJsselmonde, schout van Oost-IJsselmonde, en Adriae

ntje Gerrits (Geeraerts).•• 
Geeraert Corn(eli)sen, wonende in Barendrecht, transporteerde op 27 mei 1609 aan de in West-IJssel

monde wonende Pieter Huijgen en Jan Jansen circa twee morgen drie hont 50 roeden in Smeetsland, 
noordelijk belend door Geeraert's zuster Maertgen Corn(eli)sen. De kopers, nu respectievelijk Crae
nnendonck en Int Velt de jonge genaamd, droegen dit land onmiddellijk over aan Leennert Co melissen 
Bruijnen.35 

Leennert Cornelisz te Barendrecht transporteerde op 18 januari 1614 aan Ingen Ariensz te West
IJsselmonde twee morgen 350 roeden in Smeetsland aldaar, zuidelijk belend door 'den oude Smeets
lantsen Zuijtdijck',•s waarna Ingen ten behoeve van Leennert een schuldbriefliet opmaken ten bedrage 
van 1511 ponden vijf schellingen.•• 

Pieter Pieters, als man en voogd van Biateris Pieters, wonende in Rhoon, transporteerde op 19 april 
1614 aan Leendert Coorn(elis) Bruijnen 390 roeden in het Nieuwe Bedijkte Land van West-Barendrecht, 
noordelijk belend aan 'den ouden Barendrechssen Dijck'.47 Dezelfde dag kreeg Bruijnen van Mels 
Willems te Puttershoek één morgen in het Oudeland van West-Barendrecht overgedragen, zuidelijk 
belend door 'den ouden Barendrechtsschen Dijck' en gemeen liggend in een perceel dat behoorde aan 
Bruijnen en (zijn broeder) Dirck Coorn(elis).48 

Bij akte van 28 juni 1625 transporteerde Lenert Corneliz Bruijnen uit Barendrecht aan Bastiaen Pie
ters Cranendonck 700 roeden de LXVII} Mergen in west-IJsselmonde, hem aangekomen bij s uccessie 

van zaliger Adriana Geeraerts, zijn huisvrouwen zaliger moeder.•• 
Op 27 juli 1626 leende Bruijnen 200 gulden van Joost van Zoelen50 en eenzelfde bedrag op 16 juni 

1635,'' terwijl hij eerder bij akte van 30 januari 1635 al 300 gulden geleend had van de kinderen van 
Ghijsbert van Soelen.5' 

Lenert Cornelisz Bruijnen, wonende in Barendrecht, voor de ene helft, en Dirck Adriaensz Fonck
aert, wonende onder Westmaas, voor de andere helft, welke daarvoor last en procuratie had verleend 
aan diens stiefzoon Aert Adriaensz Hacke, schout van West-IJsselmonde, transporteerden op 11 januari 
1630 aan Bastiaen Pietersz Craennendoncq 900 roeden in de 1' Houve in het Oudeland van (Oost-)IJs
selmonde.53 
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Leendert Coornelis Bruijnen verkocht op 24 februari 1637 aan mr. Arnout Kivit te Rotterdam een 
losrente van jaarlijks 105 Carolus gulden over een hoofdsom van 2000 Carolus gulden, verzekerd op 
zijn 'wooninghe, schuer ende berghen'(etc.) in het Oudeland van West-Barendrecht, gemeen liggend 
met zijn broeder Dirck Coornelis met 2 '/, morgen in een perceel van zes morgen, noordelijk belend door 
'den Lommerdijcksen Dijck' en zuidelijk door 'den Ouwen Barendrechtsen Dijde Volgens een aanteke
ning was deze brief op 21 oktober 1647 gecasseerd en doorsneden en werd deze op 16 juli 1654 (nog) aan 
het gerecht van West-Barendrecht vertoond.54 

Leendert Cornelis Bruijne te Barendrecht leende op 16 maart 1639 200 gulden van de Diaconie van 
Rhoon. Als zijn borg stelde zich de in Rhoon woonachtige Joost Cornelis." Op 29 juli 1641 transporteer
de Bruijnen 400 roeden in de LXVIIJ Mergen in West-IJsselmonde aan de Dordtse koopman Cornelis 
Bellaert.56 

Leendert Cornelis de Bruijn, wonende in West-Barendrecht, transporteerde bij akte van 25 augustus 
1642 aan sinjeur Cornelis Bel, koopman te Dordrecht, 800 roeden in het Nieuw Bedijkte Land van West
Barendrecht, noordelijk belend door 'den Ouwen Barendrechtsen Dijck'. In de marge staat bij Leendert 
'Bruijnen'Y Op 17 oktober 1647 deed Leendert Cornelis Bruijnen overdracht aan Wouter de Ghelder, 
rentmeester van het Gasthuis binnen Dordrecht, van drie morgen drie hont in het Oudeland van West
Barendrecht, gemeen liggend met twee morgen drie hont van (zijn broeder) Dirck Cornelis Bruijnen. 
Leendert's land was belast met 2000 Carolus gulden ten behoeve van de advocaat Kievidt te Rotterdam, 
welke schuld Van Ghelder tot zijn last nam. Dat land met het perceel van Dirck was belast met drie ren
tebrieven van in totaal 18 Carolus gulden jaarlijks, die Leendert tot zijn last nam en er het land van zou 
bevrijden. Leendert verbond voor de vrijwaring van zijn perceel speciaal zijn 'huyssinghe, schuyere, 
berghen, cetten' etc. staande op het voornoemde land 'ofte gehelle steede' hem toebehorende.' ' Vóór 13 
november 1649 was Leendert overleden, want toen compareerde zijn weduwe Lijsbetghen Pieters, voor 
haar zelf en als last en procuratie hebbende van haar kinderen: Aerien Cornelis bode, getrouwd met 
Janneken Leenderts, Corn(elis) Leenderts Bruijn, Crijn Maertens, getrouwd met Aeriaentghen Leen
derts, Adriaen Issacks Poors, getrouwd met Neltghen Leenderts, en Fijtghen Leenderts en Pietertghen 
Leendersdochters, allen kinderen en erfgenamen van de overleden Leendert Cornelis Bruijn(en), en 
transporteerde aan Bastiaen Cleemen van den Es te West-Barendrecht de voornoemde boerenwoning 
in het Oudeland. Aan de noordzijde is als belending genoemd het land waarop het voornoemde huis is 
staande en zuidelijk de watering van he t Oudeland. Mede compareerde Dirck Cornelis Bruijn en trans
porteerde aan Van den Es zijn (aangrenzende) perceel van twee morgen drie hont. De daarop rustende 
rentebrieven ten bedrage van in totaal 18 Carolus gulden jaarlijks nam de koper over. Dit laatste perceel 
werd aan de noordzijde belend door 'den Smeetslanssen Dijcxken' en zuidelijk door 'den Barendrecht
sen Dij cl{' of de watering van dat land.59 

Zie verder ook de monografie Cranendonck (1992).60 

Uit dit huwelijk (volgorde onzeker): 

1. Janne ken Leenderts, tr. vóór 13-11-164959 Adriaen (Arien) Cornelis Joppen alias Timmerman alias 

Boode, j.g. van West-Barendrecht (1616), timmerman (1625, 1654}, bode (zeker in de peri

ode 1640-1664) van Barendrecht, overl. na 16-9-1664, zn. van Cornelis Joppen, boer in het 

Oudeland van West-Barendrecht, en N.N. (Neeltje?). 
Hij otr./tr. (1) Barendrecht 6/27-11-1616 Lijntgen Hendricks Outraet de oude, j.d. van West-Ba

rendrecht, over!. tussen 29-10-1629 en 13-11-1649, dr. van HeijndrickAdriaensz Outraet, schout van 
West-Barendrecht en Carnisse, heemraad van Barendrecht, en Neeltghen Bastiaens. 

Meer informatie over dit echtpaar is te vinden in Ons Erfgoed 14 (2006).6
' 

2. Fij'tgen (Fij'tie) Leenderts, ged. Barendrecht 9-7-1606 (get. Pieter Willems ... en ... Cornelis), 

j.d. van West-Barendrecht (1652), otr. Barendrecht 11-5-1652 Arijen Foppens van Driel (van 
Dryel), j .m . van IJsselmonde (1652), zn. van Fop Daniels van Driel, bouwman te IJssel

monde, kerkmeester van IJsselmonde, heemraad van Oost-IJsselmonde, en Adriaentge 

Adriaens (Hordijck).6' 

3. Adriaentgen Leenderts, ged. Barendrecht 12-7-1609, over 1. vóór 3-5-1615. 

4 . Adriaentge Leenderts, ged. Barendrecht 3-5-1615, van Barendrecht, wonende Willemstad 

(1647), otr. / tr. Willemstad 29-9/27-10-1647 Quirijn (Crfjn) Maerten Roclms alias Van Baren-
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drecht, j.g. van Barendrecht (1647), woonde te Barendrecht (1645), gedetineerd in de Vuil

poort te Dordrecht (1625), landbouwer aan de Sluis in de Ruigenhilse Polder (1633), overl. 

na 12-2-1657, zn. van Maerten Rochus, wellicht boer (in het Nieuwe Bedijkte Land) van 

West-Barendrecht, en Anne Quirijnen (Crijnen). 
Hij tr. (1) (3' gebod Barendrecht 21-4; bescheid gegeven) 1630 Adriaentgen Cornelis Bergen(s) 

alias Van Bergen, ged. Willemstad 19-3-1607, over!. tussen 1643 en 1647, dr. van Cornelis Cornelis 
jonge Bergen, schepen, weesmeester van Willemstad, en Mayke Hessels. 

Meer informatie over dit echtpaar is te vinden in Ons Voorgeslacht 61 ( 2006). 63 

5. Neeltge Leenderts, tr. vóór 13-11-164959 Adriaen Issacks Po(o)rs, over!. na 8-6-1659, wrs. zn. van 

Isaeck Leenderts Pors, 64 uit Charlois, landgebruiker in het Westmaas Nieuwland. 
Op 8 juni 1659 werd voor Arijen Isacxs Pors, die door Willem Abbenbrouck als collecteur van de 

cedule van Cijtgie Leendens in de herberg van de Drie Coningen te Strijen werd gegijzeld, gijzel
braak gedaan.•s 

6. Cornelis Leenderts (de) Bruijn (Brune, den Bruijne(n)), ged. Barendrecht 10-6-1618 (get. Dirck 

Cornelisz, Pietertge Jacobs), j.m. van West-Barendrecht (1654), boer, landgebruiker te 

Zuid-Beijerland, otr. Barendrecht 5-3-1654 PietertiePieters (Ras), weduwe in Piershil (1654). 
Zij tr. eerder Willem Gerrits. 
Cornelis Leendensz Brune gebruikte in 1659 ruim 23 morgen in huur in grondstuk 51 in de pol

der Groot Zuid-Beijerland, gelegen in het uiterste zuiden van die polder.66 Het is onduidelijk of hij 
toen ook de op dit land staande hofstede bewoonde. 

In 1660 was Cornelis Leenderts den Bruijnen borg voor een door zijn zwager Cornelis Pietersz 
Ras aangegane lening van de Diaconie van Klaaswaal. 67 

Een akte gedateerd 23 novemben666 noemt Cornelis Leendens de Bruijne als huurder van land 
in Den Hitsen.•• 

Cornelis Leendens de Bruijn en Pietenie Pieters zijn in 1667 op een Piershilse lidmatenlijst ver
meld als lidmaten in Den Hitsen.•• 

7. Pietertge Leenderts, ged. Barendrecht 14-11-1621, over 1. na 13-11-1649.59 
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als borg te stellen, werd hij van de gijzeling 
vrijgemaakt, ofwel gijzelbraak verklaard. 

66. C. Baars, De geschiedenis van de landbouw in de 
Beijerlanden - Documenten en bijlagen, Wage
ningen 1973, pag. 307. 

67. Arch. Ned. Herv. Gemeente Klaaswaal (nog 

ter plaatse), inv.nr. 35; zie ook: SAD 624, RA 
Cromstrijen inv.nr. 69, akte d.d. 2-12-1669. 
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69. Arch. Ned. Herv. Gemeente Piershil (nog ter 
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Het portret van ... 1 

[Rel tj e Anes Bakker en 
Stijntje Cornelis Zunderdorp] 

DOOR M . S.J. MEIJERINK 

ReltjeAnes Bakker, geb. Midsland 9-10-1836, broodbakker, overl. West-Terschelling 20-6-1892, 

zn. van Ane Willemsz Bakker (1798-1844), kaagschipper, heemraad der Terschellinger polder, 
zeediaken en kerkvoogd, en Grietje J ansdr de Zeeu w (1799-1861), tr. Terschelling 25-4-1861 

Stijntje Cornelis Zunderdorp, geb. Terschelling 1-1-1838, over!. Terschelling 8-5-1911, dr. van Cor
nelis Cornelisz Zunderdorp (1813-1885), postmeester, gemeenteontvanger en commies der 
posterijen, en Antje Nans Keijzer (1817-1840 ). 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1862 en 1877 te West-Terschelling negen kinderen geboren, 
waarvan acht volwassen zijn geworden. Het gezin woonde aan de Torenstraat te West-Ter
schelling. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Waarheid en verdichting in het Amsterdams Stadsarchief. 
Een verborgen verleden? 

Overpeinzingen van een archivaris (2)1 

HARMEN SNEL 

Ik noteer in mijn 'black book'2 17 februari 
2011. Twee kordate dames, zo te zien zussen, 
betreden het informatiecentrum van het 
Stadsarchief en melden zich aan mijn balie. 
Ze vertellen mij wat ze willen uitzoeken. Het 
gaat om de achtergrond van hun grootmoe
der, maar eigenlijk over hun betovergroot
moeder. Oma kon heel goed vertellen en had 
prachtige verhalen over haar jeugd in de Jor
daan. Maar als oma verder terug ging in het 
verleden viel ze altijd stil als het ging over 
haar eigen grootmoeder, en moest ze huilen. 
Oma was zelf geboren omstreeks 1880, en 
vertelde dat haar grootmoeder een vonde
ling was, gevonden in het bos in een mandje 
en daarom de naam Bosman had gekregen. 
Toen het kind vier jaar oud was, kwam er 
in de Jordaan een koets, bespannen met vier 
paarden en bezet met allerlei kwasten en 
pluimen, voorbij rijden. De koetsier en de 
palfrenier plukten het meisje van de straat en 
wilden haar meenemen met de koets. Geluk
kig zagen enkele buurtbewoners dit gebeu
ren, er werd alarm geslagen en de hele buurt 
liep te hoop. Door moedig ingrijpen van de 
Jordanezen werd het kind gered uit handen 
van de kidnappers, die, zo ging het familie
verhaal, handelden in opdracht van de sjieke 
natuurlijke vader van het kind. 

Nazaten van het in het bos in een mandje 
gevonden meisje wonen behalve in Neder
land nu in de USA, Canada en Zuid-Afrika en 
allemaal vertellen ze een iets andere variant 
op het verhaal van het meisje in het mandje 
in het bos. 

Genealogie betreft het onderzoek naar voor
ouders en families. Dat is voor veel mensen 
een te ruim bemeten begrip. Zij hebben wel 
een bepaalde interesse in hun voorgeschiede
nis, maar eigenlijk willen zij alleen een be
paald familieverhaal bevestigd zien. 

682 

Die familieverhalen zijn de basis voor dit 
artikel. Verhalen die op verjaardagen worden 
rondverteld, over de kist van opa met een fa
miliewapen daarop, spoorloos verwenen van 
de zolder waar die kist altijd stond, de mis
gelopen erfenis, de afstamming van de fami
lie uit een sympathieke geloofsgroep of uit 
een ver en mysterieus land. Bijna elke familie 
heeft wel een familieverhaal, waarbij de ge
nealogische onderzoeker zich kan afvragen 
hoeveel daarvan waarheid is en hoeveel ver
dichting. 

In de loop der jaren heb ik op de studiezaal 
van het Amsterdamse archief minstens vier
honderd 'sterke' verhalen aangehoord. De 
kern van het verhaal kan bijna altijd worden 
herleid tot drie thema's: het familieverhaal 
geeft een verklaring over een onwettig gebo
ren voorouder, over de 'bijzondere' religie of 
over de exotische herkomst van de familie. 

Het onwettige kind 
Een goed gesitueerde voorvader, liefst van 
adel, was vaak de oorzaak van de relatieve 
armoede waarin oma of opa opgroeide. De 
verwekker van het kind mocht zich van zijn 
sjieke familie namelijk niet uitspreken voor 
het volkse meisje. Dat hij zich later met koets 
door de straat liet rijden, langs het woon
adres van de ongehuwde moeder, is een vast 
terugkerend thema. En dan liefst in een 
koets bespannen met vier paarden met een 
hoop toeters en bellen en een bediende in li
vrei voor- en achterop. Hoe volkser de buurt, 
hoe beter. Daar maakt zo'n koets immers de 
meeste indruk. Als alle verhalen kloppen die 
ik heb gehoord, moet het in de Amsterdamse 
Jordaan eind 19d</begin 2ostc eeuw een gaan en 
komen zijn geweest van edellieden, advocaten 
en rijke Portugese Joden in koetsen. Allen op 
zoek naar een glimp van hun bastaardkind of 
om iets te brengen bij de moeder van dat kind. 
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verhaal dat de 'baron' 
of de 'graaf per testa
ment een groot legaat 
zou hebben bespro
ken voor zijn onwettig 

" kind. Door een com
plot binnen zijn fami
lie - de schande was te 
groot!-werd het legaat 
verdonkeremaand en 

In de verhalen die ik 
hoorde zijn er op dit 
laatste thema nogal 
wat varianten. Nogal 
wat moeders kregen 
regelmatig, als er wéér 
een koets voor een huis 
in de Jordaan stopte, 
geld voor de opvoe
ding van het kind of 
een grote som geld in
eens. Soms werd een 
bundel documenten 
gebracht waaruit de 
(adellijke) afstamming 
zou moeten blijken en 
het bewijs dat de na
tuurlijke vader toch 
nog iets voor het kind 
zou' regelen'. Af en toe 
wasooksprakevandu

Voormalig gemeentearchief Amsterdam 
(foto MartinAlberts, d.d.7 september 2005, 

collectie SAA) 

bleef het arme onwetti
ge kind arm. Het enige 
wat deze onderzoekers 
feitelijk willen, is het 
testament waarin de 
natuurlijke vader dit 
legaat aan hun over
grootvader besprak. 
Als blijkt dat er geen 
'generale index' op 
mensen die gelega-

re juwelen die aan de moeder werden gegeven. 
Ofwel om te verpanden of te verkopen om met 
dat geld de opvoeding te bekostigen, soms als 
'aandenken' voor het kind. 

Op een verhaal in de Amsterdamse stu
diezaal over de bundel documenten vraag ik 
steevast of ik die documenten eens mag zien. 
Helaas, altijd blijken die papieren verloren te 
zijn gegaan. Bij brand, verdwenen uit oma's 
koffertje, verdwenen toen oma naar het be
jaardenhuis ging, vernietigd door een kwade 
oudoom, enz. Ook de sieraden zijn allang uit 
de familie verdwenen en de grote sommen 
geld hebben, in combinatie met de adellijke 
inborst, er desondanks nooit voor gezorgd dat 
opa of oma een grote sprong voorwaarts kon 
maken in maatschappelijk opzicht. Wel is in 
veel families bekend dat de moeder van het 
onwettige l<ind in kwestie achteraf niets meer 
moest hebben van haar ex-vriend en ook niet 
gediend was van presentjes en aalmoezen. 

In de afgelopen jaren zijn nogal eens wat 
mensen onverrichter zake en teleurgesteld 
naar huis teruggekeerd na een bezoek aan 
het Amsterdamse archief. De groep waar ik 
hier doel waren de mensen die op zoek waren 
naar een testament. In hun families leefde het 
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teerd worden in testamenten bestaat, valt dat 
tegen. De optie om alle testamenten dan maar 
integraal door te nemen blijkt niet reëel. Te 
veel notarissen in Amsterdam - was het wel in 
Amsterdam?- en de naam van de natuurlijke 
vader bleek bij de potentiële nieuwe onder
zoeker eigenlijk toch niet bekend. 

Extra ingewikkeld, genealogisch gezien na
tuurlijk, wordt het als mensen overtuigd zijn 
van het feit dat hun voorouder het onder
geschoven kind is geweest van een adellijke 
moeder. Vlak de dames niet uit! Ook zij had
den uiteraard hun voor- of buitenechtelijke 
avontuurtjes. En een misstap, lees zwan
gerschap en de gevolgen, diende te worden 
verdonkeremaand. Dus werden de dames in 
kwestie op tijd op reis gestuurd om ver weg 
van de eigen kring re bevallen. Op die plek 

ver weg was het makkelijker om het kind bij 
iemand anders 'onder te brengen' en geheel 
verkwikt van het reisje naar huis terug te ke
ren. Voor mij als genealoog natuurlijk moei
lijk te bewijzen, tenzij al die dames in zekere 
toestand Amsterdam hadden uitgekozen als 
reisdoel. En dan nog! 

Toch weten veel mensen uit de familieverha-



len dat het 'ondergeschoven' kind in een later 
stadium wel bezoek kreeg van een adellijke 
dame waarvan de naam niet meer bekend is 
bij de familie. Maar die dame bracht presentjes 
mee en moet toch wel de natuurlijke moeder 
van het 'ondergeschoven' kind zijn geweest. 
Een kind dat ook al niet leek op de ouders en de 
broertjes en zusjes. 

Misschien kunt u zich de vertwijfeling op 
mijn gezicht voorstellen bij het volgende 
voorval. Het speelde zich al 25 jaar geleden 
af, maar de situatie staat nog op mijn net
vlies gebrand. Een ongeveer 40-jarige vrouw 
verscheen in de studiezaal van het Amster
damse Stadsarchief met een hele map aan 
knipsels over Koningin Fabiola van België, 
uitgeknipt uit de toen gangbare bladen over 
het Koningshuis en aanverwante families. 
Op mijn vraag waarmee ik de bezoekster van 
dienst kon zijn, kwam na een tijdje- gepaard 
gaande met veel gerommel in de knipsels-de 
vage vraag of niet na te zien was welke kinde
ren Fabiola had 'ondergeschoven' . De vader 
van deze bezoekster zou één van die kinde
ren moeten zijn. Ik, als personificatie van 'het 
archief, zou daar toch zeker documentatie 
over moeten hebben. Het valt niet mee om 
iemand, zo overtuigd van zijn/haar gelijk, als 
dooddoener te moeten adviseren eerst verder 
onderzoek te doen. Uiteraard was Koningin 
Fabiola een aardige variant op de prinsen 
Hendrik en Bernhard en Koning Willem m, 
waarvan de niet-erkende nazaten het Am
sterdamse archief ook wel eens bezochten. 

De religie 
Een variant binnen de familieverhalen -
waarbij het niet gaat over adel, koetsen en 
niet-uitgekeerde familiekapitalen - betreft 
de relig ieuz e afsta nuning. In de n a tionalis ti

sche gevoelens die in het toen nog jonge Ko
ninkrijk Nederland in de 19dc eeuw werden 
gestimuleerd, kregen bij voorbeeld de Huge
noten een bijzondere plaats. Dat Hugenoten, 
genealogisch en historisch in goed aanzien 
staan/stonden, betuigt één van mijn collega's 
nog regelmatig. Als het onderwerp ter sprake 
komt brengt hij naar voren dat, hoewel zijn fa-
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milie direct na de opheffing van het Edict van 
Nantes in 1686 naar Amsterdam kwam, zijn 
opa nog met de Franse taal werd opgevoed. 
Zo trots was men op de Franse Hugenoten
afkomst. 

Het betrof hier immers bemiddelde Pro
testante geloofsgenoten, die vanwege religi
euze onderdrukking naar ons tolerante land 
waren gevlucht en hier een nieuw bestaan 
wilden opbouwen. Dat moest wel tot ieders 
verbeelding spreken! Met als gevolg dat de 
nazaten van Katholieke emigranten uit Wal
lonië (veel muzikanten, maar ook bij voor
beeld strohoedenmakers) en Frankrijk (veel 
ambachtslieden, soldaten in de Napoleonti
sche Tijd, enz.) in de loop van de 19dc en 2ostc 

eeuw de vlucht vanwege het geloof ook op 
hun familie betrokken. 

In de familieverhalen waarbij het gaat om 
de voorouderlijke religie is het heel duidelijk. 
De voorouders moeten Calvinistisch zijn ge
weest en het liefst onderdrukt bij de uitoefe
ning van hun geloof. De 'onderdrukkers', Ka
tholieken en Lutheranen, scoren dan ook erg 
laag in de familieverhalen. De laatste twin
tig jaar is in de religieuze component van de 
familieverhalen een nieuwe trend ontstaan. 
Het is nu ook bon ton om Joodse voorouders 
te hebben. Waarmee aan de borreltafel te
gelijkertijd ook de geprononceerde neus en 
het ravenzwarte haar van oma - al werd ze 
wel vroeg grijs - wordt verklaard. Het in de 
17'1<eeuw veelvuldig voorkomen van bijbelse 
voornamen, vooral bij Hugenoten overigens, 
laat mensen ook nogal eens tevergeefs hopen 
op een Joodse loot in de kwartierstaat. 

De exotische herkomstplaats 
In de herfst van 1997 bezocht een mij onbe
kende jonge111a n het An~s cerda rnse archief. 

Zijn overgrootvader Simon Soesan was in 
1866 in Amsterdam geboren en daar wilde 
de kersverse onderzoeker zijn zoektocht 
starten. Hij had echter al wel uit de familie
verhalen vernomen dat het hier een Portu
gees-Joodse familie betrof en dat Soesan een 
verschrijving van Suasso was. Ongeveer ge
lijktijdig vertelde hij dat de familienaam was 
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afgeleid van een wijk in Teheran en dat de 
familie uit Perzië via de Middellandse Zee 
in Noord-West Europa was terechtgekomen. 
Als klap op de vuurpijl - dit familieverhaal 
bestaat uit drie delen - zouden familieleden 
na de Tweede Wereldoorlog in audiëntie zijn 
geweest bij het Koninklijk Huis in verband 
met aan dat Huis geleend geld. 

Ik begon bij zoveel overdaad aan fami
lieverhaal al snel te sputteren. De familie 
Lopes Suasso was zo'n beetje de meest sjieke 
Portugees-Joodse familie, voor een deel in 
de adel verheven, en de familie Soesan was 
overduidelijk een Hoogduits-Joodse famil ie. 
De overgrootvader van de in 1866 geboren 
Simon was David Meijer Soesan, geboren 

omstreeks 1760 en nog steeds heel duidelijk 
Hoogduits-Joods. Het Teheran-verhaal is te 
verklaren doordat in de Esther-rol, onder
deel van de Tenach, Sjoesjan de hoofstad van 
Perzië wordt genoemd. Om daar meteen een 
voorstad van Teheran van te maken en een 
familienaam aan te verbinden, gaat mogelijk 
wat ver. 

Terwijl ik voorbereidingen trof voor dit ar
tikel en dit verhaal tegenkwam in mijn 'black 
book', typte ik de naam Soesan in bij Google. 
Tot mijn stomme verbazing werd ik begin 
2011, bijna vijftien jaar nadat de bewuste jon
geman het archief bezocht, op diverse websi
tes geconfronteerd met de volgende genealo
gische gegevens als vaststaande feiten: 

l. David Schuschan, geb. Perzië ca. 1660, over 1. Amsterdam 7-3-1724, tr. Amsterdam 1685 Bele 
(Bila, Beloe, Bella), begr. Muiderberg 7-3-1724. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jacob DavidSoesjan Stibbe, geb. Perzië 1690, over 1. Amsterdam 24-10-1736, tr. 1715 Sarah Meijer. 
2. Salomon DavidSoesan, over 1. Amsterdam 11-12-1742, tr. Esther Mozes, overl.1736. 
3. Rachel Lotte DavidSoesan Stibbe, tr. ca. 1707 Elias]oel de Vries, van Leeuwarden. 
4. Isaac David Soes an, over 1. Amsterdam 28-12-1751. 

Ik deed navraag bij twee personen die deze 
gegevens op hun website plaatsten, aange
zien ik hen beiden goed ken. De eerste had 
het niet zelf uitgezocht, maar ongeveer twin
tig jaar geleden van een toen 70-jarige heer 
gekregen. Hij dacht wel dat hij de eerste was 
die de gegevens op internet gezet had. De 
tweede had een paar jaar geleden de gege
vens van iemand uit Curaçao gekregen en het 
verder ook niet zelf onderzocht. Geen van 
beiden kon de oorspronkelijke bron van dit 
verhaal herleiden. 

Los van de vraag of je niet zelf onderzochte 
gegevens op een website moet plaatsen - die 
discussie voert heel ver - moet het eenieder 
met enige kennis van zaken toch opvallen 
dat bepaalde gegevens niet kunnen kloppen. 
Het is toch niet logisch dat een Pers in Am
sterdam trouwde, terugkeerde naar Perzië en 
aldaar vijf jaar later met zijn Amsterdamse 
bruid een kind kreeg? Als het huwelijk in 
1685 in Amsterdam is gesloten - niet te vin-
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den natuurlijk - weten we toch uit de onder
trouw meer over de naam van zijn echtgeno
te dan alleen de voornaam Bele? Hoe kan Bele 
op Muiderberg zijn begraven? Als David uit 
Perzië kwam zou hij lid zijn geworden van 
Portugese Gemeente en zou zijn vrouw zijn 
begraven in Ouderkerk. Terwijl ook nog alle 
kinderen worden opgevoerd met Hoogduits
} oodse echtgenoten? 

In grote lijnen, afgezien van de Perzische 
herkomst en alle verder opgevoerde gege
vens van de stamvader, klopt het bovenstaan
de Hoogduits-Joodse genealogische frag
ment in grote lijnen wel. Maar daar gaat het 
mij niet om. Wat in 1997 nog als een 'sterk' 
familieverhaal in de Amsterdamse studiezaal 
werd opgevoerd, is anno 2011 als vaststaand 
feit op het internet te vinden. 
Het bijzondere van bovenstaand relaas is, dat 
het natuurlijk vaak genoeg is voorgekomen 
dat standsverschil een permanente en sta
biele relatie, na consumptie, verder in de weg 
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heeft gestaan. En dat de vrouw na enige tijd 
met een onwettig kind 'bleef zitten'. Soms 
kon dit kind met enig kunst- en vliegwerk 
door erkenning bij huwelijk door een nieuwe 
partner in een regulier en erkende gezins
situatie terechtkomen. Die kinderen legden 
het liefst niets uit als het ging over hun ge
boorte en dat hoefden ze ook niet echt. Maar 
in al die gevallen waarbij dat de moeder niet 
lukte, moesten de kinderen in een veel later 
stadium een aannemelijk verhaal bedenken. 
Een verhaal dat acceptabel zou moeten over
komen, als enkele generaties later de finan
ciële situatie iets verbeterd zou zijn en een 
verhaal dat ook paste bij de veranderde bur
gerlijke moraal in de Victoriaanse Tijd. 

Want laten we het volgende niet vergeten: 
in de tijd dat het bosmeisje uit het begin van 
dit artikel werd geboren, zeg de eerste tien 
jaar na invoering van de Burgerlijke Stand, 
werden er in Amsterdam per jaar honderden 
vondelingen en verlaten kinderen op straat 
aangetroffen. Alle kinderen die het Aalmoe
zeniersweeshuis overleefden, hadden een 
verhaal nodig. En het aantal kinderen van 
ongehuwde moeders (waarbij dus geen va
ders werden genoemd) bedroeg in Amster
dam de gehele 19dc eeuw, op zes- tot veertien
duizend geboorten per jaar, een percentage 
van vijf tot elf procent.3 Natuurlijk werden 
lang niet al die kinderen van ongehuwde 
moeders volwassen of zorgden voor nage
slacht. Maar dat deden de kinderen van ge
huwde stellen ook niet. Het verklaart echter 
wel de grote hoeveelheid koetsen die de stad 
doorkruisten en de complotten die moeten 
zijn gesmeed om het familiekapitaal binnen 
de adellijke families te houden. 

Natuurlijk zijn er diverse voorbeelden be
kend waarbij één onzer voorouders uit een 
exotische plaats stamde. Maar hier is de kern 

Noten 

van het verhaal meestal: als het maar geen 
Duitsers zijn! En laat dat door de eeuwen 
heen nou net de grootste groep immigranten 
zijn geweest! 

Slot 
Hoe liep het nou af met de zoektocht naar het 
in een mandje gevonden bosmeisje? Nader 
onderzoek wees uit dat zij niet werd gevon
den in een mandje in het bos. En dat ook de 
verijdelde kidnap later moet zijn toegevoegd 
aan het familieverhaal. Johanna Bosman werd 
op 18 mei 1820 als verlaten kind van twaalf 
jaar oud opgenomen in het Aalmoezeniers
weeshuis, aangezien haar moeder was op
genomen in het Buiten Gasthuis. Haar on
gehuwde moeder lag al sinds 16 maart 1816 

op de Vrouwen Verband-afdeling en sinds 
21 december 1819 verlamd op de Venerische 
Afdeling. Op 16 november 1824 overleed zij 
aan 'verval van krachten', een eufemisme dat 
werd gebruikt voor alle vrouwen die in het 
Buiten Gasthuis overleden aan de gevolgen 
van een geslachtsziekte. De waarheid achter 
het familieverhaal is vaak hard. Enerzijds 
omdat daarmee het familieverhaal naar het 
rijk der fabelen moet worden terugverwezen, 
anderzijds omdat het ook een inkijkje geeft 
in het leven van de gewone man/vrouw in de 
19dc eeuw. En dat leven was hard! 

U zult zich na het voorgaande mogelijk 
afvragen of er nooit een familieverhaal, bij 
voorkeur als er een koets bij was betrokken, 
door een archiefonderzoek bevestigd kon 
worden. Jazeker, dat is in sporadische geval
len wel uit onderzoekingen gekomen. Maar 
in al die gevallen dat het natuurlijke vader
schap, door middel van een testament met 
legaten, kon worden bewezen, was de naam 
van de verwekker bekend en niet een onbe
kende baron. 

1. Deel 1 verscheen in juni 2011: 'Toeval en geluk in de genealogie. Of is dat serendipiteit? Overpein
zingen van een archivaris (1)', in: Gens Nostra 66 (2011), pag. 324-327. 

2 . Op een gegeven moment ben ik bijzondere ervaringen op de studiezalen van het Amsterdamse 
archief in een zwart boekje gaan noteren. Vandaar mijn 'black book'. 

3. Zie voor meer gegevens over de aantallen onder meer: Harmen Snel, 'De vondelingen in Amster
dam in de beginperiode van de Burgerlijke Stand (1812-1821)', in: Gens Nostra 66(2011), pag. 574-587. 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar DeJuis Brouwer-te Velde] 
DOOR ARIE BROUWER 

Jannes de]uis Brouwer, geb. Nieuwe Pekela 13-9-1822, landbouwer te Wildervank, over 1. Wilder
vank 4-2-1895, zn. van Jui de Juis Brouwer, zeevaarder te Nieuwe Pekela, en Janna Rengers 
Brouwer,' tr. Wildervank 13-11-1851 Trientje Berends te Velde, geb. Kielwindeweer 21-10-1827, 
overl. Wildervank 19-11-1891, dr. van Berend Jacobs te Velde,3 landbouwer te Kielwindeweer, 
en Sjoukje Kornelis de Boer. 

Jannes deJuis Brouwer heeft al vroeg zijn vader en drie broers verloren. Eén broer heeft maar 
een maand geleefd en zijn vader en twee andere broers zijn in 1836 bij een zware storm op de 
Noordzee omgekomen. Hij bleef als 13-jarige jongen als enigst kind over en mocht daarom 
van zijn moeder niet meer naar zee: hij is landbouwer geworden.' 

Uit het huwelijk vanJannes deJuis Brouwer en Trientje Berends te Velde zijn tien kinderen 
geboren, waaronder een levenloos kind. ' 

Jannes de Juis Brouwer was voorzitter van het waterschap Wildervankster Participanten
verlaat, lid van de Gemeenteraad van Wildervank (1861-1895), voorzitter van het Burgerlijk 
Armbestuur en 40 jaar diaken in de 'Christelijk Afgescheiden Gemeente', later de Gerefor
meerde Kerk van Wildervank. 

De foto's van onbekende datum zijn gemaakt door de fotograaf Charles H Lemoine te Veen
dam. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
z. Over het geslacht Brouwer, zie: Arie Brouwer, Het Veenkoloniale geslacht Brouwer (de Juis Brouwer) 

1550-1992, schoenmakers, bierbrouwers, zeelieden en landbouwers, Zeist 1992 en A. Brouwer, 'Kwartierstaat 
Thie Brouwer', in: Gens Nostra 41 (1986), pag. 133-141 en 481-483. 

3. Over het geslacht te Velde, zie: George and Johanna te Velde, The te VeldeGenealogy, Up land (Califor
nia, USA) 1984. 
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Bij de kwartierstaat van Nederlands oudste inwoner voor vier dagen, 
Bertha van Hasselt (1901-2009) 

DOOR ALBERT HOEKSTRA 

Toen op 13 oktober 2009 Grietje Jansen-Anker kwam te overlijden, werd Bertha van Hasselt 
Nederlands oudste inwoner. Lang heeft dit niet geduurd, want zij kwam zelf op 16 oktober 
2009 op 107-jarige leeftijd in Breda te overlijden. Haar kwartierstaat kon met behulp van 
raadpleging van de genealogische databases op de sites van het historisch centrum het Mar
kiezenhof Bergen op Zoom, gemeentearchief Roosendaal, het Brabants Historisch Informa
tie Centrum in Den Bosch en door archief- en literatuuronderzoek in Bergen op Zoom en Roo
sendaal worden samengesteld. Met dank aan mevrouw Magda VanBrabant (VVF Antwerpen) 
voor de doop- en trouwgegevens van kwartiernummers 15, 19, 30 en 31 en Florent Standaert 
(Antwerpen) voor het bidprentje met foto en zijn aantekeningen over afstamming van Johan
nes Sandeling, ook wel Ogilvy (zie kwartiernummer 28). 

Van Hasselt was de eerste oudste Nederlander die in de twintig
ste eeuw geboren werd. Bertha van Hasselt overleed in de leeftijd 
van 107 jaar en 326 dagen, nadat haar gezondheid in de laatste 
maanden al sterk achteruit gegaan was. Sinds 19 juli 1971, bij het 
overlijden van Elisabeth Weddige-Tedsen op de leeftijd van 107 
jaar en 151 dagen, was het niet meer voorgekomen dat de oudste 
ingezetene van Nederland overleed op een leeftijd jonger dan 108 
jaar. De opvolger van Van Hasselt als oudste ingezetene van Ne
derland is Wytske van Dijk-Meindersma (1902-2010 ). ' 

De genealogie van het Antwerps-Brabants geslacht van Has
selt' bevat veel informatie over de herkomst van de familie Van 
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Hasselt. In 1716 komt 
de stamvader van de 
Antwerpse tak (Jean 

Familiewapen VanHasselt 
Van Kattenberghe 

Martin van Hasselt (1689-1755), zie kwartier 32) 
vanuit Buijtenveldert bij Amsterdam naar Antwer
pen vanwege de katoenhandel. Zijn ouders zijn 
Martinus Janszoon van Hasselt en ReginaJans van 
Assendelft, die in 1687 trouwen. Zoon Jean Martin 
van Hasselt (zie kwartier 16) trouwt met de laatste 
afstammelinge van het geslacht van Kattenberghe. 

Een zuster van Bertha Van Hasselt, Maria (1893-
2001), geboren Roosendaal 2 februari 1893, be
reikte eveneens een hoge leeftijd: zij overleed in 
Kalmthout op bijna 109-jarige leeftijd op 7 decem
ber 2001. Zij werd vereerd met de Pauselijke onder
scheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Ze trouwde in 
1919 met Kalmthoutenaar Florent Standaert (1874-
1926) die rechten studeerde. Later stichtte hij de 

Aloysia Catharina Maria Anna van Kattenberghe 
(1736-1789) 
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Het I<attenberghof in de achttiende eeuw 

Bank Florent Standaert, die tot 1971 
onafhankelijk bleef en bestond tot 
1994. Standaert werd burgemeester 
van Kalmthout in 1921 en bleef het tot 
aan zijn vroege dood in 1926. De we
duwe en later de kinderen zetten de 
bank verder. Twee jaar na zijn dood 
kreeg Florent Standaert het nieuwe 
rusthuis van Kalmthout naar zich ge
noemd, later omgedoopt tot Rusthuis 
Sint-Vincentius. Daar overleed zijn 
weduwe in 2001. 

Zoon Florent Standaert te Antwer
pen heeft een theorie dat hij afstamt 
van de uit Schotland afkomstige ser
geant Alexander Ogilvy en Joanna 
Ramsay. Alexander Ogilvy was ser
geant in de compagnie van Kapitein 

Watson, gelegerd in Namen en betrokken bij het beleg van Bergen op Zoom in 1747. In de 
literatuur3 is sprake van het regiment Colyear, betrokken bij het beleg van Bergen op Zoom 
in 1747. Standaert heeft een doop gevonden in de doopboeken van deze brigade, die in het 
Rotterdamse gemeentearchief berusten. In het protestants register van het regiment Col year 
over 1711-1783 (DTB nummer 174) zitten onder meer de volgende dopen, te Namen: John op 
2-1-1740 en William op 3-7-1742 en te Charleroi: Francis op 10-8-1743 en Sophea op 27-9-1744. 
Het echtpaar Alexander Ogilvy en Joanna Ramsay trouwde in Ieper op 28 februari 1737; verder 
een Joris Ogilvie op 14-1-1746 te Charleroi. Twee zonen zouden volgens de overlevering bij het 
beleg van Bergen op Zoom terecht zijn gekomen in Steenbergen. Er komt een Alexander Oc
kelbie/Oklenbie/Okklenbie voor in Steenbergen, die tussen 1775 en 1788 bij Joanna van de Ha
gen, Joanna van de Wij den en Anna van de Wegen kinderen heeft en in 1789 overlijdt in Steen
bergen. De andere zoon zou dan de persoon zijn die later onder de naam Johannes Sandeling 
door het leven gaat en in 1740 te Namen als John werd gedoopt (zie kwartiernummer 28). 4 

Bronnen (zie ook de noten op pagina 692) 
• A.M. Bosters, 'De familie Van Inneveldt uit Brabants Westhoek', in: Brabantse Leeuw 39 

(1990), pag. 240-250 en40 (1991), pag. 28-37. 
• Rene Hermans, 'De Wouwse bierbrouwerijen, de brouwerij in de Bergstraat', in: De Vier

schaer, heemkunde van Wouw 11 (1993), pag. 57-63 (Luijkx) en pag. 210-212 (genealogische aan
tekeningen Luijkx). 

• Historisch Centrum het Markiezenhof te Bergen op Zoom, Archief gemeentebestuur Ber
gen op Zoo1n 1814- 1925, dossiernu1n1ner 432.6 over de benoen.1.in.g van V;:tn H:.1.sselt tot bur

gemeester. 
• V.J. Meeussen, 'Van Zandvliet naar Bergen op Zoom', in: Waterschans 17 (1987), nr. 4, pag. 50-

51 ( over Meeussen). Zie ook: www.geschiedkundigekringboz.nl. 
• 'Over bidprentjes, bekende en onbekende Wouwenaren', in: De Vierschaer, heemkunde van 

Wouw 17 (1999 ), pag. 192 ( Gerardus Sandeling). 
• F.C.J. Wierckx, 'De hoveniersfamilie Franken te Bergen op Zoom', in: Brabantse Leeuw 39 

(1990 ), pag. 39-62, 65-89 en 153-159. 
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16 17 18 19 

JEAN MARTIN ALOYSIA ANTONIUS PETRONELLA 
JR.VAN CATHARINA MEEUSSEN CORNELIA 

HASSELT MARIAANNA PEETERS 
zn. van Jean VAN KATTEN- zn. van Joannes dr. van Petrus 

Martin (J oan- BERGHE Meeussen (van Peeters en Joanna 
nes Martinus) 
van Hasselt en 
Johanna Maria 

deBaudt 

handelaar in 
zijden, katoen en 
textiel, vennoot
schap de Baudt & 

van Hasselt 

dr. van Jean 
Andre van Kat-
tenberghe en 

Christine Fran-
coiseCaron 

Santvliet)en 
Suzan na van 
Ransbeeck 

koopman, win
kelier 

tr.(1)Bcrgcn op Zoom 
8-8-1754 Martina 

Kon inks 
ged . Zandvliet 

3-3-1726 

Feijens 

overl./begr. ged. Borsbeek 
Bergen op Zoom/ 1-1-1748 

geb. Antwerpen 
2-6-1732 

overl. Antwerpen 
(St.Jacob) 
7-1-1784 

geb. Palermo 
(Italië) 

14-3-1736 
overl. Antwerpen 

(St.Jacob) 
27-8-1789 

Huijbergen over!. Bergen op 

rr. Antwerpen 17-4-1757 

LUDOVICUS FRANCIS
CUS HUBERTUS 

VAN HASSELT 

wijnhandelaar 

19/23-12-1784 Zoom 7-3-1829 

rr.(2) Bergenop Zoom 8-9-1771 

JOHANNA ISABELLA 
MEEUSSEN 

geb./ged. Antwerpen ged. Bergen op Zoom 
27-12-1776 20-9-1772 

over!. Antwerpen over!. Antwerpen 
25-8-1849 26-10-1810 

tr. Bergen op Zoom 23-2-1802 

PETRUS JOSEPHUS CONSTANTINS 
FELIX VAN HASSELT 

burgemeester van Bergen op Zoom (1848) 

tr. (1) Bergen op Zoom 24-10-1835 

Catharina Barbara van Straelen 

4 

20 21 

JACOBUS JOANNA 
VERDUIJN VAN DE VIJVER 

zn. van Jacobus dr. van Cornelius 
Verduijn en Maria van de Vijver en 

Huijsmans Maria Mosmans 

goudsmid 

geb. Bergen op 
Zoom 23-3-1756 
over!. Bergen op 
Zoom 17-8-1845 

ged. Bergen op 
Zoom 3-4-1759 

over!. Bergen op 
Zoom 27-6-1846 

tr. Bergen op Zoom 18-4-1784 

JACOBUS JOSEPHUS 
VERDUIJN 

goudsmid 
juwelier 

geb. Bergen op Zoom 
19-3-1787 

over!. Bergen op Zoom 
24-7-1862 

'° 

" 2: 
PETRUS MARTINA 

WILHELMUS JORDAENS 
RAATS 

zn. van Wilhel- dr. van Johannes 
mus Janssen Jordaans en Jo-

Raets en Anto- hanna Catharina 
netta lmanse van Roosendaal 

Ruijten 

koopman 

ged. Wouw ged. Roosendaal 
16-2-1741 13-6-1751 

over!. Bergen op over!. Bergen op 
Zoom 16-2-18 17 Zoom 31-1-1837 

rr. Roosendaal 23-6-1782 

MARIA 
RAATS 

geb. Bergen op Zoom 
26-3-1793 

over!. Bergen op Zoom 
17-4-1856 

tr. Bergen op Zoom 11-10-1821 

ELISABETHJOHANNAANTONIA 
VERDUIJN 

geb. Antwerpen 16-10-1807 geb. Bergen op Zoom 1-6-1830 
overl. Bergen op Zoom 18-4-1895 overl. Bergen op Zoom 30-1-1898 

tr. (2) Bergen op Zoom 26-8-1857 

STANISLAUS KOSTKA MARIA JOSEPH LUDOVICUS VAN HASSELT 

bankier 

geb. Bergen op Zoom 19-5-1865, bankier, over 1. Roosendaal 31-3-1929 
tr.Wouw 
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Bertha Laurentia Maria 
geb. Roosendaal 24-11-1901, 

Gens Nostra 66 (2011) 



Z4 zs zG 27 28 29 30 31 

PETRUS CORNELIA PETER CORNELIA JOHANNES/ ELIZABETH JACOBUS LAU- MARIA 
ARNOLDUS PETERSE PETERSEN vos JEANSANDE- FRANKEN REIJSSEN VAN BAVEL 

LUIJKX JORDENS VANINNEVELT LING (OGILVY) 
zn. vanArnoldus dr. van Petrus Jo- zn. van Petrus dr. van Gerardus zn. van wrs. d r. van Bartho- zn. vanJoannis dr. van Joannis 

Luij kx en Cor- annisJordens en Janssen van In- Vos en Cornelia Alexander lomeus Franken Laurijssen en van Bavel en Ca-
nelia Marinus JacominaArnoldi nevelt en Ad riana Uytdewilligen Og ilvie en Joanna en Laurina Moes/ Elisabeth Masen tharina Leonardi 

Bartels van Galder 

bierbrouwer 

- ged. Etten ged . Ginneken 
21-5-1762 28-1-1764 

overl. Etten en over!. Etten en 
Leur 5-8-1848 Leur 11-2-1858 

Janssen Vlaminx 

land man 

ged.Wouw 
16-4-1743 

overl./begr. Roo
sendaal/Wouw 
30-4/5-5-1805 

ged.Wouw 
25-8-1757 

overl. Wouw 
9-3-1839 

tr. Ginneken-Bavel 22-4-1787 tr. Wouw 12-5-1776 

PETRUS 
·LUIJKX 

bierbrouwer, wethouder 
(1870) 

tr. (1) Wouw 10-9-1817 

12 

ANNA CORNELIA 
VANINNEVELT 

Johanna Cornelia Goesen geb. Roosendaal, 
geb. De Leur 12-2-1788 ged. Wouw 14-9-1792 

overl. Wouw 22-12-1869 overl. Wouw 27-7-1863 

tr. (2) Wouw 27-2-1821 

ANTHONIUS LUIJKX 

bierbouwer 

geb. Wouw 17-12-1831 
over 1. Wouw 6-5-1913 

13 

6 

Ramsay Moors 

landbouwer, hovenierster 
hovenier 

ged. Namu r ged . Bergen op 
2-1-1740 ~ Zoom 28-10-1754 

over!. Bergen op over!. Bergen op 
Zoom 19-1-1814 Zoom 25-10-1839 

t r. Halsteren 1-5-1774 

GERARDUS 
SANDELING 

schoolonderwij zer, 
gemeenteraadslid 

ged. Bergen op Zoom 
12-10-1786 

overl. Wouw 
9-10-1870 

14 

ged. Brecht 
30-11-1764 

over!. Brecht 
14-4-1794 

Gijsen 

ged.Brecht 
8-11-1760 

over!. Brecht 
17-7-1820 

JOHANNA MARIA 
FRANCISCA 

U\.UREIJSSEN 

geb.Brecht 
20-4-1792 

overl. Wouw 
30-10-1840 

tr. Brecht 11-5-1810 

JOHANNA MARIA FRANCISCA 
SANDELING 

geb. Wouw 19-3-1830 
overl. Wouw 22-1-1900 

tr. Wouw 18-6-1856 

HENDRICAJOHANNA MARIA LUIJKX 

geb. Wouw 26-12-1866, overl. Roosendaal 16-1-1930 
16-6-1891 

Coleta van Hasselt 
overl. Breda 16-10-2009 
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Noten 
1. Albert Hoeks tra en Arie Jan Stasse, 'Bij de kwartierstaat van Nederlands oudste inwoonster, Wyts

ke van Dijk-Meindersma', in: Gens Nostra 65 (2010 ), pag. 335-337. 
2. R.J.G.M. van Hasselt, Genealogie van het Antwerps-Brabants geslacht Van Hasselt vanaf ca. 1600 tot op 

heden, Roosendaal 1939 (166 pagina's). 
3. James Ferguson, Papers of the Scats Brigade in the UnitedNetherlands 1572-1789, Edinburgh 1899, 3 vol. 
4. (bij kwartier 28), ged. Namur aug.1731 (volgens berekening uit overlijdensakte) of ged. Namur 2-1-

1740 (volgens theorie van Florent Standaert). 

archiefnieuws 
Historisch Centrum Leeuwarden verweeft eeuwenoude 

familiekroniek 

Onlangs is het Handschrift Siderius geschon
ken aan het Historisch Centrum Leeuwarden 
(= HCL). Het handschrift is een kroniek die 
de Leeuwarder burger Meynte Mathijs begon 
aan te leggen in 1653. De familiekroniek be
slaat een tijdperk van circa 160 jaar, maar ei
genlijk langer omdat sommige gegevens uit 
het boek tot vóór het jaar 1500 terug gaan. 
De laatste aantekening werd gemaakt in 1814. 
Uniek aan de kroniek is dat de stambomen 
geïllustreerd zijn met gegraveerde afbeel
dingen van familiewapens. Het zogenaam
de Handschrift Siderius is een kroniek, die de 
Leeuwarder burger Meynte Mathijs begon
nen is aan te leggen in 1653 van 'mijn ge
slaechte geboortedagen, troudagen en sterff
dagen' , zoals hijzelf zegt. 

Meynte was net als zijn vader en grootva
der 'isercramer' ofwel ijzerhandelaar. Hij 
woonde op de Koorn,na rkc in het huis de 

Iserman, de familie noemde zich aanvanke
lijk ook met die naam. Het huis is nu Voor
st reek nummer negen en heeft in de zijgevel 
een grote gevelsteen met een man in het har
nas erop afgebeeld. De familie noemde zich 
later Siderius (van de Griekse grondvorm 
sideros = ijzer), de naam zal ongetwijfeld 
bedacht zijn door de halfbroer van Meynte 
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die predikant was. Deze predikant die te 
l'inkum en Stiens stond, is de stamvader van 
nagenoeg alle nog levende Sideriussen. De 
Leeuwarder tak van de familie ging tot het 
stedelijk patriciaat behoren en trouwde met 
andere voorname Leeuwarder families zo
als Hiddema, Jongsma, Vitringa, Coulon en 
Smeding. 

De kroniek beslaat een tijdperk van circa 
160 jaar, maar in feite een veel langere omdat 
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de eerste auteur terug gaat in de tijd, in som
mige gevallen tot vóór 1500. Beslist uniek is 
de kroniek door het feit dat de kwartiersta
ten geïllustreerd zijn met gegraveerde af
beeldingen van familiewapens . De kroniek is 
in de loop van de 19dc eeuw buiten de familie 
geraakt en maakte deel uit van de boeken
verzameling van H.J. Murray Bakker. In 1977 
kocht J. Woudstra het boekwerk om het in 
2011 aan het HCL te schenken. Het in eigen
dom verkrijgen van de oude kroniek was 
voor Woudstra een belangrijke stimulans 
bij het schrijven van de geschiedenis van de 

familie Siderius, waartoe ook zijn moeder 
behoorde. In 2002 kwam het boek Siderius, de 
Familie en het Handschrift uit. Naast een uitge
breide genealogie bevat het boek ook de vol
ledige tekst van de familiekroniek en afbeel
dingen van de kwartierstaten met wapens. 
Dit boek (J. Woudstra, Siderius, de familie en 
het handschrift, Engelum 2002) is onder meer 
te koop (voor€ 55,- exclusief porto) bij het 
HCL. 

[ www. gemeentearchief. nl/h tml/ nl/ 
1304/HCL_ verwerft_handschrift_Sideri us] 

Nieuw in de collectie van RH c Groninger Archieven 

Toegangen; deze kunt u raadplegen in de 
studiezaal en op de website www.groninger
archieven.nl (ondermeer): 
246 Hervormde gemeente Huizinge, 1652-

1938 (herzien) 
1027 Hervormde gemeente Noordwijk, 

1674-1980 (herzien) 
1171 Gereformeerde schoolvereniging 

Bedum, 1853-1984 (herzien) 
1349 Departement Groningen van de Maat

schappij tot Nut van 't Algemeen, 
1781-1998 (herzien) 

1673 Ambtenaar van de burgerlijke stand 
in de gemeente Wedde, 1811-1942 

1674 Ambtenaar van de burgerlijke stand 
in de gemeente Westerlee, 1812-1821 

1754 Rundveefok- en melkcontrolevereni
gingen in Groningen, 1890-1987 

2207 Dienst van het kadaster en de openba
re registers directie Groningen; derde 
deel: kadastrale registers, 1817-1980 

2214 Departement Veendam van de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen, 
1850-1986 

2278 E. Engels Jzn. enJH. Engels te Zuid
broek, 1940-1951 

2461 Vereniging tot instandhouding van 
scholen met de bijbel voor basisonder
wijs te Leens, 1878-1996 

2462 Vereniging voor protestants-christe
lijk onderwijs te Roodeschool, 1887-
1983 
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2470 Vereniging tot stichting en instand
houding van scholen met de bijbel te 
Warffum, 1873-1999 

2471 Vereniging voor christelijk nationaal 
schoolonderwijs te Winsum-Ober
gum, 1876-2001 

2472 Vereniging voor protestants christe
lijk basisonderwijs te Zijldijk, 1913-
2005 

2473 Vereniging voor protestants chris
telijk kleuter- en basisonderwijs te 
Zoutkamp, 1898-1992 

2512 Gereformeerde gemeente 't Zandt-
Godlinze, 1835-1953 

2543 Dor hout Mees stichting, 1834-2007 
2564 F.G. Roelfzema, 1923-1997 
2572 Scheepswerf Pattje te Waterhuizen, 

1910-1957 
2612 Collectie Bouman/Wiersma, 1656-

1895 
2621 Rederijkerskamer Oldambt te Noord-

broek, 1900-1993 
2625 Sociëteit Help man, 1924-1996 
2633 Prof. Dr.J.M. van Winter, 1895-1990 
2826 Openbare scholen in de stad Gronin-

gen, 1859-1960 

[RHC Groninger Archieven, 
e-mailservice 13 september 2011] 



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

Genealogie 
Th. Vermeulen, Genealogie van de familie Groe
neveld uit Sneek, Zwijndrecht 2010, ill. [A4]. 

(jeneaCool< 

îtanlU.7amUû 

fjr oenevefá 

'11ft Sneeft 

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 
van de Burgerlijke stand als illustratie opge
nomen, bij latere staan veel foto 's en levens
beschrijvingen. Zo is het een aardig familie
boek geworden. 

J.B. Opschoor, Het Zeeuws-Hollandse Geslacht 
Kerpel vanaf ca 1535, Den Haag 2010, 216 pp., 
ill. + index; ISBN 978-90-6455-656-2. [As] . 

De genealogie Kerpel is onderverdeeld in 
vier groepen met nu nog levende afstamme-

Het Zeeuws-Hollandse Geslacht 

KERPEL vanaf ca 1535 

lingen. Begonnen wordt met Cornelis Jansz 
Cerpel te Riemerswaal, wiens enige zoon Job 
vier zonen had: Cornelis, Huijbrecht, Jan en 

_ Job. Huijbrechts zoon Job wordt stamvader 
van groep A, Jans kleinzoon Jan van groep 
B en Jans kleinzoon Teunis van de groepen 
C en D. De vroegste Kerpels waren visser en 
schipper, en ze verhuisden al snel naar Tho
len, Goeree-Overflakkee en Zuid-Beveland. 
De genealogie is tamelijk verhalend geschre
ven en geeft veel historische achtergrond
informatie. Aan het eind staat wel een strak 
genealogisch schema. 

G. B. Sanders, Genealogie Sanders, De weg terug: 
1716 - heden, Maastricht 2010, 168 pp., ill. + 
index.[A4]. 

Dit boek is een herziene versie van de in 
1984 verschenen genealogie van de r.-k. land
bouwersfamilie Sanders. De oudst bekende 
voorvader, Derck Sanders, kwam begin 18d' 
eeuw vanuit Kleef naar Arnhem. Nog steeds 
wonen er nazaten in die stad, hoewel niet 
meer als boer. De eerste vijf generaties wor
den als stamreeks weergegeven, daarna vol
gen de afstammelingen van vier zonen in de 

Gens Nostra 66 (zon) 



Genealogie Saoden 

vorm van een genealogie. Die vier zonen zijn 
ook de probanten van de opgenomen kwar
tierstaat van Johannes Sanders ( 1829-1883) en 
Johanna Catharina Klaassen (1832-1896). Veel 
akten zijn als afbeelding opgenomen, als
ook bidprentjes en overlijdenskaarten. Ook 
wordt de geschiedenis van Kleef en van Arn
hem kort besproken. Een aardig familieboek. 

J. Hengstmengel en A.J. Schotanus, Gens 
Schotana 19, Geschiedenis van het geslacht Scho
tanus, Leiden 2010, 134 pp., ill.; ISBN 978-90-
802626-8-3 (te bestellen via www.schotanus
stichting.com, prijs € 24,50 excl. verzend
kosten). [A4]. 

GEi'\1S SCHOT/\N/\ 

Deze 19d' aflevering van de genealogie van 
het Friese hooglerarengeslacht Schotanus 
behandelt de tak van Ids Feites Schotanus 
(1713-ca. 1776), ook wel de 'Heerenveen-tak' 
genoemd. De eerdere afleveringen versche
nen in de periode 1963-1995 en zijn gebun
deld in de delen 1, 11 en m. Aflevering 19 is het 
begin van deel IV. 
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Voorafgaand aan de behandeling van de tak 
zelf wordt een stuk voorgeschiedenis (vanaf 
circa 1500) gepresenteerd in de vorm van een 
uitgebreide afstammingsreeks, die laat zien 
hoe Ids Feites via een aantal mannelijke en 
vrouwelijke schakels aansluit op de hoofd
stam. Ids ( ook Yke ofYtje) Feites was gehuwd 
met Beernt Jans, die geen familienaam voer
de. Hun kinderen namen die van hun moe
der aan. De genealogie loopt door tot heden 
en geeft veel details over de behandelde per
sonen. 

Chr. Wolff, Casparus Henricus Wolff en Huberta 
Verdegaal, Oegstgeest 2010, 153 pp., ill. + in
dex. [As] . 

Casparus Henrlcus Wolff 
en Hubert& Verdegaal 

-OuistîaanWoiff 

Caspar Wolff (1774-1856) en Huberta (Huy
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
gijnsmeester 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 probant. Een ge
degen en prettig leesbaar boek. 

Stamreeks en kwartierstaat 
V.A.M. van der Burg, Van der Burg uit alle 
windstreken tezamen gekomen, De 16 kwartierna
men van Mr. Dr. V.A. M. van der Burg, Gronsveld, 
Rotterdam en Zeist 2010, 175 pp., ill. + index; 
ISBN 978-90-5613-1029 (uitg. ter gelegenheid 
van het 50 jarig bestaan van het Familiear
chiefVan der Burg (1959-2009)). [22 x 22 cm]. 

tl 

Aan de hand van de 16 kwartiernamen wordt, 
als stamreeks of als fragment-genealogie, 200 

jaar familiegeschiedenis beschreven met de 
auteur als kwartierdrager. De namen van de 
betovergrootouders zijn: Van der Burg, No
let, Duijs, Beckers, Richardson Bennerna
gel, Lilkendij, Pietersen, Kramer, Roovers, 
Schrijvers, Alberts, Loven, Vollmer, Senger, 
Huch en Zapfe. De geslachten zijn afkomstig 
uit Nederland, België, Duitsland en Surina
me. Hoewel de meesten het r.-k. geloof aan
hingen, waren er ook Evangelisch-Luthersen 
en Gereformeerden. De beroepen zijn zeer 

divers, landbouwer, fabrikant, notaris, plan
ter, burgemeester, mouter, vrederechter, lin
nenwever, om er enkele te noemen. Van alle 
behandelde personen worden veel bijzon
derheden gegeven. 

ABB 
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Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
G.J.M. Derks en W.A. Heurneman, Soest in 
de zeventiende en achttiende eeuw, Soest/Soester
berg 2010, 288 pp. ill.+ index (verkrijgbaar 
voor€ 29,95 excl. verzendkosten, zie: www. 
hvsoest.nl). [A4]. 
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In dit prettig leesbare, rijk geïllustreerde 
boek maakt de lezer kennis met het Soest 
van de zeventiende en achttiende eeuw, een 
periode waaraan in de schaarse eerdere pu
blicaties over dit dorp weinig aandacht is be
steed. Het boek is gebaseerd op uitgebreid 
bronnenonderzoek in diverse Utrechtse 
archieven. Na een historisch-geografische 
beschrijving van het Soester grondgebied 
komt de bevolking aan de orde. Interessant 
voor genealogen is de paragraaf over de her
komst van Soester families en hun familie
namen. Vele daarvan zijn afgeleid van oude 
boerderijen in Soest en omgeving, zoals Van 
den Bre(e)mer, Dorresteijn, Hilhorst, Van 
Logtestijn/Van Logtenstein en Sta(a)lenhoef. 
Andere behandelde thema's zijn verkeer en 
waterstaat, middelen van bestaan, bestuur, 
kerkelijk leven, onderwijs, gilden en armen
zorg. Het laatste hoofdstuk handelt over de 

Soester buitenplaatsen en hun eigenaren, 
veelal aanzienlijke families uit Amersfoort, 
Utrecht en Amsterdam. Andere wetenswaar
digheden, grappige voorvallen en soms ook 
ernstiger zaken hebben een plekje gekregen 
in één van de vele kaderteksten. In de bijla
gen staan namenlijsten van schouten, sche
penen, buur-, kerk- en armmeesters alsmede. 
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de bestuursleden van de gilden. De Histori
sche Vereniging Soest / Soesterberg ontving 
begin 2011 - vooral dankzij de uitgave van 
dit boek - de cultuurprijs van de gemeente 
Soest. 

LvdL 

C. M. Hogenstijn, Deventer grootburgers buiten, 
Een stedelijke elite op het platteland van de schout
ambten Colmschate en Bathmen, Deventer 2010, 
48 pp., ill.; ISBN 978-90-78994-07-7 (prijs 
€ 10,-, te koop bij Stadsarchief en Atheneum
bibliotheek te Deventer). [ 20 x 20 cm]. 

DEVENTER GROOTBURGERS BUITEN 

De publicatie vormt een uitgewerkte versie 
van een lezing, door de auteur gehouden tij
dens de vijfjaarlijkse ontvangst van de groot
burgers door het gemeentebestuur van De
venter in juni 2010. Ingegaan wordt op het 
begrip grootburgerschap en op de relatie tus
sen stad en platteland, hier beperkt tot twee 
voormalige schoutambten, thans de gemeen
ten Diepenveen en Bathmen. De meest tast
bare nog bestaande tekenen van die relatie 
zijn de landgoederen, vaak met buitenhui
zen. Aandacht wordt besteed aan zowel de 
families van eigenaren als aan de bezitcingen 

zelf. 

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 
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Altijd Werk in Ouderkerk 

W1llomms van der Vo1don 

auteur in Ouderkerk in de periode 1843 tot 
1961. Op verschillende locaties in het dorp 
hadden zij een bedrijf: smederijen, een grut
terij, een kruidenierszaak en een veevoeder
zaak. 

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. 

ABB 

Aanwinst 
H.G. van Marselis Hartsinck, Reis naar het 
Heden, Een avontuurlijke reis door zeven eeuwen, 
Haarlem 2004, 145 pp., ill. 

H.C . ..._. Mwatis llutsiad; 
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l, ri l 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. 

Nakomers 

Nederland 
Aold Hoksebarge, Themanummer Open Mo
numentendag 2011. Oud gebouw, Nieuw gebruik 
[o.a. Erve Oostendorp, boerderij Morsinkhof 
(Lep pink), Erve Meijerinkbroek (Asbreuk)] . 

Arneklanken, jg. 16, nr. 2, juni 2011. Verv. Het ge
slacht van Belsen/van Belzen (2) [18' -19' eeuw];]. 
Simons Siereveld: Een bewogen afscheid. Mr. Pieter 
Cannoije, secretaris van Arnemuiden [1598-1627, 

geb. ca. 1575; niet aanwezig tijdens een vergade
ring, omdat zijn vrouw op sterven lag; vertrok 
in 1627 naar Leiden]; L.C. Schouls: De Arnemuidse 
beiaardklokken van 1556 en 1583. 

Blesewic (Bleiswijk; www.ovmb.nl), nr. 64, ju
li 2011. A. Langstraat: De zorg dichtbij huis [o.a. 
volksgezondheid van weleer in Bleiswijk; kruis
verenigingen; met namen van vroedvrouwen, be
stuursleden, medisch personeel]. 

Devotionalia (www.devotionalia.info), nr. 177, 

30' jg., juni 2011. Namenlijst van de twaalf Kar
tuizer Martelaren van Roermond; Uitgevers van 
bidprentjes (57); Religieuze grafiek en rariteiten 
in de bidprentjes (48). 

Idem, nr. 179, okt. 2011. Bedevaartsoorden 
in Polen (deel LXL): Limanowa; De Adventska
lender is een Duitse uitvinding [Gerhard Lang 
(1881-1974)]; Uitgevers van bidprentjes (59). F. 
van Gompel, Brussel; Devotieprentjes van zus
ter Maud Hyacinth van der Schans de la Croix 
(1893-1971). 

ErfgoedBrief Breda (Gemeente Breda), zomer 
2011. Gemeentelijk monumentenbeleid; Archeo-
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logisch onderzoek in Breda in 2010; 'De stads ou
de wallen', deel 2; In Memoriam Bert Moelands 
[93 jaar]; In Memoriam Hen Brokelmans; Breda, 
stad van de Nassaus (16). De stad Dillenburg.Jaar
verslag(Commissie Ruimtelijke Kwaliteit), 2010. 

Feith (Groningen), nr. 3 (2011). L. Doedens: Cold 
case: het verdwenen lichaam van graaf Adolf van 
Nassau [zoektocht naar zijn laatste rustplaats]; 
Waar is de Blauwe Haan? [de verzameling 'Kui
ken' is een schatkamer vol gegevens over o.a. 
huizen, maar ook bestuurders van Stad en Om
melanden 1594-1811; www.groningerarchieven. 
nl, zoeken in inventarissen: Duco Kuiken]; Fred 
stierf in Groningen, ik moest door [Fred But
terworth, geb. Winnipeg/Canada 1922, over!. 
13-4-1945); herinneringen van zijn broer Stanley 
(1924)]; Kunstgeschiedenis gaat niet alleen over 
mooie plaatjes [Werkmanproject; www.werk
manarchief.nl; Project Ploegarchief: www. 
groningermuseum.nl > ontdekken collecties 
> deploeg]; Boerderij Oldenbosch te Nansum; 
Beeldbank Groningen [www.beeldbankgronin
gen.nl]. 

Het Feyne Kwartier (Goeree-Overflakkee). 16' 
jg., nr. 2, aug. 2011. Verv. Kwst. Pieter Leendert 
Koster [gen. 9 en 10; o.a. Koster(te Middelharnis), 
Tuinder, Pas, Harcingsvelt, De Korte, Soeter
meer, Van Heest, Trommel, Langbroek, Boogert
man, Brugmans, Soon, Van der Put, Leeflang, De 
Ronde (te H .I. Ambacht), Dubbelman, Witvliet, 
Wittekoek, Drooger, Van der Sloot, Zeedijk]; M. 
Mulder-Faassen: Juch [Jacob Juch en enige nabe
staanden; Enkhuizen 1819 - Harderwijk 1883, o.a. 
scheepstimmerman, krankenbezoeker, (blind 
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geworden 1862), predikant o.a. te Middelharnis 
1875-1878; levensbeschrijvingen van hen en zijn 
zoons Philippus en Cornelis]; Verv. Herkomst 
Ouddorpse familienamen (3) [Kievit, Comtebed
de, Lodder, Mierop, Moyses, Roon]. 

Geestgronden. Egmonds historisch tijdschrift, 
jg. 18, nr. 2/3, aug. 2011. Motorraces in de duinen 
bij Egmond aan zee; J. van Dijl: De 'Heldersche 
Wijk' van Egmond-binnen [vluchtelingen uit 
Den Helder, 1941]; Het dorp Egmond aan zee [be
werking van een boek uit 1732; met lijst predikan
ten]; J. Hof: De brik Adelbertus [in 1876 gekocht 
door Jacob Valkering (geb. Rinnegom 1817; exm. 
Burger); kapitein George H. Strootman (geb. 
Scheemda 1816; exm. Buining)]; Nogmaals Nico
laas Witsen [betreft ligging graf]. 

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en 
west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 
35' jg. (2011), nr. 4 [laatste aflevering]. Zo is het 
begonnen. Inleiding [afscheidswoord van Piet 
Sanders, initiatiefnemer en redacteur van dit toe
gankelijke werkblad, met een terugblik en ver
antwoording]; De kwartierstaat van Piet Sanders 
[geb. 's-Gravenhage 1931; Sanders (te Delft), Ede
lenbosch, Leemans, Blanschee, Treffers, Van 
Ginkel, Dekker (te Almkerk), De Geus]; Andere 
genealogische uitgaven [lijst, w.o. veel bronbe
werkingen]. 

GMkwadraat (www.erfgoed-utrecht.nl), nr. 
43, jg. 11, herfst 2011. In het teken van Monumen
tendag 2011: Herbestemming; A. Heering: Hofste
de de Hoge Ham [in Vleuten]; Castellum Fectio 
wordt na 2000 jaar weer zichtbaar [Fort Vechten]; 
Middeleeuwse muizenissen [bestrijding van on
gedierte]; Decennialang op de bres voor behoud 
industrieel erfgoed [zilveren anjer voor Joke Sick
mann]. 

's-Gravendeel door de eeuwen heen (www.s
gravendeel.net/historie), jg. 17, nr. 2, mei 2011. 

Het portret van ... [Jan Mol (1855-1939), tr. 1879 
Jannigje van Twist (1856-1952) en kinderen].: De 
Belgische Vrijheidsoorlog (3); Wim van Santen, 
een bakker en plakker [92 jaar]; Mevrouw Basti
aantje Havelaar-den Hartog (overleden) vertel
de [1940-1944]; Werkgroep Genealogie [kwst. kin
deren Cornelis Mol tr. 's-Gravendeel 1960 Maria 
Klein jan; 3 gen.:-, Ver hoef,-, Van der Linden]. 

Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en 
wapenkunde (adm.: M. J. de Lange, Pasveerweg 34, 

8934 BX Leeuwarden), 53' jg. (2008) [2011]. D. Kuil: 
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Akten van bekendheid betreffende overleden 
inwoners van Pekela [1812-1820]; A. van der Laan: 
Jacob Hermans Drock en zijn nakomelingen [ver
meld te Veendam sinds 1672, over!. voor 18-3-1692, 
tr. Aaltjen Jansen; Drok, Trock; de naam werd 
ook in vrouwelijke lijn doorgegeven; genealogie 
en twee fragmenten]; K.H. van Straten: Boerderij 
Smeersum [onder Warffum; vroegste vermeldin
gen van bewoners, 15' -17' eeuw]; A. Kroeske: Ge
nealogie Woldendorp (Engelbert en Fivelingo) 
[de familienaam werd in 1811 ingeschreven; oudst 
bekende: Harmen Sibrants tr. Middelbert 1638 
Sijwe Jansen]; P.J.C. Elema: Zwarte Piet kwam uit 
Maastricht (genealogie Merguet, Groningen) 
[Jean Pierre Merguet, ged. Maastricht 1738 (exm. 
Campuche), tr. Groningen 1759 Elisabeth Plas; 
vijf generaties nageslacht]; R.H. Alma: Schotregis
ters van Lopster kleine eed (14dc eeuw - 1598) [in
leiding en transcriptie]; C.R.H. Snij'der: Een Stad
Groninger familie van scherprechters. Genealo
gie Füchten/Fuchten [Bijlage 1: Scherprechters te 
Groningen 1545-1851 (o.a. Havestadt); Bijlage 2: 
Tarieflijst 1810; Genealogie 17' -20' eeuw; te Lipp
borg, Schüttorf, Groningen, Amsterdam]; P.J.C. 
Elema: Heerema [Jacobus Herema (ged. Gronin
gen 1750; exm. Fijland), tr. (1) Obergum 1779 Jan
na Hamming, tr. (2) Sauwerd 1787 Anje Cornel
lis (Brands); (klein)kinderen]; H. Stuut: De halve 
leeuwen (I). Fragmentgenealogie van geslachten 
Eelssema, Van der Zwaag en Sierts(ema) [het 
heraldische element (halve leeuwen) werd ook via 
dochters aan hun kinderen doorgegeven; reeks 
Stuut- Jonkers - Aeilkema - Van der Zwaag; de in 
de titel genoemde families behoren tot dezelfde 
stam; mogelijke verwantschap met Johan van 
Gennep, redger te Schildwolde rond 1570]; P.J.C. 
Elema: Formier (Winsum) en de nazaat Ailke Ja
cobs (Fransum/Den Ham) [over!. 1809, nalatende 
twee onwettige kinderen; haar overgrootvader 
Ecko Duirts tr. Obergum 1718 Maijcke Aijelts For
mier]; R.H. Alma: Hoofdelingen en volmachten 
van de Ommelanden (1541);].P.A. Wortelboer: Voor 
jou ben ik U. Een naam om U tegen te zeggen 
[Harm Diederiks U (ook: Uden, Uhe), geb. Reske
nou/Lippe 1785; tr. Loppersum 1811 Pieterke Wil
lems (Kreima)]; A. Veld/mis: Echten met toestem
ming.Jan Dercks en het kind bij Eije Fockes [aanv. 
op Gruoninga 44 (1999); relatie in 1695]. 

Heemkunde Hattem ( sec r.: Dorpsweg 71, 80 51 XT 
Hattem; heemkunde@hetnet.nl), nr. 127, juni 
2011. Werkgroep Joods Hattem: De geschiedenis van 
de joodse gemeenschap in Hattem [beschrijving 
van de eerste vermeldingen van joodse aanwezig
heid in Hattem tot en met de periode vlak naw on; 
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o.a. de joodse bevolking gedurende verschillende 
periodes, eerste joden in Hattem (1725), migraties 
van en naar Hattem 1829-1920 (Glas, Van Gelder, 
Van Gelderen; Cortissos; Van Beusikom, Kars, 
Lenson, Stibbe, Koschmann, Ga2an, Rozebrant, 
Hollendedall, Rooselaar, Sjouwerman, Velleman, 
Van der Sluis); de synagoge (o.a. David Cortissos, 
1849-1941), begraafplaatsen, Anti-joodse maatre
gelen en protesten ertegen, onderduiken, onder
duikers, slachtoffers]. 

Heemtijdinghen (www.shhv.info), 47" jg., nr. 
2, juni 2011. ].C.A. van der Lubbe/F. van Hooff: Da
niël van Beke: kunstenaar, dichter, dwarsligger 
[Dirksland 1669-1728, schout en secretaris van 
Bodegraven, tr. (1) Heemstede 1698 Christina van 
de Kaauw, oer. (2) Bodegraven 1725 Adriana van 
der Starre]; In Memoriam Gert de Klerk [78 jaar, 
bouwkundige]; P.M. Stoppelenburg!C.H. van Wijn
gaarden: Leeuweringerstraat 37: het raadsel van 
een gevelsteen opgelost [ te Oudewater; wie was in 
1603 eigenaar?: SimonJansz, lijndraaier; latere ei
genaren: Van Wijngaarden, Buytenkerck (1689), 
De J ongh ( 1699 ), Montijn, Hardenbol]. 

Heraldisch Tijdschrift (afd. Heraldiek), jg. 17, 
nr. 3, juli-sept. 2011. N.J.M. Biezen: Het zegelstem
pel van 'Iacob Evera' [171 Middelburg 1795; de 
genealogische/heraldische notities van Welhem 
Evera jr. (1737-1783); Stamreeks Evera, 17'-19' 
eeuw];J. Honders: Onbekend wapen in de kerk van 
Ingen gedetermineerd [Bernardus van Duven, 
overl. 1551 (exm. De Roover), commandeur St. 
Jan te Utrecht, familie, herkomst]; B. Grothues: He
dendaagse heraldische ontwerpers/tekenaars (10 ). 
Christoph ten Houte de Lange, een heraldicus 
met patricische en adellijke roots [geb. Hilversum 
1946];].A. de Boo: Overheidsheraldiek (7) [Bonaire, 
Sint Eustatius, Saba]; H. van Heijningen: Kerkelijke 
heraldiek (1). Twee nieuwe bisschopswapens in 
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de Vrij-Katholieke Kerk van Nederland en België; 
Identificatie van onbekende wapenzegels in de 
zegelcollectie van de NGV (16). 

Historische Kring Loosdrecht (www.hkloos
drecht.nl), nr.172, 38' jg., zomer 2011.J. van der Sar. 
'Deze hebben het niet koud' [herinneringen aan 
Siem Pos]; B. de Ligt: 'Een braaf vroom mensch'. 
Anna Maria Elisabeth Elias (1791-1861) [familie en 
bemoeienissen met Loosdrecht]; R. Loenen: Joannes 
Bernardus Brumsteede: een kleine aanvulling; 
HuwelijksjubileumAalberts-Heineke [foto 1913; 
A{a)lbert A(a)lberts tr. Loosdrecht 1873 Hendrika 
Heineke; aangetrouwd: Van Gent, Grootendorst, 
Van der Horst, Streefkerk]; Loosdrechtse prent
briefkaarten vertellen (5) [zwembaden]. 

Idem, nr. 173, herfst 2011. B. de Ligt: Afbraak 
middeleeuwse kerk in Oud-Loosdrecht [1842]; T. 

Timmerman: Mieke Ekelschot-Vlug [geb. 1944 
(exm. Van Noort); interview - herinneringen]; 
Vertrouwde zeilschepen (20). De Pampus, deel I; 
De oude preekstoel van de Sijpekerk. 

Kondschap (www.chcvollenhove.nl), 27" jg., nr. 
2, juni 2011. H. van Heerde: De Vlasschuur. Erfgoed 
van de wederopbouw; J. Spitse: Mormoonse emi
granten uit Vollenhove [Ekker]; Droogscheerders 
in Vollenhove. 

Kroniek van Oudorp (Stichting Historisch 
Oudorp; De Vuijk 6, 1829 AR Oudorp), 6' jg., nr. 
1, juni 2011. M. van Hooff: Boerderij aan Munni
kenweg nummer acht [eigenaren: Cornelis Klaas 
Punt (1745-1831), Breebaart (1832), Stroomer 
(1855-1970), Byman, Tamis]; Notaris uit Amster
dam stelt godsdienstvrijheid veilig [Petrus Aemi
lius; Aris Volkertsz, scheepsmaker in Alkmaar; 
beroepen in Oudorp 1608]; P. van Veen: De Om
val. Een (on)belangrijk gebied; Historie Oudorps 
schoolvoetbal, van 1971 tot 1995; Kasteel Mid
delburg; Molen A van de ZesWielen gelegen te 
Oudorp. 

Lek en Huibert Kroniek, 13' jg., nr. 3, aug. 2011. 
W. van Zijderveld: De wi ndm olens en her moterge
maal van de polder Achthoven [onderzoek naar de 
ontwikkeling van de bemaling vanaf 1566; voorts 
onderhoud, gebruik, huisvesting, machinisten]. 

De Miedbringer (Stichting Ons Schellingerland, 
Schoolpad 3, 8896 JJ Hoorn; willembarentsz@ 
hernet.nl), nr. 181, jg. 50, april 2011. Standaard
werk over eendenkooien op Terschelling; Net
journaal; Koningin Juliana, fietsende vorstin op 
Terschelling. 
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Idem, nr. 182, aug. 2011.Jaarverslag 2010; Dren
kelingenfonds; Eendenkooien, de laatste heilig
dommen van Terschelling [toespraak]. 

De Nederlandsche Leeuw (www.lmggw.nl), 
jg. cxxvm, Nr. 2, Juni 2011. S.A.C. Dudok van Heel 
m.m.v. W.]. van den Berg: De schilders Jacob Cor
nelisz alias Jacob War en Cornelis Buys uit Oost
zaan. Hun werkplaatsen in Amsterdam en Alk
maar [ca. 1465/1470-1533 resp. 1465/1470- > 1532; 
broers; 'Het grote probleem bij de hier behan
delde schildersfamilie is dat zij geen familienaam 
heeft. Regelmatig duiken er familieleden met de 
achternaam Buys of War op, die beide geen fami
lienaam zijn. Familienamen komen in dit onder
zoek niet voor. Deze genealogie gaat over 'spring
namen'. Een kenmerk van springnamen is dat 
noch de broers en zusters noch de kinderen van 
de drager van zo'n naam diens achternaam voeren 
... '; hun plaats van herkomst (Oostzaan) hebben 
zij nooit als achternaam gebruikt; met vele afbeel
dingen van portretten, geschilderd door of toe
geschreven aan leden van deze famil ie; schema's 
van opdrachtgevers te Alkmaar en Amsterdam]; 
Verv. Genealogie van het geslacht Van Malburg 
(deel 2). Utrechtse tak [16'-17' eeuw]; Forum.S.A.C. 
Dudok van Heel: Reactie op 'De afkomst van Prins 
Bernhard, een mythe? van Albert Snetlage; Vraag 
Samlant (Samlandt) [fragment; 17'-18' eeuw] . 

NHAnieuws (www.noord-hollandsarchief.nl )_. 
nr. 15, juli 2011. B. Sliggers: Cornelis van Noorde, 
een veelzijdige Haarlemse kunstenaar [1731-1795; 
exm. Josina van den Berg), tr. 1783 Catharina 
Seelen; stadsgezichten]; W. Cerutti: De topogra
fische-historische atlas van het Noord-Hollands 
Archief en Cornelis van Noorde; A. van der Steur: 
Portretten van de Haarlemse wiskundige/reiziger 
Jacob de Bucquoy [1752]; P.Hamman: Drie molens 
langs de Zijl weg; A. de Bruin: Kopieën naar de 17d,_ 
eeuwse meesters. 
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Ons Voorgeslacht (www.onsvoorgeslacht.nl), 
nr. 635, jg. 66, juli-aug. 2011. P. van der Hoeven: De 
nakomelingen van Den Druijt een Maaslandse 
familie Van der Houff [Doe Willemsz alias Doe 
den Druijt, vermeld 1538-1572; met schema Hoo
chwerff; zes generaties 16'-18' eeuw];]. Tump: De 
bestuursleden van het Rotterdamse kuipers- en 
wijnverlatersgilde 1613-1679;].C. Kort (t): Aanvul
lingen en verbeteringen op gepubliceerde reper
toria op leenkamers die binnen het graafschap 
Holland hebben gefunctioneerd (2); B. Ibelings: 
Lieden in Wassenaar en Haagambacht die erfhuur 
betalen aan de burggraaf van Wassenaer, circa 
1566; B. de Keijser: Het gezin van Peter van Muyl
wijck opnieuw bezien, evenals de familie van de 
vrouw van zijn zoon Jan van Muylwijck (Gorin
chem e.o.) [uit een boedelscheiding uit 1495 kan 
worden geconcludeerd, dat de vrouw van Jan, 
Lijsbeth Florisdr., geen lid van de familie Roll 
was]; L. Helms van Eis: Kohier 10' penning van het 
Heilige Geestland onder Mijnsheerenland van 
Moerkercken anno 1553; Aanv./corr. o.a. Van den 
Arent, 200' penning Dubbeldam 1667 (Spruijt), 
Trapper, Mugh. 

Idem, nr. 636, sept. 2011. H.M. Morien/H.K. 
Nagtegaal: Stamreeks D' Acquet [Joris Hectorsz 
d' Acquet, uit Ieper, poorter van Delft 1586, tr. (1) 
Antwerpen 1572 Jannetje Jacobs van Hooren
beeck, uit Gent; vijf generaties nageslacht]; H.M. 
Kuypers: Het pad van de twijfel is zéker geen on
begaanbare weg[' ... drie ervaringen, waar in één 
of meerdere bronnen onjuiste of ongenuanceerde 
informatie wordt verstrekt, die in strijd lijkt met 
de gegevens in een andere bron (2x) of waar een 
voornaam van de moeder in een doopakte ver
moedelijk onjuist is genoteerd.'; I. Adriaentgen, 
vrouw van Cornelis Adriaensz Leeuwenburg de 
jonge; onderbouwing via akten uit Ridderkerk, 
Barendrecht, Poortugaal begin 17' eeuw betr. 
Leeuwenburg en Kerseboom. II. De moeder van 
Marichgen P(i)etersdr. uit Tienhoven; Peter Jan 
Berentsz (over!. voor 14-11-1608) moet twee gelijk
namige dochters hebben gehad uit twee huwe
lijken: de oudste tr. Jan Woutersz Noomen, de 
jongste tr. Willem Anthonisz Boon. III. de 'ge
vaarlijke' stiefmoeder; (van) Beatrix/Bae(r)tgen 
Gerrits Hulst tr. ca. 1610 Elias Jansz van Haef
ten]; P. van Dijk: Van Dijk alias Meulenbeek, 
een misverstand [uit nader onderzoek blijkt dat 
Thoon/Antoni van Dick/van Dijck (tr. IJsselmon
de 1720 Ariaantje Jans Naacktgeboren) niet de
zelfde is als Anthony Meulenbeek (ged. Arnhem 
1673)]; Wapenregistratie [23 wapens]; In Memo
riam Coen van Wijngaarden (1941-2011). 
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Idem, nr. 637, okt. 2011. I<.J. Slijkerman: Het ge
slacht van Adriaen Sijbrantsz. op het eiland IJs
selmonde [landeigenaar in Oud-Reijerwaard 
1497, woonde te Barendrecht 1531; drie generaties 
nageslacht onder patroniemen; aangetrouwden: 
Luchtenburch, Leenhouwer alias Cranendonck, 
Van Driel, Nieuwenboer / Ouden Boer, Van der 
Giessen]; B. Ibelings: De honderdste penning van 
de roerende goederen van Den Haag uit 1569 
[ transcriptie]; L. Helms van Eis: Lijst van eigenaren 
en pachters der nieuw uitgegeven erven in Put
tershoek anno 1596; B. de I<eijzer: Aanvullingen op 
de genealogische en heraldische gedenkwaardig
heden in de kerken van Zuid-Holland. Klaaswaal: 
Ketting, Lem, Hoogendijck; Oud-Beijerland: 
o.a. Pandelaert, Vync, Weijer, Van der Geer, De 
Recht]; Antw. Bouman/Blonk/Van Vliet [o.a. te 
Langerak, Alphen a/d Rijn]; In Memoriam Ir. A.I. 
- André - Grabowsky (1926-2011); In Memoriam 
Mia Poot-van der Hoek (1943-2011). 

Oud Woudenberg (www.oudwoudenberg. 
nl), 2011-2. In Memoriam K.C. van Lunteren; W. 

Schipper: Over Huize De Boom en het koetshuis 
[te Leusden en Woudenberg, gebouwd rond 1880 

voor Arnoud Jan de Beaufort (1855-1929); doch
ter Anna Aleida (1880-1975) stelde het huis open 
voor herstellende diaconessen; het koetshuis was 
o.a. een timmermanswerkplaats {Van Daatse
laar) en garage (chauffeurs Den Daas en Van As
selt), nu een kerkelijk centrum]. 

De Sneuper (Hist. Ver. Noordoost Friesland; 
www.angelfire.com/vt/sneuper), nr. 100 (2011). 
'de tiid fan pake en beppe'. Stads- en dorpsgezich
ten uit Dongeradeel [foto's, gemaakt door Jacobus 
van der Werff, 1930-1940; foto's uit het fotoar
chief van de voormalige gemeente Oostdongera
deel en uit andere collecties; gerangschikt naar 
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alfabetische volgorde van de dorpen in Donge
radeel] . 

Idem, nr. 102, 25' jg., nr. 2, mei 2011. B. Kui

per: Voorouders en kinderen van Hieke Mellema 
[geb. Leeuwarden 1829, werkster, ongehuwde 
moeder van vijf kinderen w.o. Frederik (geb. 
Amsterdam 1865); -, Radersma, Bakker (te Ee), 
Zeilmaker]; F. de Vries: Opa Jan (Strontje) van der 
Molen met Friese voorouders [geb. Oldenhove 
1885 ( exm. Bisschop); stamreeks ]; P. Hartmans: De 
familie Hartmans in de Dongeradelen, deel 1 [18' -

19' eeuw]; D. Douma: Paulus Kornelis Buwalda, 
soldaat ut Ljussens, legere yn Geldrop, 1832 [geb. 
1801]; Familie Sloterdijk [groepsfoto 1952]; Een 
bezochte huishouding [Hennes; op Ameland]; E. 

Smits: Bakkers en slagers in de periode 1832 tot 
< 1975 binnen de bolwerken van Dokkum; Klaas 
Dirks de With: martelaar afscheidingsbeweging 
[deserteerde 1797, tr. 1803 Foske Okkes van der 
Laan] . 

Speuren en Ontdekken. De historie van Ouder
Amstel, nr. 98, jg. 27, nr. 2, aug. 2011. A. de Boer: 
Het raadsel Maria Nufiez [geb. Lissabon 1575, otr. 
Amsterdam 1598 Manuel Lopez Home]; Nieuws 
van lang geleden [1966]; W. van der Velden: Herin
neringen aan Mijn Genoegen [van Tijmen C. van 
Bodegraven aan de boerderij aan de Ouderker
kerdijk]; R. Siekerman: Het melkveebedrijf Mijn 
Genoegen, eigenaren, pachters en arbeiders [Ren
tenaer, Van der Dussen, Van Coesandt, IJmels, 
Van der Schaaff, Egeman, Van Bodegraven; Dor
resteijn, Van Nes, Coevert; o.a. Lijs, Van der Neut, 
De Graaf, Van Overbeek]. 

Tussen Vecht en Eem (www.tussenvechte
neem.nl), 29' jg., nr. 2, mei 2011. R. Gortzak: Felle 
strijd om 'het mooiste plekje van het Gooi'. De 
komst van het socialistische Meenthuis op de Wa
randabergen [ de AJC; Tegenwerking in Blaricum; 
Resultaat in Huizen]; I. de Ronde: De Gooische 
Courant en zijn uitgever P.M. van Cleef Jz. [Pie
ter Marius van Cleef, geb. Amsterdam 1819 (exm. 
Nagtglas Versteeg), over!. 1858, tr. (1) 1842 Ma
ria Catharina Scheurleer, tr. (2) 1855 Meinouda 
J.S.J. Hinsbeeck]; W. Uitterhoeve: Een onschatbaar 
gelule Het bezoek van keizer Napoleon aan Mui
den en Naarden twee honderd jaar geleden; H. 
Schaftenaar: Jonkheren contra Naarden. De heisa 
rond de schuldrest van de familie Van Reede in
zake het Naardermeer; A. van den Brink: Door de 
wol geverfd! Tweehonderdvijftig jaar spinnen en 
weven in Laren; W. de I<am/F. Stokhof de Jong: Abram 
Stokhof de Jong. Een monumentaal kunstenaar 
[Amsterdam 1911 - Italië 1966, tr. Ans Sinnige]; 
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]. Cammelbeeck: Geschiedenis en restauratie van 
een beroemd monument [Zonnestraal]; De nieu
we gemeentearchivaris van Weesp [Yvonne van 
Haagen]. 

Tweestromenland (www.tweestromenland. 
com), nr. 147, 30-IV-2011. Dokter De Sonna
ville in Maasbommel [vanaf 1914]; Marinus A.J. 
Kleijnen [1877-1949]; De Jan van Gelder Stich
ting [J.A. van Gelder, over!. 2003, collectie over 
de dorpen Bergharen, Hernen en Leur, en deels 
Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen; in 
Openbare Bibliotheek Wijchen; Plaatsingslijst op 
www.janvangelderstichting.nl]; B. van de Geijn: 
Johan van de Geijn, oorlogsslachtoffer van een 
(bewust) vergeten zeeramp [geb. Boven Leeuwen 
1922 (exm. Van Eldijk); uit Neuengamme over
gebracht naar de Cap Arcona in de baai van Lü
beck, 3 mei 1945 gebombardeerd]; De slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog [aanv./corr.: Ewijk 
Winssen, West Maas en Waal, Druten, Heuven, 
Wijchen]; Kwartierstaat Antonius W.M. Rijken 
[Kruisheer, Niftrik 1931 - Nijmegen 2009; 6 gen.: 
-, Van Heumen, Lapoutre, Rosmalen]. 

Idem, nr. 148, 26-VII-2011. H. van Eck: Herbert 
van Leeuwen: de grootste van Leeuwen. Deel 1: 
De heren van Leeuwen [opkomst en neergang als 
autonome heren van het dorp Leeuwen]; J. Her
ckenrath: 200 Jaar geleden was de start van de ge
meente Horssen; J. Heisen: Het noodlot van An
toon Peters in de Woezik [1819]; Oorlogsdagboek 
[van Wilhelmina (Mien) Tielen (1913-1997, dr. van 
Jan Drenthe), 1944-1945]; Kwartierstaat (6 gen.) 
van Henricus Wilhelmus Johannes Loeffen [geb. 
Beneden-Leeuwen 1933; -, Roelofs (te Huissen), 
Gradussen, Roelofse (te Winssen)]. 

Van Zoys tot Soest (www.oudsoest.nl), 32' jg., 
nr. 1, zomer 2011. Verv. Onderzoek naar de be
stuurlijke elite van Soest rond 1813, deel 2 [ ver
kiezingen; lijst stemgerechtigden 1817; nieuwe 
gemeenteraad en secretaris (Pannekoek)]; A. 

van Banning: Jonkheer Mr R.W.G.A. Wittert van 
Hoogland 'René met de duizend levens', het 
verhaal van een bijzondere inwoner van Hooge 
Mierde [geb. Den Haag 1906, (tesc)vlieger, instruc
teur enz.]; Verv. Bespiegelingen over de familie 
Hilhorst aan de hand van de familiewapens, deel 
2 [naamdragers (van) Hilhorst, 15' eeuw]; In Me
moriam Jan Menne. 

De Vriendenkring (Flevoland; www. VvS
Schokland.nl), 51' jg., nr. 2, zomer 2011. Met M.J. 
Brussenaar Kraggenburg (1918). Deel III (slot); 
A. van Urk: Toen de klokken zwegen [brief van 
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havenmeester C. Zeeman aan burgemeester van 
Urk G. Keijzer: 1945; klokkenroof, strandingen; 
berging]; W. Lanphen: Een nieuw zorgconcept voor 
de polders [20' eeuw]. 

Waardeel, jg. 31, nr. 2-2011. M. Duijvendak/H. Gras: 
Vijfentwintig jaar Heringa's Geschiedenis van 
Drenthe [totstandkoming, reacties, huidige in
zichten; aanvulling of herziening]; Archeologie 
in Drenthe sinds 1985; Vijfentwintig jaar weten
schappelijke productie; Moderne gemeentelijke 
geschiedschrijving in Drenthe; Geschiedschrij
ving voor een groot publiek; Over de historiogra
fie van de fotografie in Drenthe; De omzwervin
gen van een architectenarchief [Klaas Prummel, 
1884-1970]; Izaäk Van Dam. Een joodse manu
facturier in Zuidlaren [ vanaf 1919; geb. 1893 ( exm. 
Rosenbaum), tr. Haren 1919 Eva Nathans]. 

Westfriese families, 52' jg., no. 3, sept. 2011. C. 
Oudendijk: Een groepsfoto ontcijferd [Nieuwe
sluis 1928; t.g.v. 25 jaar huwelijk (1927) van Pieter 
Visser en Maartje Bakker, weduwe Aris Zwaag; 
met fragment Oudendijk (Jan III tr. Wieringer
waard 1906 Anna Zwaag, dr. van Maartje Bakker)]; 
Verv. Duijves, alias Schuitemaker [o.a. te Oud
karspel; 19°-20' eeuw]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amstelland, nr. 84, nov. 2011. F. van Oostvoom: 
Ervaringen [met het houden van een 10-minu
tenpraatje]; Verv. Regesten van Kwijtscheldingen 
(xxvn) [o.a. Coesvelt, Van Tuyl, Rauwert, Van 
Hoogendorp; 1587]; Genealogy abroad {VI) [in
formatie van mw. G. André-Klumpers over onder
zoek in Frankrijk, met websites]; R. Keijzer: Pak
huis de Wildeboer [Teunis Bon (voorvader van 
de auteur) kocht 210 jaar geleden dat pakhuis in 
Zaandam; tr. West-Zaandam 1773 Trijntje IJzer; 
hun dochter Christina tr. 1808 Abraham Keijser]; 
J.A. van der Schot: Kwartierstaat van Beate-Sophie 
Ch/1.J. Andreae [geb. Haarlemmermeer 2011; 5 
gen.:-, De Jonge (te Winschoten, Haarlem), Van 
der Schot (te Diemen), Van Buuren (te Amster
dam)]; R. I<eijzer: Parenteel van Tennis Bon (1752-
1839) [geb. Woubrugge]; SAA varia. 
Delfland, jg. 20, no. 3, sept.fokt. 2011. A.P.]. I<äyser
va.n der Zee: HIP Pijnacker [Historisch Informatie 
Punt; identiteitsbewijzen: persoonsgegevens en 
foto's; voorbeeld familie Ruijgt/Ruygt]; P.H.H. 
Scha1p: Weltkriegsopfer [beschrijving van de web
site http://www.weltkriegsopfer.de]. 
11 en 30 (Friesland), afl. 64, jg. 16, nr. 4, okt. 2011. 
Themanummer: 1811. Familienamen in Noord 
Nederland, oppassen geblazen. Slot: evaluatie en 
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aanbevelingen; W. de Hoop: Loonstra, Westra en 
Westerlaan; D.A. Zeilmaker: Diverse familiena
men binnen één gezin (1) [vier echtparen, waarvan 
de kinderen in 1811 tenminste vier verschillende 
familienamen hebben aangenomen]; R.B. de Boer: 
Vijf broers, drie verschillende familienamen [Wit
teveen, Van Warners, De Boer]; S. Parma: Parma 
[de broers Klaas en Sikke IJsbrands gingen in 1811 
resp. 1812 deze naam voeren]; G.H.Paetzel-Veenstra: 
Nóg mooier [Mud, Mudstra, Muntstra; Blaauw
broek]; P.K.T. Lenos: Van Lienesch naar Lenos, 
over toeval gesproken; J. Reitsma: Liekelema, 
een verwarrende familienaam; T. Hartman-van 
der Meulen/A. Veldl1Uis: Naamartikel Kloot, Cloo, 
Loek, Luik, enz. [te Giethoorn]; G. Hoogenberg: Fa
milienaam Ho(o)genberg 200 jaar. 
Gens Propria (Kennemerland), nr. 65, okt. 2011-
3.J. Kaldenbach: Migranten uit Duitsland [samen
vatting van een lezing]; F. van der Veldt: Op weg 
naar eeuwige roem [een pad van oude grafstenen 
in een fort bij Vijfhuizen]; In Memoriam Evert 
}oosten [1925 Haarlem 2011; met kwst. (5 gen.): 
-, Van Eeden, Bronstring. Vogel (te Lisse, Over
veen)]; De wonderen zijn de wereld nog niet uit 
[Bijnema; Smilde- Pretoria]. 
Horizontaal (Familieorganisaties), afl. 61, 18' jg., 
no. 3, sept. 2011. Sociale media [Hyves, Facebook 
en Linkedin; mogelijkheden]; De verkiezing van 
het beste familieblad; J. Schuit: Genealogische pe
rikelen [ notariële verklaring van J annetje Schuyt 
huisvrouw van Jan Stam in 1797 over haar man 
en Jan de Gooijer]; R. de Boer: Tweehonderd jaar 
burgerlijke stand. 
Kempen- en Peelland, jg. 19, nr. 3, sept. 2011. 
A. Neggers: Bijzondere bronnen: patentregisters; 
F. Moubis: Jos Moubis, een missionaris in Steyl 
[1844-1925; exm. Canoy]; A. Neggers: Moederslijn 
van Johanna Maria van Haaren [1870 Oirschot 
1897; Van Will, Neggers, Van Kerkoerle, Beek
mans, Van de Morselaer, Van de Schoot, Sche
pens, Van Bilsen, Hoppenbrouwers, (patr.), Lee
mans, Van de Schoot, Wilneven, Van Au den hoven, 
Van Doerne]; Th. van Rooijen: Wat is paleografie? 
(5) [met veel voorbeelden]. 
Koggenland, jg. 26, 2011/3. D. Waalboer: 200 jaar 
Burgerlijke Stand; J. Kaldenbach: Delffsche bieren 
in Hoorn in 1575; R. Ooijevaar: Helt op kousen [ge
tuigenverklaringen Delft 1668; De Helt, Kuis/ 
Cuijs, Verhaar, Gouda]. 
Kwartier van Nijmegen, jg. 20, nr. 3, sept. 2011. 
In Memoriam Anneke van Santen-Verweij [ 1940-
2011; exm. Nederho~; E. Jagtenbo1g: Ontmoeting 
met prof. dr. Jan Kok [geb. Texel 1959, hoogleraar 
Vergelijkende geschiedenis]; H. Fransen: Judith 
van Santen. 'Met dit werk kun je mensen nog echt 
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blij maken'; Het portret van de familie Rikkering 
- Kerkhof [tr. Hengelo 1898]; Kwartierstaat van 
Judith van Santen [geb. Oldenzaal 1975; 6 gen.: 
Van Santen (te Steenwijkerwold), Rikkering, De 
Ruiter (te Munnekeburen, Enschede), Vaneker]; 
]. van Rij'swijk: Verslag van een digitale genealo
gische speurtocht; J. Rengers: Caesar en Karel de 
Grote herleven in hem [Napoleon; Nijmegen en 
de Franse bezetting]; Patroniem of familienaam 
[Elisabeth Peters of Heijnen, geb. Overloon 1771, 
dr. van Peter Heijnen, tr. St. Anthonis 1797 Jan 
Fransen, die hertr. 1819 Petronella van der Ster
ren]; E. Kam: Misbruik [Henrik van Bemmel, 
geb. Utrecht, 54 jaar, in 1727 binnenvader]. 
Roots @Groningen,jg. 18, nr. 3, sept. 2011. K. Nie
meijer: Hobby uit hobby. Frits Ebbens [interview]; 
Naamslijsten (xxvII). Willekeur voor de schip
pers van de beide Oldambten en Westerwolde, 
1737; A. Veldhuis: De conversatie, ongehoorzaam
heid, ontucht en harde bejegening van en door 
Johannes Alberthoma [1703-1705; ged. Appin
gedam 1678 (exm. Meints), tr. Groningen 1703 
Elisabeth Matthee]; P.J.C. Elema: Hondertmark 
(Groningen) [18' eeuw]; C. van Heel: Hoe kwamen 
de Van Heel's naar Groningen? [te Zaltbommel, 
Den Haag, Amsterdam; Cornelis van Heel 1811/12 
als gemeenteontvanger naar Midwolda]; H.A. 
Suerink-Klöne: Familienamen: Van Klöne naar 
Kluin en Klune [afk. van Gehrde bij Osnabrück]; 
Allem @@l digit@@l (34); Interview met Albert 
Beuse [hoofd studiezaal]. 
Stichtse Heraut, 23' jg., nr. 4, nov. 2011. H. Veer
kamp: Cirkeldiagram Veerkamp [kwst. van Mar
tijn Veerkamp, geb. 1979; 6 gen.: -, Stofberg, 
Verweij, Wiesener]; Y. Jansen-Linse: Op bezoek 
bij ... Historische Kring D'Oude School (de Bilt, 
Bilthoven); Verv. Diaconie Ned. Herv. Gemeente 
Utrecht ... register van bedeling [1765-1770, o.a. 
De Heger, Van der Korf, Verdool, Vreeswijk, Van 
Bentum]. 
Threant (Drenthe), 22' jg. (2011), nr. 4. In Memo
riam Margreet Habing (1945-2011); Verv. Kwst. 
van Meine Oostwoud {II) [gen. VII-IX; o.a. Van 
Oosten, Van Klinken, Oost, Kloppenburg, Pan
jer; ad kwn. 210-211: Albert Koops (zoon van Koop 
Alberts en Femmigjen Harms; zie voor hen o.a. 
Recht!. Arch. VLL.24, 2-5-1781), tr. Huw. Contract 
31-1-1766 (RA VLL.18, f. 109) Wichertje Wichers 
( dochter van Wicher Wichers Panneman en Geer
tje Douwes; zie voor hen RA VLL.22, f. 33, 29-1-
1777, deling erf); Wichertje overleed Veendam 
7-4-1820 als weduwe, nalatende drie kinderen]; 
Verv. Kwst. van Jan Busscher {II) [vanaf gen. VIII; 
met o.a. Dunnink, Hagewolt, Bouwknecht, De 
Vrieze (te Ruinen); Van Doerne]. 
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Wij van Zeeland, 13' jg., nr. 4, okt. 2011. Nieuws 
uit de regio's van de afdeling; M. Neuteboom: Uit 
betrouwbare bron ... [Balthasar van de Voorde 
(over!. voor 30-4-1633) tr. Clara de la Palma; vier 
kinderen in weesakte]; GensDataPro, deel 2; Pa
leografie, deel 4 [met uitleg over o.a. verkoop on
roerend goed door Yman den Antrecker, man 
van Martina van der Weijde aan zwager Karel 
Gijsaert; 1689]; A. s9·nesael: Het bewogen leven 
van schoenmaker Simon Adriaan van Keulen 
(1849-1934); S. Coumou: Dingeman Coumou [geb. 
1792; soldaat in het leger van Napoleon]; Verv. 
Van Oostvoorn [te Sommelsdijk, 17' -18' eeuw]; 
Verv. Van den Ameele (2) [in Amerika; de streek 
rondom Poperinge voor 1700]. 

Uit familiebladen: 
Alweer een Vermeer (www.alweer-een-ver
meer.nl), nr. 29, jg. 15, juni 2011. Verv. Tilburgse 
Vermeer's (groep 2); Sprankenhof [boerderij te 
Udenhout, gebouwd in 1779 door Johannes A. 
Slots, tr. Johanna M. Schaapendonk; gekocht 
in 1901 door Adrianus Vermeer (1855-1929)]; Evert 
Vermeer (1906-1940) [geb. Apeldoorn; exm. Van 
Houtum; tr. ald. 1934 Hendrika Koldenhof 
(exm. Westerbroek)]; Verv. Vermeer's in het Al
gemeen Politieblad; Verv. Heterense Vermeer's; 
De villa van Losecaat Vermeer in Terborg; Verv. 
Vermeer's in Zevenhuizen en Ommoord. 

Andringa Staach Nijs (andringastichting@ 
hetnet.nl), nr. 53, april 2011. Onze genealoog Ype 
Brouwers, toen en nu [interview]; Zoektocht 
Tinco Andringa de Carpentier [geb. Sondel 1816, 
zoon van Jan Hendrik de Carpentier en Alethya 
Aurelia van Hylckama]; Ontmoetingen met An
dringa's (18) [16' -, 18'-, 20' eeuw]. 
Bergsma Bulletin (contact familiegeschiede
nis: dolfvanweezelerrens@planet.nl), volgnr. 
49, 16' jg., Pasen 2011. Idem, volgnr. 50, nr. 2, zo-
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mer 2011. In Memoriam Lies Miedema-Brus [geb. 
Voorst 1917, tr.1946 Rein Miedema]. 
Bij Uitstek (www.heijstekfamilie.nl), jg. 11, nr. 
1, april 2011. F. Heistek: Het overkwam Teunis Heij
stek [geb. Werkendam 1771, voerman, tr. Fijnaart 
1797 Maaijke de Bie; geldinzameling om een 
nieuw paard te kopen; 1868]; Het portret van Ca
tharina Maria Heistek en Jan Servaas [tr. (Zaan
dam) 1937]. 
Casa Clutia (www.cluyt.nl), nr. 76, april 2011. F. 
Kluit: Loopt Lijsbeth Cluijt door Ruysdaels mees
terwerk? [Lijs bethJ ans Cl uij t, j .d. van Ravenswaay 
tr. Wijk bij Duurstede 1675 Pieter Gautier; tijds
omstandigheden]; Idem: Helenus Kluit worstelde 
zich door het leven [geb. Moordrecht 1867-1907 
( exm. Lotsy), tr. 1900-1904 Grada A. Frederiks uit 
Arnhem]; Uit het archief: babyfoto's [Marie Eli
sabeth Kluit, 1903-1977]; Nieuwe aanwinst voor 
archief [briefkaart t.g.v. geboorte Johanna H.R. 
van Eysinga (exm. Kluit)]; Utrechtse schuldbe
kentenissen uit 1724 [van Anthony Vereem, mr. 
beeldhouwer, tr. Cornelia Cluijt; de transcriptie 
van de akte nog eens nazien]; Mobilisatie 1914: 
Indrukwekkende fanfare havenhoofd Middelhar
nis [uit de herinnering van Stien (A.C.M.) Kluit 
(1879-1972), vrouw van Jan A.G. van der Velde 
(1882-1946), havenmeester]. 
DondersNieuws (www.dondersnieuws.nl), jg. 
29, mei 2011. In Memoriam Theo Donders (1927-
2010 ); De geschiedenis van het Donders paviljoen 
F.C. Donders [te Den Dolder]; Karel Antoon Don
ders, de Donders met ruim 5 K's [geb. Arnhem 
1910]; Sophia Grimonprez [tr. 1834Jacobus Don
ders]. 
't Duikertje (www.stichting-duijkers.nl), nr. 
34, 13' jg., juni 2011. Stamreeks Joseph Nicolaas 
Duijkers [geb. Venray 2002 ---> Henricus Duc
kers tr. Rotterdam 1670 Catharina Ramaeckers]; 
Stamreeks van Marcha Duijkers [geb. Haarlem 

't :Buikertjc 
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1988-+ Franciscus Duijkers, over!. Meerssen-Raar 
1718, tr. Elisabeth Weijers]. 
Familieblad Sparreboom (familiestichting@ 
sparreboom.org), jg. 22, afl. 1, juni 2011. R. Spar
reboom: Gezinsuitbreiding ... [informatie over 
de grootvader van de auteur Jacob Sparreboom 
(over!. 1945) uit onverwachte hoek: project Graf
stenen krijgen een gezicht; Ermelo -Veldwijk; 
www.begraafplaatsenveldwijk.nl]; Verv. Gene
alogie Sparreboom. 
Familiebulletin De Heus, jg. 25, nr. 1, mei 2011. 

25 Jaar Familievereniging de Heus 1986-2011 [ini
tiatiefnemer Gerard de Heus]; Hoe het begon; 
Het familiebulletin; Voorts o.a. 25 jaar bestuur, 
het familiewapen, genealogisch onderzoek, twee 
familieboeken, stamboomoverzichten, Kwar
tierstaat Franciscus A. de Heus [geb. Zeist 1955; 

6 gen.:-, Jägers (te Culemborg), Van de Kuijt (te 
Nijkerk), Mulder (te Utrecht)], reüniebijeenkom
sten; Nieuwe inzichten over Jan de Heus (geb. 
1558) [te Erichem, tr. ca. 1575 Margaretha Peters; 
zij hertr. Buren 1627 Frederick Harmanssen; zes 
kinderen De Heus]; Schilders de Heusch; In Me
moriam bestuursleden en onderzoekers. 

Familiegemeenschap 'Ter Laeck' (http://ge
meenschapterlaak.spaces.live.com), 67' Jaar-
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boekje (2011). Samenvatting van correspondentie 
[Terlaak, De Laak, Ter Laak, Van Laake, Telaak, 
Te Laak; o.a. kwst. Maria Terlaak (1856-1934, tr. 
Vlaardingen 1880 Maarten Schruijer; -, Pronk, 
Plomp, Poot); Nalatenschap Petrus J.F. ter Laak 
[omschrijving van de inhoud van een doos met 
aktes, 1850-1910]; Verv. Didamse molens en mo
lenaars. 
Familiestichting Moret (www.moret.info), 
Nieuwsbrief 35, april 2011. l. Moret: Moret in Ier
land; In Memoriam Frans Moret [handelaar feest
artikelen]; Het Drentse koninkrijk van Magreet 
Moret. 
Haselhoff Bulletin (www.haselhoffstichting. 
nl), 1/11. A. Hazelhojf: Het Verborgen Verleden 
van Liesbeth List [Elisabeth Driessen stamt af 
van Theodorus van Deursen x Jacoba Johanna 
Haselhoff Swaans (tr. Gorinchem 1822), nazate 
van Dercl{ Haselhoff, borggraaf, over!. Wedde 
1650]; Familieonderzoek na de Nieuwe Kroniek; 
Een nieuwe tak in de 17' eeuwse Nederlanden 
en nieuws over een erf in regio Brandenburg? 
[Haseloff]; Nalatenschap Rob Hazelhoff [schen
king aan de Universiteit van Leiden]; Jantje Ha
zelhoff 100 jaar! 

Hettinga Stichting (www.hettingastichting. 
nl), uitg. 20, voorjaar 2011. Schilderij van Sytske 
Jans Hettinga-Wiersma (1826-1896); Ds. Th. 
H e ttinga, predilc;1 11t te Bare ndrecht in oorlogs

tijd; Kwartierstaat (5 gen.) De Rijk [Cornelis Jan 
de Rijk tr. Amsterdam 1963 Euphemia M.J. Het
tinga; -, Hoekstra, -, Spruijt[; Tjeerd Brouwer 
1922-2008 [geb. Burgwerd, tr. 1952 Agatha Jelle
ma; koster te Joure] . 
Huberiana (www.famhuber.nl), 26' jg., nr. 
2, mei 2011. De overwintering op Nova Zembla. 
Familie in film van Reinout Oerlemans [Petrus 
Plancius en dochter Catharina]; Wapens in oude 
luister hersteld. Restauratie Friese Statenzaal. 
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Huisorgaan van de familievereniging Kikkert 
(http://www.solcon.nl/nieman/kikkert.htm ), 
59' jg., nr. 1, april 2011. Verbinding Hollandse en 
Drentse Kikkert tak IX [Hendrikje Kikkert en 
Frederik Roosenboom; 1754]; Verv. Hollandse 
tak. 
Klooster-stam (t.kloosterboer@hetnet.nl), 27' 
jg., juni 2011. In Memoriam Harm Kloosterboer 
[geb. Voorst 1923]; Het Bonte Paard [herberg/uit
spanning/boerderij te Dijkerhoek; uitbaters: Jan 
Jansen tr. Holten 1832 Elisabeth Kolkman; zoon 
Egbert (geb. 1834), tr. Klasina ten Have; Gerrit 
Jan Jansen (over!. 1921) tr. 1884 Geertje Smeenk; 
dochter Gerritje Jansen (over!. 1930) tr. 1923 Hen
drik Kloosterboer]. 
Kroniek Van Meer en aanverwante families 
(advanmeer@live.nl), nr. 13, jg. 6, april 2011. 
Verv. Stamboom 33 Bartholomeus Sloekers uit 
Meer (B) [Vermeeren; o.a. te Oosterhout, Breda, 
Loenhout, Ginneken]; Familie AdriaenJan Leijs -
Vermeiren uit Loenhout (B). Stamboom 4 [16'-17' 
eeuw]; Verv. Stamboom 5 van Jacob van Meer uit 
Essen [ook: Van Meir]; Het geheim van de char
pentinen pot met het zilveren deksel, een legaat 
van begijn Elisabeth van Meer voor chirurgijn 
Pelgrin van Hamel, Diest, 1667 [o.a. legaat voor 
zusterzoon mr Peeter Hollanders]. 
De Kruijdboom (Kruit, Van de Kruit, Cruijt, 
Kruijt; www.familievereniging-kruit.mysi
tes.nl), jg. 27, nr. 2, april/mei 2011. Spoorzoeken 
op Internet en in Archieven, deel 2; Zoekmachines 
en portaal sites; De genealogische gegevens van 
Jaap Kruit. 
Millenaers Koerier (www.millenaar.org), nr. 
45, jg. 20, Pasen 2011. Fruitkweker Jan Millenaar. 
Idem, nr. 46, zomer 2011. René Eduard Millenaar 
[geb. Aalsmeer 1956, voorganger ev. gemeente]. 

MfLLENAERS KOERIER 

faitt;ang 20. nummo.•r 46. Zomer 201 1 
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De Mare (http://Genootschap.van-maaren.nl), 
jg.14, nr.1, mei 2011.P.W. vanMaaren: Stand van za
ken familieonderzoek; W. van Maren: Grootveld, 
een zijtak van de familie [Bart Peters tr. Zeist 1682 
Geertje Arris van Wolfswinkel uit Renswoude; 
vanaf ca. 1694 pachters van boerderij Grootveld 
te Leusden]; DNA-onderzoek ging het bewijs van 
gezamenlijke afstamming vooraf; D. G. van Maren: 
Het gezin van Anthonie van Maren te Rhenoy 
[1698 Beesd 1772, tr. Rhenoy 1726 Elisabeth van 
Ameijden]; Over molens en familiewapens met 
molenijzers. 
De Nijdamstra Tynge (info@nijdanstra.net), 
57' jg., nr. 1, mei 2011. Genealogie van Cornelis 
Wytzes Nij dam [Bolsward 1838 - Anna Paulowna 
1912; tr. Bolsward 1862 Wiggertje Reins Polstra 
(exm. Aukema); nageslacht in Amerika]; K. Nij
dam: 'Klein Fenwierstra' te Grouw langer dan 250 
jaar bewoond door één familie Nijdam [met lijst 
eigenaren uit het Floreenkohier]; G. van der Velde: 
De olie- en houtzaagmolen van Hoite Hendriks 
Nijdam, gebouwd in 1877 [te Grouw, Irnsum]; H. 
Nijdam: Klaas Cornelis Nijdam (1774-1845) een 
Fries dichtende eigenerfde boer; H. Bosma: Schip
per Sibbele Wytzes Nijdam (1846-1913). 
Nijs fan 'e Hoekema-Stifting (secr.: catrien
hoekema@agnmail.nl), nr. 46, lente 2011. In 
Memoriam Alida Hoekema-Bredenhorst (1917-
2011); Verv. Oorlogsbelevenissen van 40-45 te Ber
gum (2). 
Het Scheep( s )journaal (hoesch@online.nl ), jg. 
13, nr. 1, april 2011. Gezocht / gevonden [informa
tie over Samuel Jacobs (geb. 1913) tr. Geertruida 
Scheepbouwer (geb. Rotterdam 1917) en hun ge
zin]. 
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De Profeet van de Veluwe (www.callenbach
meerburg.nl), nr. 83, 27' jg., voorjaar 2011. De 
voornamen George Frans en Catharina Hendrika 
in de familie [Callenbach, Haspels, Meerburg, 
Van Heyningen]. 
Quia nominor Viromandua, nr. 33, 18' jg., mei 
2011. Straatberoepen rond de eeuwwisseling; In 
Memoriam Jean J.J. Vermant [Mechelen 1936-
2010]. 
De Schildknaap (deschildknaap@hotmail. 
com), afl. 50, 17' jg., no. 1, april 2011. Ed van der 
Knaap in mensenwerk [geb. 1964, kweker, mas
seur]; In Memoriam Roos van der Knaap [Wate
ringen 1928-2010]. 

.i •p 
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Stichting Geslachten Faber (http://www.ge
slachtenfaber.nl), 31' Verantwoording (2011). In 
Memoriam Pier Faber (Huizum 1933 - Hengelo 
2011); 30 jaar Stichting Geslachten Faber (1981-
2011) - voorgeschiedenis en wat feiten van her en 
der; Verv. 100-Jarige Fabers; Een Faber familie met 
een geëmigreerde tak naar Amerika [te Tzumma
rum, Arum, Zweins; 17'-20' eeuw]; Geweld tegen 
hulpverleners - van alle tijden? [mishandeling 
van Aldert Jans Faber (ged. Wehe 1780) in 1806]; 
Genealogie van Maria Adriana Josephina Faber 
(1949) [geb. Apeldoorn, er. Zuidbroek 1985 Korne
lis de Vries; stamreeks-, Sjoerd Piebes (Faber) er. 
(1) Wijmbritseradeel 1827 Trijntje Hendriks (Jel
lema)]; Genealogie van Ruurd Faber (1939), Ol
denzaal [geb. Arnhem; stamreeks-, Ruirt Sibolts, 
smid te Augustinusga, tr. Antje Gerkes (ged. Kol
lum 1714)]; De gevangenisstraf van Sijbolt Ruurds 
Faber (1854-1886); Genealogie Thomas Gerbens 
Faber (1794-1855) [(af)stam(mings)reeks van Hil
legonda Hamelink (geb. Haarlem 1949; tr. Am
sterdam 1968 Johan G. van Liempt) -, Gerben 
Abrahams (Faber), ged. De Lemmer 1757, smids
knecht, tr. Stavoren 1779 Marijke Pytters Meyer]; 
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Sjoerd Piebes Faber - oudstrijder van de 'Slag bij 
Waterloo' [Oosterwierum 1793 - Uitwellingerga 
1869; nazaat Jacob Kroondijk (geb. Heerenveen 
1961)]; Romke Faber van Hurdegaryp (1884-1953), 
een vergeten kunstenaar [exm. Westerhuis]. 

Stichting Geslachten 

Faber 

Studiegroep Geslachten Drost (http://www. 
drost.ws), jg. 20, nr. 1, april 2011. Y. Drost: Nieu
we tak Breukeleveen. Fragment [oudst bekende: 
Claas Dirks Drost, vermeld 1675]; Wat is WieWas
Wie? 

Thoentertijd, jg. 33/34, nr. 67/68, najaar 2010 
en voorjaar 2011; laatste uitgave van de fami
lievereniging [in kleur]. J. 't Hoen: Onderzoek 
ten behoeve van de Alblasserwaardse Thoen/ ' t 
Hoen naamgenealogie [http://gw.geneanet.org/ 
thoenalblas; werkwijze]; J. Hoen: Wereldwijd ver
spreid! Alle Hoenén op één stokje?; ]. 't Hoen: De 
Maaslandse Thoenen/ 't Hoenen (periode 1500-
1750) [ nageslacht van WillemJ ans Thoen/'t Hoen, 
1503-1574; met een afbeelding van de wapenkwar-
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tierstaat van Cornelis Persyn van Ouwendyck 
en Maria Margaretha Dedel (1688}]; De schilder 
Cornelis Petrus 'tHoen (1814-1880) en zijn familie. 
N.a. v. het dossier van K. U. Sanne, Somerset/GB. 
Turfüroniek (http://www.veelenturf.eu), 17' 
jg., nr. 2, mei 2011. De stamboom [Jacob Veelen
turf, geb. Bodegraven 1803, tr. (1) 1838 Agatha van 
Leeuwen; en de vele sterfgevallen in hun gezin]. 

De Veerkamp Krant (www.familieveerkamp. 
nl), 63' ed., jg. 17, nr. 2, juni 2011. In Memoria G. 
Veerkamp-Canten [1933-2011], D. Bol-Veerkamp 
[geb. Monster 1929 en A.H. Koot-Veerkamp [geb. 
Utrecht 1914]; Verv. Arnold Veerkamp, dwangar
beider in Duitsland (2). 

; fl , .. , 
=---- -Het 

--4:leslacht 
"'Veerkamp 

@=- e 
;;';,=,;'. • ----
______ ., ____ ., ___ 
N ___ .., __ _ 

-------•.--~ .. --

De Wagenschouw (red.: g.w.wagenvoort@ 
home.nl), nr. 50, 26' jg., juni 2011. M. Wagenvoort: 
Over een Utrechtse professor in de Latijnse taal 
en letterkunde, die over liefde, bijen en spoken 
schrijft [Hendrik Wagenvoort, Minnertsga 1886 
- Utrecht 1976]; Verv. Stamboom Wagen voort. 
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België 
Bachten de Kupe (Openluchtmuseum te Izen
berge; museumbachtendekupe@scarlet.be), 
53' jg., nr. 1, jan.-maart 2011. Brood, deel rv. Die 
Chronycke, 44' jg. (2011), nr.1. Omtrent Willem Ver
mandere [beeldhouwer] . 

Idem, nr. 2, april-juni 2011. Verv. Brood (V}. 
Volksgeloof. Die Chronycke, nr. 2. De Panne 1940-
1944. 

Vlaamse Stam (http://www.familiekunde
vlaanderen.be), 47' jg., nr. 3, mei-juni 2011. L. 
Coolen: Duytsche schaopers uit Boegel en Leytis
huis [tussen 1700 en 1850 trokken veel jongeman
nen, veelal als schaapherder, uit Midden-Limburg 
(Roggel, Heythuysen; namen) naar Vlaanderen; 
de familie Mooren]; P. Donche: Verwantschaps
raadsels op schilderijen; Verv. Antwerpse droog
scheerders-leerlingen (IX} [ 1552-56]; K. Eyckmans: 
De telling van het hoofd-, paarden- en beesten
geld voor de heerlijkheid Herselt in 1702; P. Huys: 
Nog erfenisoproepen in de 'Gazette van Gend' 
(jaargang 1776}; G. Geudens/L. Van Staeijen; Van den 
Achterts uit Westmalle [14'-15' eeuw]; E. Dubru
qué: Vervallen hofsteden in het Brugse Vrije [1751]. 

Idem, nr. 5, sept.-okt. 2011. P. Donche: Philippe 
de l'Espinoy, auteur van Recherche des antiqvitez et 
Noblesse deFlandres (1631) en zijn familie [het eerste 
deel bevat historische en genealogische gegevens 
van gouverneurs van Vlaanderen, baanderheren, 
baljuws, ammans, moermeesters enz.; het tweede 
deel bevat schepenlijsten van Gent 1301-1630, ge
illustreerd met 1121 familiewapens; Philippe (ca. 
1553 - ca. 1633, exm. Longin) tr. Gent 1579 Cor
nelia (de) Norman; Levensbeschrijving; Heral
dische raadsels op het graf van zijn ouders; De fa
milienaam; Burggraaf van Terwaan; Genealogie 
15°- begin 17' eeuw]; K. Velle: De toegankelijkheid 
van de genealogische bronnen: verleden, heden 
en toekomst [samenvatting van een toespraak; 
beschikbaarheid = openbaarheid, raadpleegbaar
heid en toegankelijkheid; digitalisering]; R. van 
Drie: Genealogie in de toekomst [samenvatting 
van een voordracht]; M. Van den Cloot: DNA ten 
dienste van de genealogie; P. Huys: Erfenisop
roepen in de 'Gazette van Gend' (jaargang 1777); 
Geregistreerde familiewapens [o.a. Debelva met 
stamreeks de Belva -> Ie Lognard --> Johan dit Ie 
Forthomme de Malmedy (geb. ca.1310, over!. voor 
1377)]; W. Devoldere: Parochieregisters na de Franse 
revolutie als bron voor genealogen [ervaringen bij 
het raadplegen ervan te Roeselare en omgeving]; 
Verv. Vervallen hofsteden in het Brugse Vrije [o.a. 
te Gistel, Koekelare, Vladslo, Vinx, Essen, Oud
zele, Lissewege, Aardenburg]. 
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Duitsland 
Altpreulsische Geschlechterkunde, N.F. 
Band 41, 59. Jg. (2011). Heinrich von Schwichel 
[klok- en geschutgieter, begin 16' eeuw; voorva
der van de familie Schweichler, Schweichel]; 
über Unscimmigkeicen und Manipulacionen in 
den Taufbüchern von 1679-1730, 1730-1745 und 
dem Heiratsbuch von 1679-1727 aus dem Kirch
spiel Neukirch in der Niederung; Das Amcsblacc 
der Königlich Preufsischen Regierung zu Gum
binnen, als genealogische und heimackundliche 
Quelle - aufgezeigc am Kreis Darkehmen; Die 
Schul- und Gemeindechronik von Preu8endorf 
(Pruszischken) bei Gumbinnen in Ostpreulsen 
1813-1944; Aus den samländischen Kirchenvisi
cacionsberichcen der ersten Hälfce des 16. Jahr
hundercs - namenclich Hufner und Gärtner. I. 
Die älcescen Einwohnerliscen aus dem Biscum 
Samland (1528). Il. Einwohnerliscen des übrigen 
Samlandes aus demJahre 1533; Die Namen von ca. 
820 Bewohnern des Hufenallee von Königsberg/ 
Pr. von 1550 bis 1750 [o.a. Bartsch, Bi gang, Bräuer, 
Elsenblätter, Feyerabend, Gralach, Harder, 
Kaiser, Karpau, Kohlborn, Lang(e), Lengnick, 
Lecrau, Marks, Marquarc, Mey, Neumann, 
Ohlenberg, Quednau, Rehs, Ricz, Rodmann, 
Scendel, Stoltzenberg, Thing, Wendt]; Das Ster
beregiscer der Strafanscalc zu Rhein, Kr. Löczen, 
1854 bis 1904; Das Grundbuch des Amtes Mens
guth 1779; Die Einwohner der Stade Tuchel/West
preu8en 1772/73; Preu8enland digical: Adress
bücher. 

Archiv für Familiengeschichtsforschung, 15. 
Jg., Heft 3/2011. A. Wolf: Geschichte der Hamelner 
Familie Amelung als Spiegel sozialer Gegeben
heiten und Umsichcungen in einer niedersächsi
schen Stade zwischen dem 15. und 19.Jahrhunderc 
[te Hameln; met genealogie in zes schema's]; H.-C. 

Samighausen: Zur Hannoverschen Juristenfamilie 
Wedemeyer aus Eldagsen am Deister [oudst be
kende: Hans Wedemeyer, geb. Gronau 1472, leeft 
1547, raadsheer en burgemeester]; Der Martinzel
ler Verbande. V. [beknopte inhoud van publicaties 
betr. de familie Zeiler].: Chr. 1--fojfarth: III. N e un
hofer Dialog. Individualbewusscsein? Persönli
ches Profil und soziales Umfeld. Oberdeucsche 
im Zeicalcer der Welser und Fugger [samenvat
tingen van lezingen over o.a. Albrecht Altdorfer 
(ca. 1480-1538) te Regensburg, Lukas Rem (1481-
1541), de familie Paumgartner, Jacob Merswin 
(te Straatsburg), Walter Gallus (te Rufach) en 
Daniel Schwegler (te Basel), Adolph Occo (geb. 
Augsburg 1524), Felix Platter (1536-1614), Diet
rich von Bocksdorf(overl.1466),Johann Loeffel-
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holz (1458-1509), Wilhelm Loeffelholz (1424-1475) 
en zoon Wolfgang(1468-1519) te Nürnberg]. 

Blätter des Bayerischen Landesvereins für 
Familienkunde (www.genealogie-bayern.de), 
74.Jg. (2011). H. Reitmeier: In den Tiefen der Brief
protokolle. Ein Beitrag zur Quellenkunde; Die 
Offizialatsberichte von Ilmmünster. Eine aulser
gewöhnliche Quelle mit gro8er Themenvielfalc; 
Kirchenbuch- und Protokolleinträge vergange
ner Jahrhunderte als Spiegelbild der Moralvor
scellungen der jeweiligen Gesellschafc; G. Paulus: 
Johann Eder (1694-1753). Die europäische Kar
riere eines bayerischen Glasmachers und seiner 
Familie [o.a. verblijf in Portugal, Zweden, Noor
wegen en Spanje]; S. Riepertinger: Die Zimmerer
u. Baumeister- Rieperdinger in Grafing; Die 
Online-Stellung der Matrikel des Biscums Passau; 
Bericht vom Familientag Schönberger in Ober
kreuzberg. 

Blätter für fränkische Familienkunde (www. 
gf-franken.de), Band 34 (2011). K. en B. Rabus: 
Familie Rabus - Stammbuch und Geburtsregis
ter des 16. und 17. Jahrhundercs. übertragung 
einer Handschrift [te Memmingen; 16' -17" eeuw]; 
P. Engel: Die Mainsrockheimer und Schweinfurter 
Familie Engelhardt/Engelhart im 17. Jahrhun
derc; C. Miiller: Biographien zweier Schulmeister 
zur Zeit der Gegenreformation [Paul Willunck, 
vermeld 1594, Jörg Schmanck rond 1600]; Idem: 
Einen encdecktes Kirchenbuch von Schweinberg 
[1632-1634; o.a. Eysenhawer, Stolz, Ri(e)dberg, 
Münnich]; H.J. Schroth: Exulanten in Würzburg? 
Dargescellc am Beispiel der steirischen Familie 
Schrott zu Kindberg; E. Kratifs: Exulantenfor
scher aus den habsburgischen Ländern im 17. 
Jahrhundert. Berechnungen zum Umfang der 
Zuwanderung nach Mitcelfranken; Eine Samm
lung genealogischer Kuriositäten [o.a. Cruciger, 
von Meseritz, Reiffenstein, Mörlin, Bartenstein, 
Calmberg, Dilherr, Back, Pantzer]; Mangelnde 
Disziplin an der älceren Universität Bamberg?; 
Chr. Sauer: Die Hausbücher der Zwölfbrüder
st i ftu ngen . Zu r D atenban1c mit B ildnissen und 

Kurzbiographien von Nürnberger Handwerkern 
[www.nuernberger-hausbuecher.de]; A. Flur
schiitz da Cruz: Die patrizische Stadcherrschafc 
Nürnbergs und ihr Untergang 1794 - ein Über
blick; Die Tabakfabrik Gebrüder Bestelmeyer 
[18' -19' eeuw]; Bemerkenswerce Sterbeeinträge in 
der Evang.-Luth. St. Michaelskirche Hof/Saaie 
im Kriegsjahr 1633; Franken im Trauregister 
1609-1802 der Evang.-Luch. Kirche St. Petri von 
Mühlhausen in Thüringen; Eine Bürgermeis-
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cereirechnung aus Hellmitzheim für die Jahre 
1691/1692. 

Computergenealogie (www.compgen.de), 26. 
Jg., Nr. 2/2011. Thema: GEDCOM, der digitale Co
de für Familiendaten. Digitale Leichenpredigten 
[http://www.personalschriften.de ]; Moca vo. 
com - eine Adresse, die man sich merken sollce 
[zoekmachine]; Der Code der Computergene
alogie; Dacenauscausch via GEDCOM bald ver
lustfrei möglich?; GEDCOM - manchmal liegt's 
am Zeichensatz; GEDCOM - Helfer in der Not; 
Familiendateien archivieren - aber richtig!; Die 
'Deucsche Zentralscelle für Genealogie' in Leip
zig; Family Tree Builder Version 5.0; Family Tree 
Maker Version 2010; Komfortable Recherche im 
Nachbarland. Frankreichs Kirchenbücher und 
Zivilstandsurkunden stehen zu grolsen Teilen di
gitalisiert und koscenlos online zur Verfügung; 
Familienforschung Tecklenburger Land [http:// 
www.te-gen.de]. 

Donauschwäbische Familienkundliche For
schungsblätter, Nr.140, Band 9, Folge 14, 37.Jg., 
Juni 2011. 9,1 Millionen Kirchenbucheinträge bei 
FamilySearch aus Ungarn; Johnny Weissmül
ler wurde in Freidorf geboren [1940-2006; zoon 
van János Weiszmüller (geb. 1904)]; Verzeichnis 
der erlösten Christen 1744/45 als Beitrag zur Her
kunftsforsschung der Banater Kolonisten; Deut
sche Heiraten in Gattája zwischen 1874 und 1894. 

Emsländische und Bentheimer Familienfor
schung (www.emslaendische-landschaft.de), 
Heft 109, Band 23, Mai 2011. Chr. Haverkamp: Die 
Geschichte von Vroom & Dreesmann (V&D)-ein 
Emsländer als Gründer einer niederländischen 
Kaufhauskette [samenvatting van een lezing; met 
schema's Dreesmann, Berentzen, Vroom; kwar
tieren van Willem Vroom (Veendam 1850 - Am
sterdam 1925)]; 0. Teipen: Pakten zur Geschichte 
der Höfe Feijen und Hermes in Suttrup [Feije, 
Hermes ];J. Kaldenbach: Lingener, Bentheimer und 
Emsländer in Bloemendaal - Vogelenzang im 
18. und frühen 19. Jahrhunderc [o.a. Menke]; G. 
Plasger: Stammtafel Grolse Harmeling [1783-1876; 
Hermeling, Wegbünder, Harmeling, (Grolse) 
Hermelink]; Zur schriftlichen Ersterwäh
nung emsländer und Grafschafter Dörfer. 

Hessische Familienkunde ( info@gfkw.de }, 
Band 34 (2011), Heft 2. K. Marx-Jaskulski: Die Per
sonenstandszweitbücher im Personenstandsar
chiv Hessen - überlieferung und Benutzung; B. 

Gens Nostra 66 (2011) 

Köhler: Die Perrons in Rohrbach und Frankenthal 
[familie Perron atk. uit Zwitserland; geschiede
nis in grote lijn 16'-17' eeuw; uitgewerkt 18'-19' 
eeuw]; G. Stein/: Ein Grabsteinfragment Krüger 
in Laubach wird enträtselt [Fridrich Kriger/ 
Krüger tr. 1698 Johannetta Elisabeth Textor]; D. 
Kretzer: Kirchencac Prof. Georg Philipp Wilhelm 
Jüngst [1764-1809; predikant in Niederdresseln
dorf]; Verv. Hofhandwerker und Hoflieferanten 
des Darmstädter Hofes in 19. und 20. Jahrhun
dert (Teil II}; Die Stammreihe des Nobelpreisträ
gers Otto Hahn [1879-1968, chemicus -> Johan
nes Haan, over!. Gundersheim 1761, tr. 1715 Anna 
Catharina Holtzschroer]; Ahnentafel Klaus 
Wilhelm (1931-2010) [kwst. van zijn kinderen: -, 
Ries, Schäfer, Weinkauf, Hartmann, Haas, Krau
twurst, Schatzmann]. 

Monatshefte für Evangelische Kirchenge
schichte des Rheinlandes, 60. Jg. (2011). Hierin 
o.a.: S. Flesch: Konfessionalisierung im Rhein
Maas-Raum; I. Hantsche: Die politischen konfes
sionellen und wirtschaftlichen Auswirkungen 
des niederländischen Freiheitskampfes auf den 
Niederrhein vor der Synode von 1610; J. Engel
brecht: Die konfessionelle Problematik im jülich
klevischen Erbfolgestreit; A. Mühling: Das theolo
gische Umfeld der Duisburger Synode von 1610; 
E. Zimmermann: Die Anfänge der Reformation im 
Amt Veldenz;]. Conrad: Die lutherischen Pfarreien 
im oberen Köllertal (2) [Pfeiffer, Pier, Pistorius, 
Reichardi, Reichermuch, Ritzhaupt, Rüdinger, 
Scheier, Schlemmer, Schlosser, Schneider, Schott, 
Weber, Wendelinus]; Wilhelm Hoffmann (1868-
1919) [exm. Pabst; met stamreeks (4 gen.)]; Bio
graphie 2010 zur Rheinischen Kirchengeschichte 
(mit Nachträgen). 

Spurensuche. Familienforschung im Tecklen
burger Land (www.te-gen.de), Heft 1/2011. Len
gerich. Geschichte und Geschichten rund urn 
die Stade und ihre Familien; Höfe und deren 
Grundherren 1755; Erbesqualität der Höfe 1616-
1648; Chr. Spannhoff: Der All tag der Bewohner Len
gerichs vor 400 Jahren, nach der Tecklenburger 
Accidentalia von 1611/12; Das Schicksal eines Len
gericher Bauern vor 200 Jahren nach Berichten 
aus seinem Tagebuch [Johan Hinrich Henning, 
1709-1762]; Nachricht von einer hysterischen 
Jungfrau, die es mie dem Teufel zu chun haben 
will [1782; Anna Catharina Brune, ged. Lenge
rich 1756; exm. Stapenhorst]; Chr. Spannhoff: Der 
Versuch der Eigengebung des Lengericher Kam
merfreien Johann Hinrich Christoffer 1786/87 
[te Aldrup, tr. Anna Cath. Elis. Upmeyers]; R. 
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Dry: Die französische Konskription - Einzug zur 
Militärpflicht [naamlijst]; S. Licher: Lengericher 
Auswanderer [Boegel]; R. Dry: Die jüdische Be
völkerung in Lengerich; Zufallsfunde aus dem 
Landesarchiv NRW [o.a. Lückemeyer]; Funde aus 
dem Beerdigungsbuch Lengerich [1755-1793]; Mi
litärangehörige aus dem Beerdigungsbuch Len
gerich 1751 bis 1799; Lengericher im Kirchenbuch 
der Gemeinde Leeden [transcriptie 1671-74, 1744-
1888]; Private genealogische Homepages; Archive, 
Namenverzeichnis. 

Spurensuche ;!f 
.... 

Groot-Brittannië 
Genealogists' Magazine (http://www.sog.org. 
uk/), Vol. 30, Nr. 6, Jun 2011. R.J. Bennett: Malachy 
Postlethwayt 1707-67: genealogy and influence 
of an early economist and 'spin-doctor' [met sche
ma Postlethwayt, 17'-18' eeuw]; P. Shipley: The 11-
lusion of Continuity: Changes of Surname among 
the Leicestershire Landed Classes, c. 1775-1875 
[Hartopp, Bunney, Hurlock, Craddock, Phillips, 
Hastings, Rawdon, Ashby]; P. Baily: Vita! Records 
for British India: The More Complete Story; M.L. 
Bierbrier: New Development in Medieval Genea
logy [bespreekt studies over de herkomst van ko
ning Egbert van Wessex , over de hertogen van 
Normandië (Anjou, Plantagenet) en hun nage
slacht in manlijke lijn in Engeland en Fra nkrijk 
(Creully), met o.a. de illegitieme nazaten Evreux, 
Corbeil, Clare, Fitzwalter en Eu), en over hun 
Scandinavische afstamming] . 

Oostenrijk 
Adler (www.adler-wien.at), 26. Band, Heft 1, 
Jänner/April 2011. H. Hayn: Das Kreuz im Wap
pen. Oder: was das 'steirische Bethlehem' mit den 
'Hunden des Herrn' gemeinsam har - und andere 
heraldische Ähnlichkeiten [wapenrecht van bis-
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schoppen, bezien vanuit wereldlijk en kerkelijk 
recht]; G. Frölichsthal: Adelsschwindel in Böh
men und darauf folgende Adelserkennungen; J. 
i.upanic: Die Freiherren von Freudenthal. Ver
borgene Geschichte einer Adelsfamilie. 

Geschichtsverein für Kärnten (www.ge
schichtsverein-ktn.at), Bulletin, erstes Halbjahr 
2011. Klagenfurter Spaziergänge; 500 Jahre pro
testantisches Abenteuer; Steinfeld und seine Ge
schichte; Österreich und das Werden S!oweniens 
1991; Die Stadtgemeinde Hermagor - Pressegger 
See; Kleine Geschichte von Böhmen und Mäh
ren: Die Zeit der Pfemysliden; Das Zeitalter der 
Luxemburger (1306-1419/37); Hussitenzeit und 
Ständeherrschaft (1419-1526). Georg von Podie
brad und die Jagiellonen; 1526: Herrschaftsan
tritt der Habsburger in den Ländern der Wenzel
krone [en latere perioden]. 

Idem, Bulletin, zweites Halbjahr 2011. Klagen
furter Marktplätze; Vom Land der Hl. Hemma in 
das der Hl. Hedwig. Berührungspunkte zwischen 
Kärnten und Schlesien; Kleine Geschichte Schle
siens; Das Grossmährische Reich; Krakau; Auster
litz und die Familie Kaunitz; Einiges über Böh
men und Mähren; Die Geschichte der Herrschaft 
Hohenelbe [von Gendorf, Wallenstein, Morzin, 
Czernin]; Das weibliche Antlitz des Geheimpro
testantismus [o.a. Helena Stainacker (1734/35), 
Anna Neumann, Regina S. von Stubenberg 
geb. Khevenhüller, Katharina E. von Mandorf 
( over!. 1665 ), Lucretia Seenus geb. Stettner; voor
jaar 1735 werden talrijke vrouwen (zonder hun 
minderjarige kinderen) naar Siebenbürgen gede
porteerd]. 

Noord-Amerika 
The New York Genealogical and Biographical 
Record (www.newyorkfamilyhistory.org), Vol. 
142, Nr. 2, April 2011. M. Ho/mes Workman: The fa
mily of Joshua Stephens/Stevens and Christina 
Dutcher of Connecticur, Pennsylvania, Massa
chusetts, and New York [Dutcher oorspronkelijk 
de Duytscher]; M. Kearney: A list of persons in 
Suffolk Cou nty, Lo n g Island; Who tool< the o a th 

of allegiance and peaceable behavior before go
vernor Tryon, 1778 [namen, leeftijden]; J. Blythe 
Dobson: The family of Hendrick Cock of Amster
dam [tr. (Amsterdam) 1569 Niesje Selyns]; Verv. 
Genealogie Streeter/Streater; Verv. Gertrude Bar
ber, Minnie Cowen and Ray Sawyer, the sisters 
who indexed New York [met genealogie Mons
zajn / Cohen / Cowen, afk. uit Polen]; Verv. The 
Romer family [Hendrick Romer, uit Zwitserland, 
tr. (1) 1743 Marretie Gardenier; en nageslacht]. 
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Verder ontvingen wij: 
Amstel Mare (www.historischamstelveen.nl), 
jg. 22, nr. 2, juni 2011. J.G.M. van Rooijen: Toneel
vereniging O.V.V., een vereniging uit vervlogen 
tijden in Amstelveen [oprichting idee van pastoor 
Meijnema, 1929]. 
Arbeitsgemeinschaft für Saarländische Fami
lienkunde e.v., Informationsdienst 178, 1-2011; 
Idem 179, 2-2011. Ahnenreihe Reuter [18' eeuw 
te Keskastel]. 
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen 
e.v., Mirt. Nr. 91, 21. Jg., Jan.-März 2011. Wapen 
Dreyling (Riga); Ortsfremde im KB von Kleingra
be mit Ortsangabe. Idem, Nr. 92, April-Juni 2011. 
Stadtwappen von Mühlhausen in Thüringen; K. 
Volkart: Ein Knackpunkt in Sömmerda [Büchner; 
18' eeuw]. 
't Calcoentje (Calcoen, Callecoen; calcoentje@ 
telenet.be; incl. Toe Prees; Deprez; nora.de
prez@telenet.be),jg. 30, nr. 2,jan.-maa 2011. 
De Drudenvoet (Klapwijk; secr.: pcklapwijk@ 
casema.nl), 20' jg., nr.1, mei 2011. 
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M. Vulsma-Kappers 

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. 

D e vragen (n1.et nntwoordporto en n" c t vcrn1cldin.g van uw lidn.1.aatschapsnu1nrncr) 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). 

649. HULST 
Rutgert Gerritse, 24 jr, van Eessen (Vlaanderen), tr. Amsterdam 30-10-1666 Lijsbeth Franse, 
24 jr. Vanaf de doop van het eerste kind, 15-7-1668 in de Westerkerk, noemt hij zich Rutgert 
Hulst. Gevraagd: voorouders van Rutgert. 

B. Hulst, Amsterdam 
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De N G v wenst u fijne feestdagen en een goed en gezond 2012 

Sluiting verenigingscentrum rond de jaarwisseling 
Dit jaar is het Verenigingscentrum (vc) gesloten tot en met woensdag 11 januari 2012. 

Vanaf donderdag 12 januari is iedereen weer van harte welkom in ons vc. 
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