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Op zoek naar het graf van Haye Johannes Kramer 
(1798-1838) 

Een moderne zoektocht naar een zeeman uit het begin van de 19dc eeuw 

DOOR MART H A K I ST 

Lemmer rond 1790 op een gravure van C. F. Ben dorp 

In de Memoires van Successie van 29 januari 1839 (te vinden via www.tre
soar.nl) vond ik dat mijn voorvader Haye Johannes Kramer (1798-1838) was 
overleden aan boord van het marinefregat Diana.' Uit de stukken bleek dat 
zijn vrouw Froukje Rommerts Dijkstra op 29 januari 1839 naar de notaris was 
geweest en dat ze een korte verklaring had laten opstellen die ze eigenhandig 
ondertekende. Hierin stond dat Haye en Froukje samen eigenaar waren van 
een woning, 'staande aan het Waai gat op de Langestreek' te Lemmer.' Over de 
exacte plaats waar Haye was gestorven, was verder niets vermeld, zij het dat 
op het omslagvel van de aangifte foutief was genoteerd dat hij in Lemmer was 
overleden. 

Ik bedacht dat de gegevens over Ha yes dood toch ook bij het huwelijk in 1854 

van zijn dochter Beeuw, het enige kind dat de volwassen leeftijd bereikte, in de 
huwelijkse bijlagen opgenomen moesten zijn. Het bleek inderdaad dat Haye 
nooit in Lemsterland als overledene was ingeschreven. Als bewijs van zijn over-
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lijden werd bij Beeuws huwelijk een extract uit het overlijdensregister van de gemeente Rotter
dam overlegd. De namen van Ha yes echtgenote Froukje en die van zijn moeder waren duidelijk 
erg lastig geweest voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand aldaar. Froukje Dijkstra werd als 
'Vrouwtje Diekstra' gespeld, wat eens te meer aangeeft dat de lettercombinatie 'ij' in de praktijk 
in Friesland als een lange i werd uitgesproken. De voornaam van Hayes moeder, Beeuw, die vrij 
zeldzaam is, werd als Bouwe geschreven, wat een Friese jongensnaam is. 
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Op zoek naar Diana 
Vervolgens wilde ik zoveel mogelijk te weten komen over het marinefregat Diana. Allereerst 
probeerde ik via Google informatie te verzamelen, maar dat lukte niet zo goed omdat de zoek
term 'fregat Diana' 42.500 treffers opleverde. Meer succes had ik via www.archieven.nl. Daar 
vond ik een vermelding met illustratie van het fregat in de topografisch historische atlas van 
het gemeentearchief van Vlissingen. 
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Het was een afbeelding van het fregat 'Diana' onder bevel van 
kapitein De Loef uitgerust door de stad Vlissingen op last van 
de Staten tijdens het bombardement van Algiers in 1816. Maar 
was dit hetzelfde fregat als het schip waar mijn voorouder op 
gevaren had? Schepen hadden vroeger niet zo'n lange levens
duur. De Diana uit 1816 zou dus in 1838 al minstens 22 jaar oud 
moeten zijn. 

De volgende zoekactie was in de Leeuwarder Courant via www. 
dekrantvantoen.nl. Gecombineerd met het jaartal 1838 kwam het fregat Diana een paar . 
keer in die krant voor in artikelen vanaf 1758. Uiteindelijk kreeg ik meer zicht op het schip 
waarop mijn voorouder was overleden. Op 27 maart 1838 stond het bericht in de krant dat het 
fregatschip De Maas onder kapitein H.W. van Maren naar Oost-Indië zou zeilen om daar het 
fregatschip Diana af te lossen. De Diana zou vervolgens naar huis zeilen onder kapitein ter 
zee J.C. Koopman. 

Verder bleek dat het fregat Diana op 17 januari 1839 was afgebrand op het droogdok van de 
marinescheepswerfWillemsoord te Den Helder. De brand was 's avonds om half tien begon
nen en pas de volgende ochtend om 10 uur kon het sein brand meester worden gegeven.3 Een 
paar dagen later werd vermeld dat de Diana een oud schip was, reeds kort na 1814 door het Nederland
sche bewind van hetEngelsche overgenomen.4 De Diana uit het gemeentearchief van Vlissingen zou 
dus heel goed hetzelfde schip kunnen zijn. 

Verder zoeken op internet leverde nog meer informatie over de Diana op. De site van het 
Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam meldde het volgende wapenfeit op de Ma
ritieme kalender: Vertrek vanaf de rede van Batavia van het fregat Zr.Ms. 'Diana' naar Nederland. De 
aankomst op de rede van Texel is op 28 oktober, waarmee deze reis als 'de kortste overtocht' van een Neder
lands schip tot dan toe kan worden beschouwd. Op 15 november 1838 zal het schip te Willemsoord uit dienst 
worden gesteld.5 Haye was dus voortijdig gestorven tijdens deze legendarische reis, slechts 19 

dagen voordat het schip op Texel aankwam. 
Mijn man was inmiddels ook door mijn enthousiasme aangestoken en vond een boektitel: 

The frigate Diana geschreven door David White (1987). Het boek werd antiquarisch via internet 
aangeboden. We bestelden het meteen. Deze monografie maakt deel uit van de Engelse serie 
Anatomy of the skip, een reeks waarin beroemde schepen worden beschreven. Het boek bestaat 
voor het grootste deel uit gedetailleerde tekeningen van alle mogelijke onderdelen van de 
Diana, compleet met maten en dwarsdoorsneden. Voorin het boek is een overzicht gegeven 
van de geschiedenis van het schip, gevolgd door de reizen die het schip heeft gemaakt. Daarna 
volgt een aantal zwartwit foto's van drie scheepsmodellen van de Diana, die in het Nationaal 
Maritime Museum te Greenwich worden bewaard. Helaas zijn deze modellen niet helemaal 
waarheidsgetrouw, ze zijn in 1794 gemaakt voordat het schip gebouwd was. Voor een leek op 
scheepsgebied zijn de verschillen miniem en geven ze een mooi beeld van hoe het schip eruit 
moet hebben gezien. 

Reconstructietekening van de spiegel van de Diana 

Gens Nostra 67(2012) 3 



Diana, 1794-1839 
De Diana werd te water gelaten op 3 maart 1794. Het was het tweede schip in de zogenaamde 
Artois-klasse, gebouwd door Randall & Brent in Rotherhithe aan de Theems. In totaal werden 
negen oorlogsschepen uit de Artoisklasse gebouwd tussen 1794 en 1797. De Diana kon 38 ka
nonnen plaatsen. In de praktijk waren er 28 18-ponders op het schip aanwezig. Hoewel een 
standaard 18-ponds kanon negen voet lang was, waren de kanonnen op de schepen van de Ar
toisklasse slechts acht voet lang, simpelweg omdat ze het extra gewicht van 28 kanonnen van 
negen voet niet konden dragen. De schepen hadden een lengte van 146 feet (44.5 meter) ter 
hoogte van het benedendek. De breedte was 39 feet (11.88 meter), en de inhoud 999 ton. Het 
schip was een driemaster en droeg zoals gebruikelijk voor schepen uit die tijd een boegspriet. 
De bouwkosten bedroegen 13.788 Engelse ponden. 

De Engelse regering had deze schepen laten bouwen om ze in te zetten tijdens de zoge
naamde Eerste Coalitieoorlog (1792-1797), in het Engels veel toepasselijker 'the Revolutionary 
War' genoemd. Deze coalitie was in 1791 gesloten, aanvankelijk tussen Oostenrijk en Pruisen 
met als doel het bewind van Lodewijk XVI te steunen. Later sloten meer landen zich bij de 
Coalitie aan. Na de terechtstelling van de Franse koning in 1793 voegden ook Groot-Britannië 
en de Republiek zich bij de Coalitie, zonder veel succes overigens. Ons land werd in 1795 door 
de Fransen bezet. De Bataafse Republiek werd uitgeroepen en er werd een vredesverdrag met 
Frankrijk gesloten. Groot-Britannië bleef als enige natie tot het einde van de Eerste Coalitie
oorlog in staat van oorlog tegen Frankrijk. 

Het bombardementvanAlgiers door Martinus Schouman (1823) 

Nadat Groot-Britannië en Frankrijk in mei 1814 vrede hadden gesloten, wilde de Engelse ma
rine wel van de Diana af. De Artois-klasse was inmiddels verouderd. Moderne oorlogsschepen 
waren langer en daardoor sneller. Op 7 maart 1815 werd het fregat aan de Nederlandse rege
ring verkocht voor 36.796 Engelse ponden. 

Vanuit Portsmouth werd het naar de Nederlandse vloot in de Middellandse Zee gevaren. 
Daar nam het met nog vijf andere Nederlandse fregatten samen met de Engelse vloot deel aan 
het bombardement van Algiers op 27 augustus 1816 (zie afbeelding). Doel van deze gecombi-
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neerde Engels-Nederlandse actie was om een einde te maken aan de piraterij van de Barbarijse 
staten en het tot slaaf maken van Europeanen. Na het bombardement liet de heerser van Al
giers 1000 christenslaven vrij. Er vielen aan boord van de Diana zes doden en 22 gewonden.6 

Op 10 november 1834 maakte de Diana haar eerste reis naar Nederlands-Indië met aan 
boord de nieuwe gouverneur-generaal. Was Haye Kramer toen al aan boord van de Diana? Het 
behoort zeker tot de mogelijkheden, omdat er na 1831 geen kind meer in het gezin van Haye 
en Froukje werd geboren. De Diana deed in 1835 Nieuw Guinea aan, in 1836 de Key Eilanden. 
Op 5 augustus 1838 begon tenslotte de laatste thuisreis van de Diana vanuit Batavia. 

Het scheepsjournaal van de Diana 
De volgende logische stap inmijn onderzoek was een bezoek aan het Nationaal Archief te Den 
Haag. Daar bevinden zich onder meer de Marine-archieven. Met behulp van de zoekwijzer 
probeerde ik wegwijs te worden in deze archieven. Er wordt onderscheid gemaakt russen offi
cieren enerzijds en onderofficieren en minderen anderzijds. Door een brand in het Ministerie 
is destijds helaas veel materiaal verloren gegaan. Over de periode 1830-1859 is dan ook geen 
afzonderlijke registratie van het lager personeel van de Marine bewaard gebleven. 

Ik had graag willen weten wanneer Haye _ - - - - - - .____., _~ 

.JOL l]lJ\AAL 
Kramer in dienst van de marine is gegaan, 
maar deze vraag is onbeantwoord gebleven. 
Van het fregat Diana zijn de scheepsrollen 
over de periode 1815-1824 bewaard gebleven/ 
maar daarin komt de door mij gezochte ma
troos Kramer nog niet voor. Ook in de klap
pers op de andere aanwezige scheepsrollen8 

en lijsten van aangenomen manschappen9 

heb ik zijn naam niet gevonden. Het was 
dus niet mogelijk om te achterhalen wan
neer Haye is aangemonsterd bij de marine 
en welke reizen hij heeft gemaakt. Ook in 
de scheepspensioenen komt zijn naam niet 
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Tot mijn grote vreugde was het scheepsjournaal van de Diana over deze periode echter wel 
bewaard gebleven." Dat maakte een hoop goed! In dit dikke deel in A3 formaat wordt de hele 
reis systematisch beschreven. Voor elke dag werden twee tegenover elkaar liggende pagina's 
gereserveerd. Bovenaan de linkerpagina staan dag en datum en daaronder de waarnemingen 
die tijdens de opeenvolgende wachten genoteerd konden worden, zoals de koers, het weer, de 
windrichting en windkracht en het bestek. Bovenaan de rechterpagina werd genoteerd waar 
het schip zich ruwweg bevond ('zeilende op de Zuider Atlantische Oceaan' bijvoorbeeld), 
gevolgd door aantekeningen betreffende de wederwaardigheden van die dag. Het voorblad 
vermeld dat er 330 koppen aan boord waren. 

Mijn aandacht ging allereerst uit naar die fatale 9de oktober 1838, de dag dat mijn voorouder 
kwam te overlijden. Blijkens het journaal zeilde de Diana toen 'op de Noorder Atlantische 
Oceaan'. Zouden er bijzonderheden over zijn dood vermeld zijn? Dit bleek niet het geval. 
Het journaal is in een zakelijk stijl opgesteld. Het enige dat vermeld werd, was: te 9 1/4 uur 
overleed de matroos 1e kl. H.J. Kramer. We mogen er dus vanuit gaan dat hij ziek was, immers van 
een ongeluk of een vechtpartij wordt niet gerept. Nog diezelfde nacht - inmiddels was het 
10 oktober - werd zijn lijk op de bak gebracht. 12 Om 03.45 uur overleed nog een bemanningslid, 
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marinier C.F. Tienpont, van wiens dood evenmin verdere bijzonderheden werden gegeven. 
Die dag werden de lijken van Kramer en Tien pont door de zeilmaker in stagzeil ingenaaid en 
vervolgens met de gebruikelijke plegtigheden over boord gezet. 

/' .... /,• z,/ ,, 'g' 
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Een zeemansgraf op volle zee, maar waar? Dat was de volgende vraag die nog beantwoord 
moest worden. Daarvoor was de plaatsbepaling zoals die op de linkerpagina werd aangege
ven van belang. Via Google Earth voerde ik de opgegeven coördinaten in. Zo kon ik de exacte 
plaats vaststellen waar Haye op 9 oktober stierf en waar hij de volgende dag over boord werd 
gezet. Op 9 oktober bevond de Diana zich 's middags op 307 zeemijl ten zuiden van het eiland 
Flores, een van de Canarische Eilanden en wel op 16°30' noorderbreedte en 28°36' westerleng
te. Tegen de tijd dat Kramer en Tienpont over boord werden gezet, was het schip gevorderd 
tot 18°51' noorderbreedte en 28°36' westerlengte, nu op 259 zeemijlen ten zuiden van Flores. 

I 
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Vervolgens bladerde ik het complete verslag van deze reis door, op zoek naar meer vermel
dingen van Haye Kramer. Slechts een deel van de bemanning werd met naam en toenaam ge
noemd, en wel in twee gevallen, namelijk wanneer ze disciplinair gestraft werden of wanneer 
ze waren overleden. Kramers naam komt niet in de eerste categorie voor. We lezen over averij, 
over zeeschildpadden die ze onderweg tegenkwamen. Als er wat te vieren was, zoals de ver
jaardag van de koning of als de bemanning moedig had standgehouden tijdens eens storm, 
werd er een extra oorlam uitgereikt. 

Van de 330-koppige bemanning zijn er ongeveer tien gestorven onderweg. De naam van een 
tweede Fries die me opviel, was die van Nicolaas Kleisma. Hij stierf op 12 oktober 1838, dus 
drie dagen na Hayes overlijden. Kleisma was een 25-jarige marinier, ongehuwd, zoon van een 
scheepstimmerman en afkomstig uit Leeuwarden. In tegenstelling tot die van Kramer is zijn 
overlijdensaangifte wel als extract in de overlijdensregisters van de gemeente Leeuwarden 
geregistreerd. 
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Tot slot 
Zo kwam de Diana, in feite een hoogbejaard schip, op 28 oktober 1838 aan op de rede van 
Texel, haar laatste thuiskomst. Froukje Rommerrs Dijkstra en haar twee dochtertjes, die in 
Lemmer waren achtergebleven, zullen ongetwijfeld bericht hebben gehad dat hun man en 
vader nooit meer zou thuiskomen. Had hij mogelijk nog kans gezien een paar laatste woor
den voor hen op papier te zetten? Er is niets van dat alles bekend. Daarom is het zo waardevol 
dat het scheepsjournaal van de Diana zoveel achtergrondinformatie kan geven over de laatste 
reis van een voorouder wiens overlijden in Friesland buiten de Burgerlijke Stand gebleven is. 

Bijlage. Gezinssamenstelling Haye Johannes Kramer 
Haye]ohannes Kramer, geb./ged. Lemmer 2/17-6-1798, varensgezel (1822), buitenvaarder (1824-

1833), matroos in Koninklijke Nederlandse zeedienst (1833), overl. 9-10-1838 (op zee), zn. van 
Johannes Hayes Kramer, sjouwerman, en Beeuw !nes, tr. Lemmer 14-11-1824 Froukje Rommerts 
Dijkstra, geb./ged. Lemmer 4/10-7-1791, overl. Hardegarijp 12-5-1874, dr. van Rommert Annes 
Dijkstra,meester schoenmaker, en Antje Luitjes. 

Uit dit huwelijk, geb. te Lemmer: 

1. Beeuw, geb. 19-6-1825, overl. Lemmer 18-9-1825. 

2. Beeuw Hayes Kramer, geb. 24-2-1827, dienstbode, overl. Hardegarijp 9-8-1869, tr. Bergum 
11-11-1854 Wybe Popkes Bakker, geb. Sint-Nicolaasga 1-4-1826, arbeider, overl. Hardegarijp 
10-5-1876, zn. van Popke Sjoerd Bakker, borenknecht, arbeider, politie-agent, veldwach
ter, en J eitje Wie bes Zijlstra. 13 

3. Antje, geb. 17-6-1831, overl. Lemmer 19-3-1842. 

Noten 
1. Tresoar, Memories van Successie, Kantoor Lemmer, tg. 42, inv.nr.12011-B. 
2. In de Memorie wordt het huis aangeduid als 'gekwoteerd nummer A9 sectie A nr. 98 der kadas

trale kaart', maar er is gestreept in deze verwijzing. Op 12 februari 1859 verkopen RigtjeJohannes 
Kramer en Beeuw Hayes Kramer een huis met toebehoren aan het Waaigat, kadastraal bekend 
onder Sectie A nr. 104; Notarieel archief, tg. 26, inv.nr. 097046, rep.nr. 11. Het is niet zeker of het 
om hetzelfde huis gaat maar waarschijnlijk is dat wel. Bij de invoering van het kadaster van 1832 is 
Johannes Ha yes Kramer, vader van Haye, namelijk eigenaar van Sectie A nr. 104. 

3. Leeuwarder Courant van 22 januari 1839 (zie www.dekrantvantoen.nl). 
4. Leeuwarder Courant van 25 januari 1839 (zie www.dekrantvantoen.nl). 
5. www.hetscheepvaartmuseum.nl/collectie/maritieme-kalender?j=1838&m=8&d=. 
6. www.nl.wikipedia.org/wiki/Bombardementen_op_Algiers. 
7. Nationaal Archief te Den Haag(= NA), Ministerie van Marine, tg. 2.12.14, inv.nrs. 242-244. 
8. NA, Ministerie van Marine, tg. 2.12.14, inv.nrs. 451 (1814-1821) en 452 (1822-1830). 
9. NA, Ministerie van Marine, tg. 2.12.14, lijsten van aangenomen schepelingen van de Marine (1814-

1829) inv.nrs.148-193, namenklapper 2.12.09. 
10. NA, Ministerie van Marine, tg. 2.12.38, pensioenregisters van officieren en lager personeel van de 

Marine (1814-1946), toegankelijk via tg. 2.02.09.04, inv.nr. 40 en 41, grootboek der gewone mili
taire pensioenen (1819-1841). 

11. NA, Ministerie van Marine: Scheepsjournalen, tg. 2.12.03, inv.nr. 1032. 
12. Er zijn verschillende scheepsonderdelen die zo heten. Waarschijnlijk wordt hiermee bedoeld de 

opbouw op het voorschip ter vermindering van het overnemen van zeewater en ter bescherming 
van materiaal. 

13. M. Kist ( e.a.), Friese Kwartieren 2, Kwartierstaten uitgegeven door leden van de NG v afdeling Friesland, Leeu
warden zoos, pag.155. 
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Dat heeft zo'n jongen toch niet nodig1 

Breuhaus de Groot 
DOOR COR DE GRAAF 

Een tijdje geleden kwam ik al surfend op het 
web bij een site' over Fritz August Breuhaus 
de Groot (1883-1960), één van Duitslands be
kendste architecten uit de twintigste eeuw. 
Hij was actief sinds kort na de eeuwwisse
ling. Tussen 1905 en 1914 ontwierp hij voor

namelijk villa's net over de grens in Rijnland. 

il 
t} 

Villa te Duisburg, 1913, architect FritzAugust 
Breuhaus de Groot (1883-1960) 

Na de Eerste Wereldoorlog werkte Breuhaus 
te Keulen en sinds 1921 te Bonn. In 1928 ver
huisde hij naar Düsseldorf. Naast ontwerpen 
van huizen, was hij ook interieurontwerper, 
zodat hij ook vele ontwerpen heeft gemaakt 
voor ogenschijnlijk futiele details als haard
platen. Bekend is hij ook geworden door de 
ontwerpen van het interieur van de stoom
schip Ozeanexpress Bremen. 

Interieur Ozeanexpress Bremen, 1926-1928 

8 

De grootste faam bereikte Breuhaus de Groot 
in zijn Berlijnse periode tussen 1932 en 1941. 

Het is in deze periode dat hij het interieur 
ontwierp van de zeppelin LZ 129, beter be
kend als de Hindenburg, die op 6 mei 1937 in 
de Verenigde Staten crashte. 

Interieur voor het passagiersgedeelte aan boord van 
de Zeppelin 

Hindenburgverongelukt, 6 mei 1937 

Vanaf het einde van WO II tot 1960 bleef 
Breuhaus de Groot actief als architect en in
terieurontwerper. 

Maar om eerlijk te zijn, ik kende de man op 
zich helemaal niet en had zelfs nog nooit van 
hem gehoord. Wel echter kende ik de familie
naam Breuhaus de Groot, maar dan als naam 
van twee Leidse (later Haagse) kunstenaars 
uit de negentiende eeuw. 

Het lag voor de hand dat er een link zou 
zijn. De bovengenoemde website geeft aan 
dat Breuhaus de Groot naar eigen zeggen een 
kleinzoon of achterkleinzoon was van één 
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van de Hollandse kunstenaars. Echter, tot 
1929 noemde en schreefFritz August zich al
leen Breuhaus, sinds 1929 gebruikte hij de 
toenaam De Groot achter zijn eigen familie
naam, waarmee de naam Breuhaus de Groot 
in Duitsland ook een bekende klank kreeg. 
De naam werd nooit officieel vastgelegd. In 
officiële papieren is het altijd Breuhaus ge
bleven. 

Stamreeks Breuhaus {Duitsland) 
Friedrich August Breuhaus (ook genaamd 
Fritz August en FAB) kwam in het Duitse So
lingen ter wereld op 9 februari 1883 als zoon 
van de tandarts Heinrich Hugo Breuhaus 
en zijn vrouw Johanne Knipping (geboren 
1858). Heinrich Hugo was geboren op 22 juni 
1859 als zoon van handelaar Johann Friedrich 
Breuhaus en Friederieke Vierkötter. De doop 
vond op 26 december 1859 te Muhlheim an 
der Ruhr plaats. Johann Friedrich was gebo
ren te Solingen op 31 augustus 1831 en op 10 

september daaraanvolgend Evangelisch lu
thers gedoopt te Solingen. Zijn ouders waren 
Tilmann Breuhaus (1801) en Susanne Marga
retha Pohlig. Tilmann was boerenknecht te 
Leichlingen.3 

Met deze stamreeks is in ieder geval helder 
geworden wie zijn grootvader en overgroot-

Eigen huis gen aamd 'Lille Brpndegaard' in B ad 

Honnef, 1950-1952 

vader waren. Alle generaties zijn afkomstig 
uit Duitsland en een link naar de Nederland
se familie Breuhaus de Groot lijkt nog niet 
voor de hand te liggen. 

De Nederlandse familie 
Frans de Groot werd in de Pieterskerk van 
Leiden gedoopt op 6 april 1796 als zoon van 
Jacobus Fransz de Groot en Maria van Leeu
wen. Zijn vader heeft hij niet of nauwelijks 
gekend, want die werd begraven te Leiden in 
de week van 21 tot 28 december 1799. Negen 
maanden later trouwde zijn moeder Maria 
van Leeuwen, als weduwe met één kind, op 
18 oktober 1800 te Rotterdam (ondertrouw 
te Leiden 25 september 1800) met de uit So
lingen afkomstige Frans Arnold Breuhaus. 
Frans Arnold was koekenbakker van beroep. 
Het huwelijk Breuhaus/Van Leeuwen bleef 
kinderloos. 

1. Tilmanus Breuhaus x 1792 Reusrath Anna Elisabeth Steffens 

ll. Anna Maria (1797) Catharina Gertrud (1800) Tilmann (1801) Johannes Andreas (1802) Anna Carolina (1805) 
x (Sus)anna Margaretha Pohlig 

111. Johann Friedrich (1831) Johanna (1834) Carl August (1836) Carl Gustav (1839) 
x Friederieke Vierkötter (Elvira Franzisca) 

IV. Heinrich Hugo (1859) Friedrich Otto (1861) Martha (1871) 
x Johanna Knipping 

V. Friedrich August (1883) 
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Leydsche Courant 16-3-1808• 

Frans de Groot is derhalve opgevoed door 
zijn stiefvader Frans Arnold Breuhaus. En 
hij lijkt met zijn stiefvader een goede band 
te hebben gehad. Bij zijn huwelijk in Leiden 
op 1 juni 1820 met de Haagse Maria Adriana 
Verwoc1·t, geboren 10 maart 1791, w e rd hij in 

de Registers van de Burgerlijke Stand inge
schreven onder zijn eigenlijke naam Frans 
de Groot, maar noemde hij zich in de adver
tentie in de Leydse Courant 'F. Breuhaus de 
Groot'. 

Ger~ouwd: 
F. BREUHAUS D& GROOT 

M!T 
MARIA ADIUANA VERWOERT. 

LEYDEN 1. J~ail 18!:to, 

Mogelijk had hij toen al een verzoekschrift 
ingediend, maar eerst op 20 april 1821 ver
kreeg hij bij KB toestemming zich te noemen 
en te schrijven Frans Breuhaus de Groot. Bij 
zijn huwelijk gaf hij als beroep op: koeken
bakker, net als zijn stiefvader dat was ge
weest. Vier dagen nadat hij zich Breuhaus de 
Groot mocht noemen, werd zijn eerste doch
ter geboren, die vernoemd werd naar beide 
grootouders van vaderszijde. Uit dit huwe
lijk werden uiteindelijk in Leiden vier kinde
ren geboren, van wie er slechts één volwassen 
werd: 

1. Maria Francina, geboren 24-4-1821, over
leden Leiden 24-10-1827. 

2. Karel Frans, geboren 3-1-1823, overleden 
Leiden 21-4-1830. 

3. Frans Arnold, geboren 13-6-1824. 
4. Jan Hendrik, geboren 11-10-1826, overle

den Leiden 24-12-1826. 

••• H("rfeo 1rnf Rlij d~ fC V"lti i,<ie O•t -ntt o• '"!V~DI; ma, 
wnrd• M10, FRIINS IIRNOLfl BREUH ,\UJ. mcr wi<t 
Ik b{lo• tw•~- •• - ,.,Inde j1r•o • llcrJeoo•~lijkl! io deo Be•t 
ver ëtittrd wu. werd mt, ia den ouderdom via d,1~- ••• 
vijftir Jar~• eo bt,01 vt,f Muod,o, door ••• • kortlloodl1i 
ea zter yerrufe ade Zfeite. door 4eo dood óatrok1. - 1' 
betrea, ht hem eca brn·ea Echrtenoot en rut,ae Kindert• 
eeo li•fhebbood Pteecvader. VID de deelo•mi•C mGo<I 
Vrleodeo •• Bell:eodeo honde 111: mtl ooit zonder Brievca 
Yaa R l') uwhtll::hc reo volleo •crzekerd. 

LEYOtN den MIIIUI\ VAN L!l!.UWEN. 
5 l\u1ustu1 18111. Wed. F. A. B 1. • u II Au 1, 

10 

Frans' stiefvader Frans Arnold Breuhaus 
overleed op 53-jarige leeftijd op 5 augustus 
1822. Zijn moeder Maria van Leeuwen stierf 
te Leiden bijna zeven jaar later op 21 maart 
1829. 

• • • Heden overleed, to< onze droef heid , 010 een 
cocn~mtrid vervat van krachten, onze w:i2rde !\loeder 
en behuwd-Moeder, MARIA VAN L.EEUIIIEN, Jm 
1telijt Wtduwe v10 P. A, BREUHAUS, io den ouderdom 
Yin bijna 7s j1reo. 

LEYUEN 
ifea II Maar< 1809. 

F. BREUBAUS ot GROOT. 
Af. A. IIREUHAUS os GROOT, 

eeb. V & 1. W O t Il T, 

• • • HrdeD vertoace r.eer voor(potdii vta eeae wcl1dch•• 
Dtoe DOCHTER., M. A. VER. W OER T, .&•ll•fJe 
Hal1vrouw vaa 

F. llllEUHAUS o& GROOT. 
Ll!.YOEN dtn !14 April t82r. 

• • • lleden o\·crlee:t cót onze i11111gc <l rqc î hc:1d . ons 
i;c\lcfd ouds<e Kind, CARE!, fRANS , 111 ,1cn lceft(Jd 
vnn ZC\'CJl j :1 rl'n en ruim d r ie 111 .1~11ri:w . 

LE YDE N F. 8!U,Ull1\llS DE GROOT. 
dcno 1 April 1830. ~l . A. BREUIIAUS nr. GROOT, 

geo. V E R. w o F. n T. 
Vrienden en bek enden gelieven <h:ze voor b1jzo11derc 

kenni1gcviu~ n3n tt! nemen. 

Hoewel Frans Breuhaus de Groot in akten 
steeds als koekenbakker is aangeduid, lijkt 
hij zijn werkzame periode als kunstschil
der al begonnen te zijn in 1811. Mogelijk 
zal hij het schilderen aanvankelijk niet be
roepsmatig hebben uitgeoefend. Wel was 
hij vanaf 1845 lid van de Koninklijke Acade
mie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam 
en van Mathesis Gentiarum Genitrix in 
Leiden.5 

Al in 1837 wordt hij als contemporaine 
schilder vermeld op een tentoonstelling in 
Den Haag, dan zijn woonplaats. In 1844 won 
hij een prijs van het Schilderkundig Genoot
schap te Rotterdam,6 terwijl hij in 1850 200 
dollar won met een landschap in een prijs
vraag uitgeschreven door het Pennsylvani
sche Academie van Schoone Kunsten/ Ook 
bij het Koninklijk Huis mocht Breuhaus de 
Groot zich in een grote belangstelling ver
heugen: in 1847 meldde de Leydsche Cou
rant8 dat Zijne Majesteit de Koning onder 
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meer een schilderij van Frans Brauhaus de 
Groot had aangekocht. 

- Il~ \l'r,iiw-.trlijlt- Sum~t,1 l:ildcr f . l.:rN1hii1Li de 1;,001 j\ dn 1 'l&nu 

~wl' Ic \ l ;1 11" ·11 l1u c, '-l iar h0 ,.-1ftr1 \l'l t j,.1,~u 1tt\t:,1t.:!J wa; . rn dtt1 
4Jl'Jtrdom Ytlll ;9 Jot rt·n, l)'trkd..:1). Hij w.a, ;rl1<1r<n lr, l. tfdr11 ro vr<1t:'rUr 
llb.ir v. 11u11 .1,t11i::. !!tcoot .irhltrt('DVOi titru, lid ó11 d1?r,i jt, ' JU Il vau deu 
lo«k . ,\ , J 1;"'"'''' M, i\ :-.Cl,clf honl . tmuktc 1.111 hit l IJnJ,....h:,p 1t1nt 
\uJ/Jt'l"5ir CQ 1,~n.r . irclOI. op dt 1ru111111ul rUin:;- r11 htt,- 1. . 101 In ck l:tal \ le 
J1roi .1ij 11~ h•v1·1:~ '"'rkJ! .1.am liJn stoJf,dllli 1~,tr)>('lu:il Î_. 11.C'drn tu ,urJr 
k.,;t tl4. 

Leydse Courant 30-11-1875 

Van het overlijden op 25 nove1nber 1875 en de 

begrafenis op 30 november daaraanvolgend 
van Breuhaus de Groot werd in de Leydse 
Courant melding gemaakt. Volgens de krant 

Conclusie 

was hij een leerling van Albertus Jacobus 
Besters, Bartholomeus van den Broeck en An
dreas Schelfhout. Hij was naast schilder ook 
etser, tekenaar en lithograaf. 

Zijn zoon Frans Arnold Breuhaus de Groot 
volgde zijn vader in zijn voetsporen. Hij was 
geboren te Leiden op 13 juni 18z4 en over
leed drie jaar voor zijn vader op 23 juni 1872 
te Brussel, slechts 48 jaar oud. Frans Arnold 
werl<te in Den Haag tus sen 1839 en 1847, te 

Amsterdam van 1850 tot 1861, weer kort in 
Den Haag in 1861 en ten slotte in Brussel tus
sen 1861 en 1872.5 

In 1821 verkreeg Frans de Groot toestemming tot het toevoegen van de familienaamBreuhaus, 
afkomstig van zijn stiefvader Frans Arnold Breuhaus, waardoor de tweeledige geslachtsnaam 
Breuhaus de Groot ontstond. De familie stierf uit met wie het begon: Frans Breuhaus de Groot 
(1796-1875). 

Fritz August Breuhaus, de bekende Duitse architect, usurpeerde de toenaam de Groot 
vanaf 1929 om mogelijk enige relatie met de Hollandse schilders aan te tonen. Hiermee werd 
een Duitse familie Breuhaus de Groot gecreëerd. 

Hoewel volstrekt helder is, dat er geen afstammingslijn bestaat tussen beide families (de 
Nederlandse familie heette immers De Groot, de Duitse Breuhaus), is het niet uit te sluiten 
dat Frans Arnold Breuhaus die rond 1769 in Solingen ter wereld kwam tot dezelfde familie 
behoort als Tilmann Breuhaus, die in dezelfde plaats in 1801 werd geboren.Nader onderzoek 
in Solingen zal dat al dan niet kunnen aantonen. 

Noten 
1. Vrij naar Herman Pinkers. 
2. http: //fritz-august-breuhaus.com/home

en.html. 
3. Veel gegevens op eerstgenoemde website en 

de site www.familysearch.org. 
4. Advertenties uit de Leyd(sc)he Courant en 

andere Leidse kranten zijn te vinden op: 
www.archiefleiden.nl. 

5. Zie bijvoorbeeld: 
- J. Immerzeel, De levens en werken van Hol

landsche en Vlaamsche kunstschilders, 
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beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, Am
sterdam 1842, pag. 98. 

- P. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kun
stenaars 1750-1950, 's-Gravenhage 1969, pag. 
406-407. 

- F. G. Waller, Biografisch woordenboek van 
Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage 
1938, pag. 122. 

6. LeydseCourant(=1c)15-7-1847. 
7. LC 25-12-1850. 
8. LC 31-5-1847. 
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De nakomelingen van soldaat Johan Valentijn Reith (1726-1806) 

uit Walthuizen. Reith (Reijth) te Den Haag (1753-1900) 

DooRJ.F. WENDTE 

Inleiding 
In 1753 wordt in de Hoogduitse kerk te Den Haag Frederik Reith gedoopt, de oudste zoon van 
Johan Valentijn Reith, soldaat bij het Regiment Hollandsche Gardes te Voet en ingekwartierd 
te Den Haag. Een huwelijksinschrijving van Johan Valentij n Reith en zijn partner Anna Mag
dalena Bachin is niet bekend. Zij zijn in ieder geval niet ce Den Haag gccrou wd. Een kerkelijk 

huwelijk vereist een geboortebewijs of attestatie en die worden pas veel later getoond. Anna 
Magdalena Bachin zorgt in 1763 voor haar attestatie uit Langenschwalbach, om lidmaat van 
de Nederlands Gereformeerde kerk te worden. Johan Valentijn Reith heeft op dat moment 
kennelijk geen aanleiding om hetzelfde te doen. Maar als zijn oudste zoon Frederik zich voor
bereidt op de belijdenis, zorgt hij voor zijn attestatie uit Walthuizen. Ze worden tegelijkertijd 
lidmaat. Zodoende kunnen eind januari 1771 voor het eerst de ouders Reith met hun oudste 
zoon aanzitten aan het Heilig Avondmaal. 
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Betalingsbewijs met handtekening van Johan ValentijnReith in 1796 

(Archief Oude Mannenhuis, Haags Gemeentearchief) 

Johann Valentijn Reith is dus afkomstig uit Walthuizen. Hij is in Den Haag de enige persoon 
met een attestatie uit die plaats. Het is nog niet gelukt Walthuizen (Walthausen) te lokalise
ren. Het is een veel voorkomende plaatsnaam. Omdat verwacht werd dat Reith uit Nassau 
of Hessen afkomstig is, zijn in Nassau tweemaal de doopboeken (1720-1730) nagekeken van 
Weilburg, met Waldhausen D-35781.1 Tevergeefs. Volgens de postcode-index van Duitsland 
zijn er in Duitsland nog twaalf andere dorpen of buurten met de naam Waldhausen.2 Wan
neer we de verder van Nederland weg gelegen deelstaten Beieren en Baden-Würtemberg bui
ten beschouwing laten blijven er nog drie over, en wel buurten Waldhausen bij Mönchenglad
bach (D-4106) en Hannover (D-30) en Waldhausen bij Warstein (D-59581). Daar is nog geen ver
der onderzoek verricht. Overigens moeten ook andere variaties als Wolthausen of Wolthusen 
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niet worden uitgesloten. In 1982 is gevraagd om informatie in Wolthusen bij Embden, maar 
dat leverde geen doop inschrijving op. 

De herkomst van Anna Magdalena Bachin is dus Langenschwalbach, een plaats die thans 
bekend staat als Bad Schwalbach {D-65307), een plaats in Hessen en een tiental kilometers ten 
noordwesten van Wiesbaden gelegen.3 In de doopregisters van Bad Schwalbach werd zij tus
sen 1720 en 1730 niet teruggevonden. De familienaam Bach(in) komt daar ook niet voor in de 
kerkboeken. Wel namen als Limbach, Leidebach en Dieffenbach. Mogelijk is de familie pas na 
de geboorte van hun kinderen naar Langenschwalbach getrokken.• 

Hoewel de naam van Anna Magadelena Bachin in Den Haag op veel verschillende wijzen 
wordt geschreven, is er vanuit gegaan dat haar naam z oals ingeschreven bij de attestatie de 

juiste is. Immers de predikant kon haar naam gewoon overschrijven en had het niet van horen 
zeggen. Over de herkomst van beide echtelieden zijn we dus zodanig ingelicht dat verder on
derzoek mogelijk is. 

In eerder verschenen genealogie Reith5 wordt de suggestie gewekt dat de stamvader Johan 
Valentijn Reith afkomstig is uit het Land Nassau of Hessen. De argumenten zijn dat Johan 
Valentijn Reith vermoedelijk behoort tot een van de Waldeckse of Nassause Regimenten die 
Prins Willem IV in de jaren 1742-1747 in dienst van de Staatse Infanterie heeft genomen. Het 
Regiment van de Hollandsche Gardes ligt meestal in Den Haag in garnizoen.6 Ook de keuze 
van zijn kinderen voor partners uit Nassau-Dietz zouden deze veronderstelling steunen. 
Maar uit dezelfde publikatie blijkt dat de naam Reith niet uniek is, maar is ontstaan op uit
eenlopende locaties te Duitsland en Oostenrijk maar bijvoorbeeld ook in Schotland. Er is geen 
bewijs dat het voorgeslacht van deze Haagse familie afkomstig is uit Grofsenlüder ten noord
westen van Fulda en waaruit de Achterhoekse familie Reith stamt.7 Het gaat in dit geval om 
een gezin in Grofsenlüder. Deze familie is katholiek, terwijl de Nederlandse Johan Valentijn 
Reith met een evangelisch-lutherse attestatie uit Walthuizen komt. Het is bekend dat rond 
Fuldau de families Reith katholiek zijn gebleven en elders evangelisch-luthers. 

De jongste zoon van het gezin in Grofsenlüder heet Valentin Reith en is gedoopt in 1704 
en overleden in 1772. Over hem worden geen nadere bijzonderheden gemeld, ook niet of hij 
nageslacht heeft. Theoretisch zou hij een voorvader kunnen zijn, maar ook de naam Valentin 
is niet uniek. De naam kwam veel voor. 8 Zo worden in de kerkboeken van Oberbimbach de 
doopinschrijvingen tussen 1763 en 1779 gedaan door dominee Johann Valentin Reith, een 
persoon die genealogisch niet geplaatst kon worden.9 

In Breitenbach am Herzberg, aan de noordkant van het Vogelgebergte, woonden ook naam
dragers Reith. Een van hen vestigt zich rond 1730 in Kirchain. Ook voor aansluiting op deze 
Breitenbachse tak worden geen aanknopingspunten gegeven. '0 

De sociale omgeving van Reith en Bachin 
Gezien de late attestaties ging Johan Valentijn Reith en zijn partner kennelijk uit van een 
tijdelijk verblijf in Den Haag. Verondersteld wordt dat Anna Magdalena Bachin een soldaten
dochter is en dat hij haar dus uit garnizoenskringen kent. Dat is goed mogelijk omdat Johan 
Valentijn Reith bij de geboorte van zijn oudste zoon in 1753, 27 jaar is. Theoretisch kan hij dan 
al sinds ca. negen jaar, dus vanaf 1744, bij het Regiment zijn. Hij zou dan de krijgsverrichtin
gen in Fontenoy ( 17 45 ), Rocour ( 17 46) en Bergen op Zoom ( 17 47) kunnen hebben meegemaakt. 
Als we er vanuit gaan dat de doopgetuigen bij de doop van kinderen familieleden of goede 
bekenden zijn, is het interessant na te gaan wie dat zijn. Bij de doop van de oudste zoon Fre
derik in 1753 zijn dat Frederik Gippers en Elisabeth Meyer. Dit is een echtpaar dat op 8 juni 
1749 in de Hoogduitse Kerk te Den Haag is getrouwd. Frederik is korporaal in het Regiment 
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Gardes onder de Compagnie van luitenant-kolonel Bentink en afkomstig uit het Graafschap 
Hanau(w). Elisabeth haar familienaam is Meijering en ze is afkomstig uit Zwitserland (Can
ton Bern). Ze wonen beiden in den Haag en het is hun eerste huwelijk. Er zijn uit dit huwelijk 
geen kinderen geboren. Johan Valentijn Reith is in 1749, 23 jaar en het zou kunnen zijn dat 
ze elkaar kenden uit hetzelfde Regiment. Opvallend is dat Johan Valentijn zijn oudste zoon 
vernoemd naar deze kolonel en niet naar zijn vader of schoonvader. 

Bij de doop van zijn tweede kind in 1755, genaamd Anna Sophia is er één doopgetuige: Anna 
Sophia Steinbergerin. Zij is gehuwd met Johannes Scheffer, maar een huwelijksinschrijving 
werd te den Haag niet gevonden. Johannes Scheffer is waarschijnlijk identiek aan Johannes 
Scheefer, die in 1756 doopgetuige is bij het derde kind vClnJohan Valentijn Reith. Anna Sophia 

Steinbergerin enJ ohannes Scheffer laten op 3 februari 1758 in de Kloosterkerk een dochter Char
lotte Scheffer dopen waarbij getuigen zijnJohanJurrie Mogge en MariaEngelhart. Meer is over 
hen niet bekend. Wel blijkt uit het lidmatenregister van de gereformeerde kerk dat in 1753 lid
maat is geworden Maria Sophia Steinbergin, wonende Buitenhof en komende van Mannheim. 
Het zou een zuster kunnen zijn, maar aannemelijker is dat het om dezelfde persoon gaat. 

Tenslotte de doopgetuige die aanwezig is in 1759 (Cornelia Crika), 1760 (Cornelia Criellaart) 
en 1762 (Cornelia Krielard). We gaan er vanuit dat het om een persoon gaat en wel Cornelia 
Pieternella Kriellaart, jongedochter van Den Haag die op 8 september 1765 in de Hoogduitse 
kerk trouwt met Christiaan Godlieb Georgi, jongeman van Albernauw in Sanen. 

Genealogie Reith 

I. Johan Valentijn Reith (meestal genoemd Valentijn), van Walthuizen, geb. 1726, 11 soldaat in 
het Regiment Hollandsche Gardes te Voet (1753), lidmaat Geref. Kerk 13/20-1-1771," overl./ 
begr. 's-Gravenhage 22/25-3-1807 (verval van krachten, 82 jr.), begr. Gasthuiskerk, sinds ca. 
1752 partner van'3 Anna (Maria) Magdalena Bachin,•• van Langenschwalbach (Hessen),'' over 1. 
's-Gravenhage 8-4-1795 (72 jr. borstkwaal). 

Hij woonde in Den Haag vanaf 2 juni 1796 in het Oude Mannenhuis, gelegen tussen her Noordeinde 
en de Oude Molstraat. Het Oude Mannenhuis was bestemd voor maximaal 30 mannen, die een bewijs 
van lidmaatschap van de gereformeerde gemeente konden overleggen. Hij wordt onder nummer 105 
ingeschreven: 'Johan Valentijn Reidh, geb. 1726. Ingekomen 2 juni 1796. Over!. 22 maart 1807'. Daar
voor woonde hij aldaar onder meer Ammunitiehaven (1771), in ' t Lammetje Groen, bij de Ammunitie
haven (1795). Hij huurde daar een huisje van Arie Wolfers (1795, 1796). Na zijn inschrijving als lidmaat, 
deed ook zijn zoon 'Frederik Rijth' belijdenis (januari 1771), evenals ene Benjamin Slosser 'van Namen', 
allen wonende Ammunitiehaven. Hij werd geen burger van Den Haag, zoals zijn oudste zoon dat wel 
werd in 1773. 

Zijn kinderen deden belijdenis in 1771 (Frederik), 1775 (Johannes), 1776 (Cornelia), 1779 (Magdalena) 
en 1783 (Wilhelmina), allen wonende Ammunitiehaven. Nog onduidelijk is waarom de drie andere kin
deren, te weten: Anna Sophia, Anna Geertruyd en Elisabeth Margrita, in dit rijtje niet voorkomen. 
Het dossier Reith in het Oude Mannenhuis bevatte de volgende aantekening:16 

'24 mei 1790 ten dienste van de Buerger Falenteijn Reit door mijn Hendrik Bulsink. 
f. 67.8 Voor het maken van een kleed, broek e.d., japon, vest. Voldaan den 26 mey 1796, H. Bulsink'. 

en een drietal briefjes: 
a) 'Ik ondergetekende bekennen van monsieur Valentijn Reith een vierdeele jaars huyshuur ontf

angen te hebben .... van Monsieur Fredrik Theodoor R(?)eith verschen den 1 mei 1793. w.g. D. van 
Kleef 
• De pomp betaalt 18-1 

• een ruyt laten maken 3-1 
b) 'Sr Hage Den 1 november Valitijn Reijk een half jaar voldaan tot alder heijgen Aan Arie Wolfers 

in het jaar 1795. 
c) ' ik bekennen betaal te hebben een jaar heus huur Aan arie wolf ers den eerste Mije 1796, Valitijn'. 
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Het handschrift uit 1795 

Bij zijn begrafenisinschrijving werd vermeld: 'laat zes kinderen en twintig kindskinderen na' . Bewind
hebber was G. (Gijsbertus) Roering, regent van het Oude Mannenhuis. 

Uit dit huwelijk, ged. te 's-Gravenhage: 

1. FrederikReith, volgt Ha. 
2. Anna Sophia Reith, ged. (Hoogd. Kerk) 9-3-1755 (get. Anna Sophia Steinbergerin),'7 overl. 

's-Gravenhage 6-5-1825, otr./ tr. ald. (Hoogd. kerk) 30-4/14-5-1780Johann Georg Koch, geb. 
Nassau-Diest (Dietz) ca.1751, zonder beroep (1821), overl. 's-Gravenhage 13-7-1821, ouders 
onbekend. 

In de week 4-11 juli 1773 werd Johan George Koch lidmaat, wonende Uilebomen en afkomstig 
uit Dietz. Hij is niet identiek aan Johan Georg Koch, die tegelijk (13-20 januari 1771) met Johan 
Valentijn en Frederik Reith lidmaat werd, woonde Doubletstraat en afkomstig was van Colsch
hauzen. Deze persoon schreef zich uit en werd opnieuw lidmaat in 1776, wonende Sluisje. 

Johan Georg Koch woont aan het eind van de achttiende eeuw met vrouw en vijf kinderen in de 
Grote Raamstraatsbuurt. '8 Ze wonen later Achter de Stallen (1807). 

Uit dit huwelijk zijn te 's-Gravenhage tussen 1781 en 1797 zeven kinderen Koch geboren.'• 

3. Johannes Reith, volgt nb. 
4. CorneliaReith, ged. (Nieuwe Kerk)13-3-1759 (get. Cornelia Crika), baker (1820, Cornelia Rij

th; 1829, Cornelia Hild, geboren Rijth), overl. tussen 1829 en 1835, otr./tr. ald. (Hoogduitse 
Kerk) 10/24-8-1794Johan Daniel Hild 20 (Hilt 1796, 1801; Hield, Hieldt 1797; Hild 1799), 
geb. Oberneisen (Nassau-Diest) 1754, lidm. Ned. Geref. Kerk 1799, dragonder (1809), ar
beider (1820,1829), oppasser (1824, 1829, 1835), zonder beroep (1844), overl. 's-Gravenhage 
13-12-1844, zn. van Johannes Hild en Elisabeth Catharina Zy Lohrheim. 
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Johan Daniel Hild woonde in de Grote Bierkaaisbuurt, zoals bleek uit een ingekomen stuk uit 
de archieven van de buurtboeken." Hild had aan het Burgerlijk Armbestuur zijn akte als 'gega
geerd dragonder' overgegeven en werd op 1 april 1809 bedeeld metf. 22-3-10." 

Uit dit huwelijk zijn te 's-Gravenhage tussen 1796 en 1801 vier kinderen Hild/Hildt/Hilt gebo
ren. '3 

5. Anna Geertruyd Reith, ged. (Grote Kerk) 15-10-1760 (get. Cornelia Criellaart), turftonster 
(1835, 1840), overl. 's-Gravenhage 19-4-1840, otr./ tr. ald. (Hoogd. kerk) 19-7/2-8-1789 Wil
lem Stijnder (Steinder 1791, 1793, Steynders, Steinner 1796, 1798, Stijn(n)er 1798, 1801, 1815), ged. 's
Gravenhage (Nieuwe Kerk) 25-3-1758 (get. Willem van Breukelen, Geertruy Wagemans), 
kleermaker (1815, 1820), overl. 's-Gravenhage 7-6-1820, zn. van Christiaan Stijnder, ser
geant onder de Compagnie van de overste Lerber onder de Zwitserse Gardes (1760), 

wachtmeester in het Regiment Zwitserse Gardes (1763),'4 enJakomina van Breukelen. 
Willem Stijnder tr. (1) Elisabeth Schrankenmuller (Chrankemulder) en woonde te Den Haag. '' 
Bij zijn huwelijk in 1789 bewijst hij zijn enig levende kind het wettig aandeel in de nalaten

schap. 
Uit het huwelijk Stijnder-Schrankenmmuller zijn te 's-Gravenhage in 1783 en 1786 twee kinde

ren Steij nder geboren.'6 

Uit het huwelijk Stijnder-Reith zijn te ' s-Gravenhage tussen 1790 en 1798 vijf kinderen Stijnder 
geboren.'' 

6. Anna Maria Magdalena Reith, ged. (Hoogd. Kerk) 19-9-1762 (get. Cornelia Krielard), overl. 

's-Gravenhage 27-1-1837, otr./ tr. ald. (Hoogd. Kerk) 26-10/9-11-1788 Philip Wilhelm Rüc
ker (Rucker, Riecker), geb. Breithardt (Nassau) ca. 1760, grenadier (1788), rentenier (1841), 
luthers, overl. 's-Gravenhage 3-4-1841, zn. van Johan Philip Rucker en Anna Margaretha 

Mullem. 

7. Elisabeth Margrita Reith, ged. ( Grote Kerk) 17-2-1765 (geen get.), zonder beroep ( 1833) over!. 
's-Gravenhage 22-4-1833 (Elisabeth Reith) ( ongehuwd). 

8. Willemina Reith, ged. (Hoogd. Kerk) 24-5-1767 (get. Cornelia van Soelen), dienstbode 

(1823), over 1. 's-Gravenhage (Ned. Geref. Diaconiehuis) 19-5-1830. 28 

Ila. FrederikReith, ged. 's-Gravenhage (Hoogd. Kerk) 25-3-1753 (get. Frederik Gippers, Elisa

beth Meyer), belijdenis Geref. Kerk jan.1771, burger van 's-Gravenhage 18-8-1773,'9 begr. ald. 
(Noorderkerkhof) 22-5-1801 (borstkwaal), otr./ tr. ald. (Hoogduitse Kerk) 8/22-4-1781Johanna 

Dilbeek, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 27-12-1750 (get. Johannes Hack, Johanna Kuning), 
overl. ald. (Ned. Geref. Diaconiehuis) 12-2-1814, dr. van Johannes Dilbeek en Cornelia Wijde

ham. 
Frederik Reith zal wel net als zijn broer en zijn vader bij de Hollandse Gardes hebben gezeten. Bij 

de doop van zijn zoon Johannes in 1785 staat dat de vader absent is. Hij blijkt op een zeker moment 
eigenaar te zijn geworden van een huis en erf aan de oostzijde van het Lammetje Groen. Gezien zijn 
gezondheid - hij sterft op 48-jarige leeftijd aan een borstkwaal-, lijkt hij gedwongen te zijn op 29 juni 
1795 dit huis voor 200 gulden te verkopen aan Arie Wolfers. Het huis grenst ten zuiden aan de Bleekerij 
van het Lammetje Groen.30 Arie Wolfers kwamen we al eerder tegen als huurbaas van Valentijn Reith 
(zie I). Hij blijkt op 30 oktober 1797 een huis en erf met vrije uitgang in de gang of poort daarnevens, 
gelegen aan de zuidzijde van de Ammunitiehaven, gekocht te hebben van het College van Criminele en 
Civiele Justitie van Den Haag.3' 

Bepaalde momenten tussen 1795 en 1799 wordt het gehele gezin bedeeld door het Burgerlijk Armbe
stuur: 'Frederik Reyt, geb. alhier, oud 40 jaar, de vrouw Johanna Dilbeek, geb. alhier, oud 42 jaar, met 
vier kinderen allen hier geboren. Bedeeld op 25 juli 1795 metf. 10-2-8; op 21 juli 1798 metf. 2 en op 23 
maart 1799 metf. 8.En: Reith, Fred. is bedeeld sedert 23 maart 1799 metf. 8-2 en de vrouw lidmaat is aan 
de Ned. Geref. Diaconie overgeschreven. Gecesseerd 11 april 1801, obiit mei 1801' .3' 
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Uit dit huwelijk, ged. te 's-Gravenhage: 

1. Johanna Maria Magdalena (Lena) Reith, ged. (Grote Kerk) 20-2-1782 (get. Johan Valentijn 
Reith en Johanna Maria Magdalena Bagh), naaister (1826), overl. ald. (Burgergasthuis) 

24-4-1826 ( ongehuwd), enige tijd partner van Albertus Klobus, ged. Gorinchem 23-9-1781, 
opperman, over 1. 's-Gravenhage 2-2-1820, 211. van Hendrik Klobus en Hilletje van Aaken. 

Uit deze relatie zijn te 's-Gravenhage tussen 1808 en 1812 drie kinderen Reith en Clobus gebo-
ren." 

2. Johannes Cornelis, ged. (Hoogd. Kerk) 26-10-1783 (get. Cornelia Reith), over!. na 1795. 
3. Johannes Reith, volgt IIIa. 
4. W illemina, geb./ged. (Hoogd. Kerk) 4/7-9-1788 (ge t . Willem i n a Reith), over 1. ald. 10-6-1789 

(pokken), begr. Noorderkerkhof. 
5. Valentijn Johannes Dirk Reith, volgt IIIb. 

Illa. Johannes (Jean) Reith, ged. ' s-Gravenhage (Hoogd. Kerk) 9-10-1785 (get. Valentyn Reijt), 
loodgieter (1808, 1812, 1813), in 's Lands dienst onder de Cavallerie (1814), over!. tussen 1814 en 

1829, otr./ tr. ald. 23-10/6-11-1808 (Nieuwe kerk) Christina van Rosmalen, ged. 's-Gravenhage 
(Grote Kerk) 6-3-1785 (geen get.), overl. vóór 1829, dr. van Willem van Rosmalen, turfdrager 

(1815, 1827, 1828), en Aplonia Cornelia van Duijneveldt. 
Ze wonen op de Langegracht bij de Wagenstraat (1810). In 1814 is ze enige tijd bedeelde: 'Christina 

Rosmalen, geb. alhier 1785, geen lidmaat, huisvrouw van Johannes Reith, geb. alhier, geen lidmaat, 
loodgieter, thans in 's Lands dienst onder de Cavalerie, absent. Twee kinderen (1810, 1812). Bedeeld op 5 
febr. 1814. Op 2 juli gecesseerd, zijnde de man terug gekomen en uit de dienst ontslagen'.34 

Uit dit huwelijk: 

1. Willem George Frederik Reith, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 21/25-3-1810 (get. Aplo
nia Cornelia van Duijneveld), wagenmaker (1829), koetsier (1835-1861), over!. ald. 16-8-

1865, tr. (1) 's-Gravenhage 9-9-1829 Hendrika Knies, ged. 's-Gravenhage (Grote kerk) 15-1-

1786 (get. Leena Dijnhart), dienstmaagd (1814), wasvrouw (1829), overl. ald. 15-9-1855, dr. 
van Jacobus Knies, zonder beroep (1814) en Adriana Ba(a)ren( d)s( e); tr. (2) 's-Gravenhage 
9-12-1857 Maria Blom, geb. Waardenburg 9-4-1824, dienstbode (1857, 1870), overl. Zut
phen 21-8-1908, dr. van Cornelis Blom en Otje Verbeek. 

Hendrika tr (1) Gose van Torn (Toorn), oppasser (1824, 1828). Maria tr. (2) 's-Gravenhage 27-4-
1870 Hendrik Nicolaas van der Kooij, geb. Rotterdam 19-6-1827, koetsier te Rotterdam (1858, 1859, 
1863) en Den Haag (1870, 1897), wedn. van Adriana Cornelia de Vogel, zn. van Jan van der Kooij en 
Louize de Zeeuw.35 

Opmerkelijk is dat Reith als minderjarig (19 jaar) weeskind trouwt met een 43-jarige wasvrouw, 
overigens met instemming van Willem van Rosmalen, zijn grootvader van moederszijde. 

2. Johannes (Jean), geb. 's-Gravenhage 13-1-1812, wrs. jong over!. na 1814. 

IIIb. Valentijn Johannes Dirk Reith, geb./ged. 's-Gravenhage (Hoogd. Kerk) 5/10-2-1793 (get. 

Neeltje Verlouw), belijdenis Geref. Kerk (1811), broodbakker (1814), loodgieter (1815-21), be

diende (1825,1828,1831), zonder beroep (1832), over!. ald. 4-3-1834, tr. 's-Gravenhage 8-6-1814 

Agnes Theodora Gluhojf,36 ged. ' s-Gravenhage (r.-k, Oude Molstraat) 29-3-1791, in 1807 in het 

Diaconiehuis gegaan, naaister (1814), over!. 's-Gravenhage 31-8-1832, dr. van Sergei Stephanoff 

Gluhoff en Alida Gettinger (Gettiger/Kettiger);37 tr. (2) ald. 11-9-1833 Frederica Moor (Mohr), 
ged. 's-Gravenhage (r.-k, Oude Molstraat) 8-9-1802 (get. Frederik Moor, Maria Moor), dienst

bode ( 1833 ), over!. niet te' s-Gravenhage gevonden, dr. van Adam Moor en Maria Soebert. 
Ten tijde van zijn belijdenis in 1811 woont hij in het Armhuis. Hij woont later in het huis Wijk B, nr 

472 (1832). Hij zou volgens een familieverhaal op 18-jarige leeftijd in 's-Gravenhage geronseld zijn voor 
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het Napoleontische leger voor de tocht naar Rusland, maar al snel zijn gedeserteerd. Na zijn overlijden 
verblijven zijn kinderen in het Oude Vrouwen en Kinderhuis in 's-Gravenhage.38 

Uit het eerste huwelijk geb. te ' s-Gravenhage (waaronder één voorkind, met de naam Gluhoff): 

1. Frederik Johannes Gluhoff, 'zich noemende Reith', volgt !Va. 

2. Johanna Alida Reith, geb. 11-4-1815, dienstbode (1834), overl. 's-Gravenhage (Burgergast
huis) 16-7-1834 ( ongehuwd). 

3. HendrikFrederikReith, volgt !Vb. 
4. Frederik Johannes Reith, geb. 16-9-1819, get. bij het huwelijk van zijn zuster Sophia in 1845 

(Frederik Reith, korporaal, 27 jaar), korporaal (1845), behanger (1849, 1855), overl. Rot
terdam 24-1-1895, tr. 's-Gravenhage 21-11-1849 Cornelia de Roo, geb. Delft ca. 1819,39 over!. 

Rotterdam 26-12-1899, dr. van Hendrik Josephus de Roo en Petronella de Bruin. 
5. Theodora Reith, geb. 9-11-1821, over 1. 's-Gravenhage 31-1-1900 ( ongehuwd). 
6. Sophia Reith, geb. 26-9-1823, zonder beroep (1846, 1881), over 1. 's-Gravenhage 11-1-1893, tr. 

's-Gravenhage 14-10-1846 Bartholomeus van Putten, geb. 's-Gravenhage 9-1-1824, klerk 
(1846), bediende (1849, 1872, 1873, 1885), chemise (1881), overl. ald. 30-10-1889, zn. van Ni

colaas van Putten, korporaal (1824) en Helena Kraaienest. 
7. Cornelis, geb. 11-5-1826, overl. 's-Gravenhage 24-1-1828. 

8. Cornelis, geb. 27-6-1828, over 1. 's-Gravenhage (Geref. Diaconiehuis) 17-9-1839. 

9. Maria, geb.19-9-1831, overl. 's-Gravenhage 23-11-1831. 

Uit het tweede huwelijk: 

10. JohannaDirkje, geb. 's-Gravenhage 9-6-1834, over 1. ald. 3-8-1848. 

!Va. Frederik Johannes Gluhoff, 'zich noemende Reith', geb. 's-Gravenh age 5-3-1814, diens t

plicht vervuld bij de Nationale Militie, 5< afdeling Infanterie (1833 -1839 ), schoenmaker (1841, 

1842, 1843), oppasser (1844, 1850 ), bediende (1851,1856), over 1. ald. 18-10-1856, tr. 's-Gravenhage 
3-11-1841 Maria Louisa Lemckert, geb. Amsterdam 24-2-1813, gealimenteerde Diakoniehuis 's

Gravenhage (1821-1841), dienstbode (1841), strijkster (1870 ), wasvrouw (1878), over 1. 's-Graven
hage 16-12-1878, dr. van Ludwig Lemckert en Barentje Florijn.40 

Na een lllngdur1g doch geduldig lijden overleed 
heden , tot onze diepe droefheid, onio geliefde 
Moeder, . .Uejufvrouw. de Wed. RElTB, geb. L1>.11tc
:i;:111r, in den o~derdom van bijnll 00 jaren. 1 

Uil a/1,r naam, 
V. J, D. RElTR. 

4.l!J8nlt6/C8 ktnr.i,géri111. 
Dl~ HAAG, 10 December 1878. (1664.3) 

Hij woont in Wijk S, nr. 231 (1833). 
Inschrijving stamboek van de 5' afdeling Infanterie: 'Johannes Frederik DirkReith, zn. van Valentijn 

Dirk Willem Reith en Theodora Gluhof. Op 15 mei ingedeeld als milicien voor de tijd van vijf jaar, als 
loteling voor de lichting 1833, gemeente Den Haag onder no. 932. Op 9-10-1838 met onbepaald verlof; op 
21-2-1839 terug; op 26-5-1839 met onbepaald verlof; op 15-9-1839 met paspoort wegens einde van dienst 
ingevolge Koninklijk Besluit van 12-8-1839'.4' 

Uit dit huwelijk zijn te 's-Gravenhage tussen 1842 en 1856 acht kinderen Reith geboren.•• 

IVh. Hendrik Frederik Reith, geb. 's-Gravenhage 23-10-1817, bediende (1841-1858), drogist 

(1841), bloemist (1844), winkelknecht (1861), huisschilder (1869), schilder (1870), oppasser 

(1879 ), zonder beroep (1887), over 1. ald. 20-2-1887, tr. (1) ' s-Gravenhage 9-6-1841 ( echtscheiding 

ingeschreven Rechtbank 's-Gravenhage 29-3-1870) Catharina Maria Lemckert, geb. Ieperen 
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5-2-1817, gealimenteerde Diakoniehuis 's-Gravenhage (1821-1841), naaister (1874), overl. na 
1875,43 dr. van Ludwig Lemckert en Barentje Florijn;40 tr. (2) 's-Gravenhage 8-6-1870Johan
na Adriana Appelmans, geb. Nijmegen 2-5-1835, winkelierster (1870), ziekenoppasser (1895), 
overl. 's-Gravenhage 21-7-1895, dr. van Ferdinand Appelmans, timmerman (1834), metselaar, 
en Anna Antonia van Oort. 

Uit beide huwelijken zijn te Den Haag tussen 1842 en 1872 tien kinderen Reith geboren.44 

eden oyetlee~; ·1tot: il\tpë dl:oê(li."eid '.zij'nè~ 
Farniüo, dó Heer· · EENDRIK FR]lp:ERIK 
BEITS.:, in den ouderdom van 6(rjaren. 
- · ·- . · Wed. A. REI'l'H, .· 

. gob. AFPEL~:[../1..N. 
B. BARBIER, ,,. 

gcb: REITR. . 
. C. M. YAN VUGT, · 

· geb. REI'.rli. 
'•Q~avenha.gc, 20 J<'cbr. 188'.l.._:_!ll 

Ilb. Johannes Reith, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 5-12-1756 (get. Johannes Scheefer), kor
poraal Regiment Hollandse Gardes te Voet onder de comp. van generaal-majoor van Voshol 
(1783), in mei 1798 nog gegageerd, overl. ald. 14-12-1798, otr./tr. ald. (Scheveningse Kerk) 11/25-
5-1783 Christina]ongbloet, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 28-1-1761 (geen get.), commeny, 
zout- en zeepverkoper (1804), overl. ald. 6-1-1845, dr. van Christiaan Jongbloet en Stijntje 
Krugers. 

J. Reyd vestigt zich in mei 1798 zuid oostzijde Uylenboomen, gageert.45 Later woont hier de weduwe 
Reit, samen met de weduwe Gijsberge.46 We leren haar in 1804 kennen als de weduwe Rijt, commeny, 
zout- en zeepverkoper, wonende Binnen Uile-Boomen.47 

Uit dit huwelijk, geb./ged. te 's-Gravenhage: 

1. Christina Elisabeth Reith, geb./ged. (Hoogd. Kerk) 11-4-1784 (get. Johann Valentij n Reyth en 
Magdalena Bach), over 1. 's-Gravenhage 13-7-1861 ( ongehuwd). 

2. Johannes Reijth, volgt IIIc. 
3. Louisa Reijth, geb./ged. (Grote Kerk) 26/28-1-1789 (get. Elisabeth Jongbloed), overl. Voor

burg 10-3-1855, otr./tr. 's-Gravenhage (Scheveningse Kerk) 23-10/6-11-1808 Dirk Welsink, 
ged. 's-Gravenhage (Hoogd. Kerk) 21-4-1787 (geen get.), timmerman (1815, 1818, 1835), 
koopman (1834, 1835), medefirmant van de Disteleerderij 't Hert uitgeoefend onder de 
Firma van D. Welsink & Co (tot 1837), daarna voortgezet als de Firma van D. Welsink, 
particulier te Den Haag (1847), overl. Voorburg 12-2-1855, zn. van Harman Welsink, tim
merman, en Maria van Ginkel. 

Uit dit huwelijk zijn te 's-Gravenhage in 1809 en 1818 twee kinderen Welsink geboren.•• 

; .J~•• Heden o\·crtë~J•.i,, •Jcµ ou<lt:rdouL"iw .rûim, Gli jll ... ~ 
. 100 , onze tecdergeliefde.::Moeder en Behuwd-Moederl! 
.: LOUISA- REYTH ; Weduwe ,·an den.Heer· Dirk W,Z,i"k 
;wjeii, .. verlies, ;ij met ons , nog geen maRnd geleden , .te 
1bctrcuren had, . · H. W],LSINK. .· 
!' .. ,, . . U. G. F. WELSINK; , 
' 1 .V o o Il a ·u no·; . ~b. KLU.PPEI.L. 1 

_1~ ~fo".rt. 18.55. · :r.r: 5: ::~!~·. 
l_!~gemécuc kcnni~gevi_ng_- ·•ge~. DOICHIL. 

4. Willem Reijth, geb./ged. (Hoogd. Kerk) 23/25-12-1797 (get. Christina Jongbloed), geëm
ployeerde te Den Haag (1818, 1825), commies Dep. Binnenlandse Zaken,5 korporaal 3' 
Compagnie 1' bataillon der 9' Afdeling Infanterie (1830 ), over 1. Bergen op Zoom 9-12-1830 
( als Pieter Reij th!) (ongehuwd). 
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Illc. JohannesReij'th, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 23-8-1786 (get. Christina Krieger), klerk 
(1816, 1817), ambtenaar (1818), adjunct commies (1826, 1843), geëmployeerde bij de Algemene 
Rekenkamer (1828, 1870), overl. ald. 12-7-1843, tr. 's-Gravenhage 2-4-1817 ElisabethDony (Do
nij), geb./ged. 's-Gravenhage (Waalsche Kerk) 28-3/3-4-1796 (geen get.), overl. Bloemendaal 
18-2-1870, dr. van François Salomon Dany, onderwijzer (1816), Frans kostschoolhouder te Den 
Haag (1819), en Maria Gijsing (Gij zing). 

Uit dit huwelijk: 

1. Johannes Willem Christiaan Reij'th, geb. 's-Gravenhage 21-3-1818, apotheker te Leiden, eige
naar apotheek aan de Langebrug en daarbij gevoegd heeft de Handel in Drogerijen (1844, 
1846),49 apotheker bij het ziekenhuis te Dordrecht en bij het Gesticht Meerenberg, part
ner in de Firma Greutemeijer & Reijth (tot 1862),50 apotheker bij 's Rijksmarinewerf te 
Amsterdam, zonder beroep te Amsterdam (1859), sigarenhandelaar aan de Spuistraat 52 

te Den Haag een winkel die een depot is van Weinthal & Co5' (1867, 1868), opzichter apo
theek van de firmaJ.L.F.C. Snabilié aan het Buitenhof 21 te Den Haag (sinds 1885), overl. 
's-Gravenhage 10-1-1892, tr. (1) Woerden 2-7-1844 ( echtscheiding ingeschreven Rechtbank 
Leiden 8-12-1846) Margaretha Elisabeth Rodner, geb. Woerden 1-9-1825, dr. van Johannes 
Jacobus Rodner en Matje Tibbe; tr. (2) Amsterdam 27-10-1859 Sophia Margaretha Maria 
vanKooten, geb. Amsterdam 1-3-1837, overl. 's-Gravenhage 4-8-1907, dr. van Martinus van 
Kooten, tapissier (1837), en Margaretha van der Wijden. 

'Het is morgen 3 september [1889], so jaar geleden dat de Heer J.W.C. Reijth, thans in Den Haag 
woonachtig, zijn diploma als apotheker verwierf. In die lange loopbaan heeft de gouden jubilaris 
heel wat lijden aanschouwd, maar ook veel leed en smart door zijne zorgvuldige hulp verzacht. 
Zoo bewees hij reeds in November 1846 goede diensten, toen in de militaire strafgevangenis nabij 
Leiden eene epidemie was uitgebroken; ook van 1848 op 1849 tijdens het heerschen der cholera in 
het ziekenhuis te Dordrecht. Daarna was hij werkzaam in het Gesticht Meerenberg; vandaar werd 
hij als apotheker bij de Neder!. marine geplaatst en in weerwil van zijn hoogen leeftijd, is hij nu 
nog belast met het opzicht over de apotheek van de firma Snabiliée in Den Haag, waar hij voor de 
jongeren nog . .' (tekst scope). '' 

20 

Uit beide huwelijken geen nageslacht. 

,'Ilën~O"n Ocfobir hope~ mijn g•ac!Jle Oom en Tan·1e: 
J. W. C. REI!I.[;f.,.., 

Oud-A.potJi<.'wr vtiff"ä'é-Ma, ine, 
eo . · 

S. ·M. M. VAN KOOTEN, 
hunne 

30-Jarige Echtvereenîging te herdenken. 

Ilun dankbare No11f: 
M. C. D. B. V~N KOOTEN. 

DEN H.uG, De Ru)'terst,·aat 77. (10974) 

- J{edoo · o,erleed &lhier> na een lanidorig. 
martelijk lijden, mijn geliefde EchfgeDOl)1; 
e Heer J. W. C.: REUTH, p'lld-ApotheJ!~ 
ij het Ziekenhuis te D9"drecht, het Gesticht 

IJlee,oenberg en 'sRijks Marinewerf te A.m
bterdam, in den ouderdom van bijna 74 ja11r. 

. . . Mevr. de Wed. J. W, C. REIJTH; 
geb. S. N:. M. VAN KooTEN!' 

's Gru.VENUA.GE1 den ion Januari 1892. (!§!) 

Gens Noscra 67 (2012) 



Afkortingen 
CBG Centraal Bureau voor de Genealogie te 's-Gravenhage 
HGAHaags Gemeentearchief 
na Notarieel archief 
oa Oud archief 
ra Rechterlijk archief 

NB De afgebeelde familieadvertenties zijn afkomstig uit de advertentiecollecte van het CBG. 

Noten 
1. Na het bekend worden van de attestatie is ter plaatse onderzocht door de heer J.F. Reith, volgens 

brief 28-6-1983; later opnieuw door Anneliese Mischewski in het Zentralarchiv van de Evangeli
sche Kirche in Hessen und Nassau te Darmstadt, volgens brief 1-5-2000. 

2. www.postdirekt.de/plzserver, geraadpleegd 11-7-2009. 
3. Onderzoek Duitse telefoonboek (7-6-1999) leverde vier personen met de naam Bachin op, waarvan 

drie in D-02894 Reichenbach (Zoblitz), Dorf(str.) 3, 4 en 37. De andere inschrijving is D-02708 Lö
bau. In de collectie Wolters (militairen) wordt een (RK) huwelijk vermeld in Sluis (Zeeuws Vlaan
deren), 5-9-1749 van Isabella Bagin met Michael Wallecan, miles. 

4. Suggestie van Anneliese Mischewski, zie noot 1. 
5. J. F. Reith, Kroniek van het geslacht Reith, Doorwerth 1983. 
6. H. Ringoir, Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, Bijdragen van de Sectie Militaire 

Geschiedenis (BSMG)), nr. 8, 's-Gravenhage 1980, waaruit blijkt dat het garnizoen in 1746 te 's
Gravenhage, in 1747 Maastricht, in 1748 's-Gravenhage en in 1785 's-Gravenhage was gelegerd. 

7. J. F. Reith, Das Geschlecht Reith in Groflenlüder, Doorwerth 1986. 
8. Bijvoorbeeld Valentin Georg Anton Reith, ged. Fulda (Hessen) 19-6-1768, zn. van Johann Reith en 

Anna Margarethe Schnell, volgens databestand Mormonen, www.familysearch.org, geraadpleegd 
11-9-2008. 

9. Reith (1983), pag. 239. 
10. Reith (1986), pag. 177-
11. HGA, bnr. 0533, Oude mannenhuis (Fundatie van Beyeren van Schagen) te 's-Gravenhage, inv.nr. 

245, Register en lijst met namen van opgenomen oude mannen. 
12. HGA, bnr. 203, Archief Kerkenraad der Ned. Geref. Kerk, inv.nr. 10, Lidmaten, fol.157: Johan Valen

tijn Reijdt, Ammunitiehaven, met attestatie van Walthuizen, 13-20 januari 1771. 
13. Een huwelijksinschrijving is niet te Den Haag gevonden en ook niet in CBG, collectie Wolters. 
14. Haar achternaam wordt bij o.m. doopinschrijvingen in veel variaties vermeld, zoals Bach (1784), 

Bachs (1753), Bag (1765), Bagh (1767, 1782), Baggen (1791, 1837), Pachin (1759, 1760), Bachin (1762, 
1763), Bousin (1755). De voornaam wordt ook wel geschreven als Anna Maria Magdalena (Helena). 

15. Lidmatenregister Ned. Geref. Kerk, Anna Magdalena Bachin, met attestatie van Langenswallbach 
3-10-1763. 

16. HGA, oa, bnr. 533, Oude Mannenhuis (Fundatie van Beyeren van Schagen) te 's-Gravenhage, inv.nr. 
259, Stukken betreffende de opname van Johan Valentijn Reith als commensaal, 1795-1796. 

17. Ged. onder de naam Reids, dr. van Valentijn Reids en Anna Maria Magdalena Bousin. 
18. HGA, bnr. 380, Buurtboeken, inv.nr. 165, fol. uv (loopt van 1761 tot 1815). 
19. Het gaat om de volgende zeven kinderen, geb./ged. te 's-Gravenhage: 

1. Johan Valentijn Koch, ged. (Nieuwe Kerk) 18-2-1781 (get. Johan Valentijn Reith), bediende (1825), 
dienstknecht op het Buitenhof (1830),' rentenier (1833), over!. na 1833. Hij woont Uilebomen 
(1818). 

2. Maria Elisabeth Koch, ged. (Grote Kerk) 26-2-1783 (get. Johan Valentijn Reyth en Johanna Maria 
Magdalena Reyth). 

3. Johanna Maria Magdalena Koch, ged. (Kloosterkerk) 28-1-1785 (get. Johan Valentijn Reyth en Jo
hanna Maria Magdalena Reijth; de vader absent), begr. 's-Gravenhage (Noorderkerkhof) 2-5-
1785. 

4. JohanJacob Koch, geb./ged. (Nieuwe Kerk) 31-8/2-9-1788 (get. Anna Geertruy Reith), luitenant bij 
de Afdeling Infanterie in garnizoen te Hellevoetsluis (1827), over!. Hellevoetsluis 24-8-1827, tr. 
Leerdam 11-4-1818 Adriana Johanna Doesbmgh, geb./ged. Leerdam 23-11/9-12-1795, over!. ald. 5-4-
1871, dr. van Johannes Doesburgh, in garnizoen te Leerdam (1787) en Adriana Johanna Hoevens. 
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5. Elizabertus Wilhelm Koch, geb./ged. (Nieuwe Kerk) 2/3-11-1790 (get. Elizabeth Reith), zonder be
roep (1822), winkelier (1833), over!. 's-Gravenhage 13-3-1858, er.'s-Gravenhage 27-2-1822Johanna 
deJongh, ged. Zaltbommel 19-12-1790 (geen get.), over!. 's-Gravenhage31-7-1870, dr. van Hendrik 
deJongh en LuitjeJanse. 

6. WilleminaKoch, geb./ged. (Kloos terkerk) 8/11-1-1795 (get. Willemina Reith). 
7. Frederika Soffia Willemina Koch, geb./ged. (Kloosterkerk) 18/20-8-1797 (get. Willemina Reith), zon

der beroep (1833), overl. 's-Gravenhage 14-7-1861, er.'s-Gravenhage 1-5-1833Johann Henrich Zim
mermann, geb. Frohnhausen (Nassau) ca. 1776, kamerdienaar (1833), hotkamerdienaar (1854), 
overl. 's-Gravenhage 16-7-1856, zn. van Christian Zimmermann en Maria Elisabeth Pfeiffer. Hij 
is wedn. van Hannah Dee. 

20. In 1829 ook gen.Johan David Rild. 
21. HGA, bnr. 380, inv.nr. 146, ingekomen stukken 1806-1816 bij her bestuur Grote Bicrka aisbuurc. 

22. HGA, bnr. 410, inv.nr. 33, Burg. Armbestuur, pag. 474, Johan Daniel Hield, geb. in Nassau Dietz 
1754, lidmaat; de vrouw Cornelia Reit, geb. alh. 1761, lidmaat. 

23. Het gaat om de volgende vier kinderen, geb./ged. te 's-Gravenhage: 
1. Elizabeth Louisa Hild, geb./ged. (Grote Kerk) 2/3-1-1796 (get. Christina Reyth), er. Naarden 21-11-

1819 Willem Verhoeven, ged. Zwijndrecht 13-10-1793, sergeant infanterie (1819), zn. van Jelis Ver
hoeven en Cornelia Goedhart. 

2. Frederica Sophia Wilhelmina Hild(t), geb./ged. (Nieuwe Kerk) 7/12-2-1797 (get. Frederica Hielde, 
Sophia en Wilhelmina Reid), naaister (1824), zonder beroep (1835), wasvrouw (1841), spinster 
(1861), over!. na 1861, er. (1) 's-Gravenhage 5-5-1824 Willem van Sluiters, ged. Leerdam 27-9-1797 
(geen get.), kleermaker (1824), over!. voor 1835, zn. van Jan van Sluiters en Geertje van Manson; 
er. (2) 's-Gravenhage 4-11-1835 Hendrik Le Blansch, geb. Blokzijl (gem. Vollenhove) 4-6-1796, boek
drukkersknecht te Tiel (1820, 1823, 1826), boekdrukker te Den Haag (1835, 1846), letterzetter 
(1841), zn. van Jan Baptist Le Blansch en Anna Elisabeth Cup pers, naaister (1820). Hij is geschei
den van Anconia Marie Del wig. 

3. Johannes, geb./ged. (Nieuwe Kerk) 28/28-7-1799 (geen get.). 
4.Johanna Falentina Hilt, geb./ged. (Grote Kerk) 26/28-1-1801 (get. Anna Geertruij Reith, Johan 

Falentijn Reith), dienstbode (1829), zonder beroep (1842, 1848), over!. 's-Gravenhage 11-8-1876, 
er. (1) 's-Gravenhage 7-10-1829 Martinus Menting, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 30-9-1804 
(get. Catharina Menting), arbeider (1829, 1830), overl. ald. (Burgergasthuis) 24-12-1830, zn. van 
Samuel Menting, arbeider (1829) en Margrita van Rijn; tr. (2) 's-Gravenhage 13-12-1848 Johannes 
Samuel du Chatenier, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 5/11-11-1792 (geen get.), zilversmid 
(1815, 1848, 1857), kolonist (1859), overl. Ommerschans 7-4-1859,b zn. van Johannes Samuel du 
Chatenier (dus zelfde naam!), zilversmid (1826) en Helena Kolman. Du Chatenier is wedn. van 
Anna van der Post. 

24. HGA, na, inv.nr. 3138, fol. 95. 
25. Het eerste huwelijk is niet te Den Haag gevonden. 
26. Het gaat om: 1. Christiaan Steijnder, ged. 's-Gravenhage ( Grote Kerk) 3-8-1783 (geen get.), koopman 

(1814), particulier (1822) en 2. Maria Carolina, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 15-2-1786 (geen get.), 
begr. ald. (Noorderkerkhof) 7-6-1786 (borstkwaal). 

27. Het gaat om de volgende vijf kinderen, geb./ged. te 's-Gravenhage: 
1. Johanna Jacoba Stijnder, geb./ged. (Nieuwe Kerk) 2/4-4-1790 (get. Johanna Jacoba Stijnder), zonder 

beroep (1835), over!. 's-Gravenhage 21-12-1835 (ongehuwd). 
2. Johanna Valentina WilleminaStijnder(s), geb./ged. (Hoogd. Kerk) 11/12-6-1791 (Pinkstermaandag) (pe

ter Valentijn Reith, get. Anna Maria Magdalena Baggen), over!. 's-Gravenhage 16-3-1864 (onge
huwd). 

3. Valentijn Steinder (Stijnder), geb./ged. (Hoogd. Kerk) 31-1/3-2-1793 (get. Johan Valentijn Reith, Wil
lemina Reith), tr. Heusden 26-4-1821JohannaEva Walter, geb. Heusden 19-12-1789, overl. ald. 24-11-
1822, dr. van Johan Joachim Walter, soldaat in de Compagnie van majoor Schaats (1788) en Maria 
Magdalena Ens Ier (Ens lenen). 

Hij vertrekt in 1823 met attestatie naar Heusden. 
4. Maria Geertruij, geb./ged. (Nieuwe Kerk) 10/13-11-1796 (get. Maria Geercruy Steinner), begr. 's-Gra

venhage (Noorderkerkhof) 9-3-1798 (pokken). 
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5. Willem, geb./ged. (Hoogd. Kerk) 6/16-5-1798 (get. Maria Johanna Steinner), begr. 's-Gravenhage 
(Noorderkerkhof) 16-4-1801 (pokken). 

28. Bij haar overlijden in 1830 heette 2e huisvrouw van Gerrit Vuisting wiens beroep en verblijfplaats 
onbekend was. Was hij soms in Utrecht en getrouwd met Neeltje Pothoven? Uit die relatie is gebo
ren te Utrecht circa 1787/88 Pieternella Vuisting. Willemina Reith had een dochter van Johan Hen
drikingrig, genaamd Johanna Cornelia Ingrig en geboren te Rotterdam circa 1796 (niet gevonden). 
Deze dochter trouwt 's-Gravenhage 7-5-1823 met Gerri t Cornelis van der Laan, 27 jaar, kabinetwer
ker. Haar vader is afwezig. 

29. HGA, bnr. 350, oa, inv.nr.1059, Nieuwe Burgers van 's-Gravenhage, fol. 45v (Frederik Reith) . 
30. HGA, Transporten 1791-1800, volgnr. 996. 
31. HGA, Transporten 1791-1800, volgnr.1498. 
32. HGA, bnr. 410, inv.nr. 31, Burg. Armbestuur, fol. 233. 
33. Het gaat om de volgende drie kinderen: 1. Maria ChristinaReith (onecht), geb./ged. 's-Gravenhage 

(Grote Kerk) 18/24-2-1808 (get. Maria Meijer, Maria Stijnder; v. Albert Klobus, volgens opgave 
absent); 2.Johanna Clobus, geb. 's-Gravenhage 28-9-1809, over!. Alkmaar 29-5-1857 en 3. Albertus Clo
bus, geb. 's-Gravenhage 7-7-1812, zonder beroep (1841), arbeider (1842), veldwachter te Steenbergen 
(1844 tot tenminste 1860), over!. Steenbergen (NB) 2-5-1876, tr. (1) Roosendaal (NB) 20-4-1841 Ge
rardinaBriër, geb. Roosendaal en Nispen 27-7-1816, dr. van Pieter Briër, wever (1814), arbeider (1816, 
1824), dagloner (1819), veldwachter te Roosendaal (1832), en Cornelia Wittebols; tr. (2) Roosendaal 
21-11-1860 Johanna Ribbens, geb. Roosendaal en Nispen 16-2-1816, arbeidster (1860), dr. van Marga
rita Ribbens, kantwerkster (1816). 

34. HGA, bnr. 410, inv.nr. 33, Burg. Armbestuur, fol. 236. 
35 . H.J. H . van der Kooij (e.a.), Genealogieën Van der Kooij, Alblasserdam 1993, pag. 84 en 119. 
36. J. F. Wend te, M.J.J. Wend te, 'Gluhoff (Moskou). Gokken bij een Russische koffiehuishouder in Den 

Haag', in: GensNostra 52 (1997), pag. 609-614. 
37. J.F. Wendte, 'Het geslacht Kettinger, later Gettinger te Den Haag (vanaf 1755). De Hollandse na

komelingen van de steenhouwer Göttinger uit Castell (Duitsland)', in: Gens Nostra 62 (2007), pag. 
329-334. 

38. HGA, inv.nr. 1005, Diaconie, pag.1073 en 1074/59. 
39. Niet gevonden, wel Alida, geb. 9-8-1820 en Maria, geb. 27-5-1818. 
40. J.F. Wendte, M.J.J. Wendte, 'De eerste generaties van het geslacht Lemckert, oorspronkelijk Len

ker (Kaiserslautern, Paltz). Hagenaars van militaire stam', in: Gens Nostra 56 (2001), pag. 449-462, 
speciaal pag. 454-455. 

41. Nationaal Archief te Den Haag, inv.nr. 2.13.09, Archief Ministerie van Oorlog: Stamboeken van 
onderofficieren en minderen van de Landmacht 1813-1924, Stamboeken 5' afdeling Infanterie, 
stamboeknr. 21429. 

42. Het gaat om de volgende acht kinderen, geb. te 's-Gravenhage: 
1. Valentijn Johannes Dirk Reith, geb. 30-4-1842, bediende (1869), oppasser (1875), bode (1880), be

ambte (1880), over!. 's-Gravenhage 30-8-1906, tr. 's-Gravenhage 5-5-1880 Wilhelmina Hendrika 
Bruins, geb. Amerongen 2-4-1856, zonder beroep (1880), over!. 's-Gravenhage 25-11-1906, dr. van 
Jan Bruins en Catharina Margaretha Bertram. Hieruit nageslacht. 

2. Louis Emst Martijn, geb. 25-9-1843, over!. 's-Gravenhage 18-10-1843. 
3. Maria Louisa Reith, geb. 17-9-1844, naaister (1868), over!. 's-Gravenhage 18-7-1917, tr. 's-Graven

hage 16-9-1868 Johan Wilhelmus Doorschodt, geb. ald. 21-12-1844, huisschilder (1868, 1895, 1896), 
over!. ald. 7-11-1896, zn. van Jaques Cornelis Doorschodt, bediende (1844) en Johanna Wilhel
mina Hij man. 

Op 7 februari 1867, blijken zijn ouders overleden en woont hij bij zijn voogd Louis Chretien 
Doorschodt te Den Haag en wordt hem een meerderjarigheidsverklaring verleend.' 

4. Frederik Johannes Reith, geb. 24-9-1846, verwer (1875), huisschilder (1879,1880), over!. 's-Graven
hage 31-1-1888, tr. 's-Gravenhage 14-5-1879 ElisabethNieman, geb. ald. 7-2-1851, dienstbode (1879), 
over!. ald. 25-1-1931, dr. van Cornelis Nieman, bloemist (1871, 1873, 1874, 1886), tuinman (1879) en 
Neeltje Melander. 
Hieruit nageslacht. Zij er. (2) 's-Gravenhage 15-5-1895 WillemBertus Pabst, bode. 

5. Lodewijk Emst Martijn, geb.10-10-1848, over!. 's-Gravenhage 9-1-1850. 
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6. Agnes Theodora Reith, geb. 31-8-1850, dienstbode te Den Haag (1875) en Brummen (1880), zonder 
beroep (1910), over!. ald. 28-4-1910 (ongehuwd). 

7. Hendrik Reith, geb. 27-6-1852, verwer (1875), huisschilder (1879, 1880), over!. 's-Gravenhage 16-
1-1888, tr. 's-Gravenhage 7-5-1879 Alida Ho/der, geb. ald. 27-1-1855, zonder beroep (1879, 1889), 
over!. ald. 12-2-1949, dr. van Johannes Pieter Holder, glazenmaker (1851) en Maria Alida Sieden
burg, dienstbode (1851). 
Hieruit nageslacht. Zij tr. (2) 's-Gravenhage 20-3-1889 Franciscus Lankester, meubelmaker. 

8. Alida Wilhelmina Reith, geb. 17-8-1856, kleuterleidster (1872-1880), onderwijzeres (1880), over!. 
Amsterdam 22-10-1935, tr. 's-Gravenhage 28-7-1880 Arend Willem Wendte, geb. ald. 5-5-1852, vrij
gesteld Nationale Militie wegens broederdienst, letterzetter (1872, 1879, 1883), boekdrukker 
(1861-1879) bij en vanaf 1892 eigenaar van de firma J. Ph Janssen, boekdrukker te 's-Gravenhage, 
over!. Waalwijk 28-3-1930, zn. van Johannes Wend te, letterzetter bij de Landsdrukkerij te Den 
Haag enJ ohanna Cleffken. d 

Zij woonde tussen 1878 en 1880 met haar zuster Agneta Theodora Reith enige tijd in huis bij 
haar oudste broer Valentijn. Haar beide broers, huisschilders en respectievelijk 36 en 42 jaar 
oud, overlijden in januari 1888 binnen een periode van 15 dagen. 

@✓~.::, Passage 9..9.. . 

Alida WilhelminaReith (1856-1935) met haar zoon Johannes Frederik Wendte,geb. 1887 
(foto De/boy, 's-Gravenhage). 

43 . Ze woont volgens de huwelijksakte van haar dochter in 1874 in Grand Rapids, Noord Amerika en 
volgens de huwelijksakte van haar andere dochter in 1879 is deze dochter onbewust van moeders 
tegenwoordige verblijfsplaats. 

44. Het gaat om de volgende tien kinderen, geb. te 's-Gravenhage: 
1. Johannes Dirk Valentijn Reith, geb. 17-3-1842, huisschilder (1861, 1869), over!. 's-Gravenhage 6-7-

1875, tr. 's-Gravenhage 11-8-1869 Sophia Alida Hendrika van derHouven, geb. ald. 14-12-1845, dienst
bode (1869), over!. ald. 7-4-1872, dr. van Georg Jacobus van der Houven, behanger (1845) en 
Catharina Carolina Schraag. 
Hieruit nageslacht. 
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z. Barendina Frederica (Dina)Reith, geb. 22-6-1844, dienstbode, over!. 's-Gravenhage 27-10-1936, tr. 
's-Gravenhage 21-10-1874 Theodorus Barbier, gebald. 24-4-1847, diende als plaatsvervanger bij het 
5' Regiment Infanterie, metselaar (1874, 1880, 1895, 1910), over!. ald. 30-12-1910, zn. van François 
Barbier, schoenmaker (1847, 1874), en Elisabeth Jacoba van Heinen, zich ook wel genoemd heb
bende Elisabeth van Heiningen. 

3. Catharina Maria Frederika, geb. 4-12-1845, over!. 's-Gravenhage 12-4-1847. 
4. Catharina Maria, geb. 29-1-1848, over!. 's-Gravenhage 26-2-1849. 
5. Catharina Maria Reith, geb. 13-4-1850, over!. tussen 1887 en 1929, tr. 's-Gravenhage 19-11-1879 

Johannes Theodorus van Vught, geb.ald. 25-7-1854, kantoorbediende (1879), over!. Loosduinen 4-1-
1929, zn. van Theodorus Johannes van Vught, geëmployeerde (1854), bediende (1879) en Alida de 
Bruin. 

6. Loufsa. Maria.Reith, geb. 6-2-1852, over!. ·s-Gravenhage 28-3-1871 (ongehuwd). 
7. Hendrika., geb. 22-10-1853, over!. 's-Gravenhage 12-12-1855 (onder de naam Hendrikus). 
8. Hendrik Frederik, geb. 16-12-1857, over!. 's-Gravenhage 25-11-1863. 
9. Ma.ria Wilhelmina, geb. 26-4-1860, over!. 's-Gravenhage 29-3-1864. 

Uit het tweede huwelijk: 
10.Hendrik Frederik Reith, geb. 's-Gravenhage 27-1-1872, behanger (1895), winkelbediende ((1918), 

over!. ald. 29-5-1928, tr. 's-Gravenhage 20-11-1895 Anna Elisabeth Schatteleijn, geb. ald. 29-12-1872, 
r.-k, dienstbode (1895), over!. ald. 2-5-1945, dr. van Pieter Antonie Schatteleijn, boekdrukker 
(1842, 1852, 1872), enJansje Catharina Stork, wasvrouw (1895).' 
Hieruit nageslacht. 

45. HGA, bnt. 380, Buurten, inv.nr.140, Buurtboeken, nr. 3608. 
46. HGA, bnr. 380, Buurten, inv.nr.140, Buurtboeken, nr. 3592. 
47. HGA, tg. 0350. o.a., inv.nr. 5025, Lijsten van Ambachtslieden en neringdoenden, zoals deze zijn 

opgegeven door de gecommitteerden over de voormalige gilden, 1804; 1805, bij het hoofdstuk 
kruideniers, 119, letter L, nr. 356. 

48. Het gaat om de volgende twee kinderen: 
1. Hermanus Welsink, geb./ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 25-3/9-4-1809 (get. Hermanus Wel

sink, Maria van Ginkel), 1' luitenant-ingenieur (1847) en luitenant kolonel (1868) der Genie 
(1868), over!. Oisterwijk 28-12-1888, tr. Delft 19-12-1844 Ursuline Frederika GerardinaKluppell, geb. 
Delft 28-1-1821, dr. van Johannes Melchior Kluppell, Rijks-Magazijnmeester van Militaire Uit
rusting te Delft (1847), en Cornelia Adriana Ronde. 

z. Dirk Louis Welsink, geb. 's-Gravenhage 29-11-1817, brander (1847), Ridder der Orde van de Eiken
kroon, over!. ald. 23-8-1886, tr. 's-Gravenhage 19-5-1847 Johanna MariaBoichil, geb. 's-Gravenha
ge ca. 1826, zonder beroep (1847), over!. ald. 16-4-1889, dr. van Sophia Boichil. 

49. GB G, advertentiecollectie ( op Reij th). 
50. CBG, advertentiecollectie (op Reijth): Een bedrijf tot uitoefening van het beroep van 'Fabriekant 

en Winkelier in Suiker- en Dessertwerken en wat verder daartoe behoort'. 
51. Dagblad Zuid-Holland en 's-Gravenhage 2-8-1867, waarin aankondiging van de opening van het 

sigarenmagazijn. 
52. CBG, advertentiecollectie (op Reijth). Onbekend uit welke krant. Op 6-9-2010 nog niet bekend op 

www.kranten.kb.nl. 
a. (zie noot 19) HGA, volkstelling Den Haag 1830. 
b. (zie noot 23) HGA, volgens bevolkingsregister Den Haag, niet in Ommen/Ommerschans en archief 

Maatschappij van Weldadigheid in Assen gevonden. 
c. (zie noot 42). CBG, advertentiecollectie. 
d. (zie noot 42). J.F. Wendte, 'Het geslacht Cleffken, Organisten en kooplieden in stoffen te Den 

Haag', in: Gens Nostra 56 (2001), pag. 161-176. 
e. (zie noot 44). Zie voor hun portretten: J.F. Reith, Kroniek van het geslacht Reith, Doorwerth 1983, pag. 

37. 
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De 'versluierde' doop. Of gewoon een falsificatie? 
Overpeinzingen van een archivaris (3)' 

DOOR HARMEN SNEL 

Het afgelopen jaar werd mij regelmatig ge
vraagd om eens precies uit te leggen wat men 
moet verstaan onder een 'versluierde' doop. 
Ik gebruikte die term op 27 februari 2011 in 
het TV-programma Verborgen Verleden, in 
de uitzending w aarbij Maarten van Rosscm 

de hoofdrol vertolkte. Hoewel ik mij dat bij 
de opname van genoemd programma hele
maal niet realiseerde, moet tijdens mijn uit
leg aan Maarten van Rossem de term 'ver
sluierde' doop spontaan in mijn hersens zijn 
ontstaan. Ik had er helemaal niet over nage
dacht, het 'floepte' er zo maar uit. Daar werd 
ik mij pas van bewust, toen na de uitzending 
werd gevraagd waar men wat kon nalezen 
over het begrip 'versluierde' doop. 

Even terug naar de uitzending. De bedoel
de doop betrof Paulus Gijsberti Hodenpijl, 
stamvader van een bekend Schiedams ge
slacht. ' Paulus was in Amsterdam op 23 

maart 1703 in de Oude Kerk door dominee 
Hero Sibersma gedoopt. Hij werd ingeschre
ven als Pauwelus, zoon van Gijsbert Poulse 
en Alida de Clair. Doopgetuigen waren Abra
ham van Veen en Jacobus Wassenberg. In 
werkelijkheid bleek zijn vader Mr. Thomas 
Christiaansz van Beresteijn, heer van Mau
rik (1647-1708} te zijn. Thomas was schepen 
van 's-Hertogenbosch en rentmeester van de 
geestelijke goederen in de kwartieren van 
Kempenland en Oisterwijk en het Kapit
tel van Oirschot. Gijsbert was de naam van 
Thomas' grootvader, Paulus die van zijn 
overgrootvader. In Alida de Clair valt met iets 
meer moeite Alida Tromp (1671-1703), klein
dochter van admiraal Maarten Harpertsz 
Tromp, te ontdekken. Een clairon is namelijk 
een soort trompet. Ten tijde van de geboorte 
van Paulus was Thomas van Beresteijn we
duwnaar van Alida's zuster Dina Cornelia 
Tromp en niet met Alida gehuwd. Mogelijk 
had Thomas van Beresteijn wel degelijk de 
intentie om zijn schoonzuster te trouwen. 
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Maar een huwelijk 'met alle toeters en bellen' 
in zijn eigen omgeving was natuurlijk niet zo 
fijn als zijn aanstaande echtgenote in hoog
zwangere toestand haar trouwjurk moest 
passen. Het overlijden van Alida Tromp in 
het kraan~bed van de bewuste Paulus b e l ette 

echter ook een huwelijk achteraf. De jonge 
Paulus Gijsberti, die zich pas na zijn huwe
lijk (met Hester Hodenpijl) Gijsberti Hoden
pijl ging noemen, werd opgevoed door de fa
milie van zijn moeder in Delft.3 

Het feit dat bij de doop van Paulus Gijsberti 
de namen van zowel zijn vader als zijn moe
der werden veranderd om beider identiteit 
geheim te kunnen houden, deed mij naar de 
term 'versluierde' doop grijpen. Versluierd 
omdat een kenner van de situatie, gericht 
zoekend, deze doop toch wel zou kunnen 
vinden en via secondaire bronnen Paulus 
Gijsberti zou kunnen koppelen aan zijn ou
ders. 

Bij nader inzien is het gebruik van de term 
'versluierde doop' in deze context misschien 
toch niet helemaal juist geweest. De doop zelf 
is natuurlijk niet versluierd. Die vond plaats 
met dezelfde riten als bij de andere dopen. 
Men zou dus hoogstens van een versluierde 
doop inschrijving kunnen spreken. Uiteinde
lijk echter ging de verhullende actie van de 
ouders van Paulus zo ver, dat in het doopboek 
van de Oude Kerk totaal verschillende namen 
voor beide ouders werden ingeschreven. Kan 
men dat met recht wel versluieren noemen? 
Is daar niet gewoon een heel ander woord op 
van toepassing, namelijk het woord falsifi
catie? Paulus' ouders is het namelijk gelukt 
door middel van een valse akte, met medewe
ten en volledige medewerking van de getui
gen (en waarschijnlijk ook van de dominee), 
hun onwettige zoon gedoopt te krijgen. On
der een valse naam, zodat noch de Amster
damse Kerkenraad, noch de directe omge
ving daar direct lucht van zouden krijgen. 4 
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Voormalig gemeentearchief Amsterdam (foto]. M. 

ArsathRo'is, d.d.3juli1968, collectiesAA) 

Daarmee is nou ook weer niet gezegd dat de 
term 'versluierde' doop(inschrijving) meteen 
afgeserveerd moet worden. Er zijn wel dege
lijk incorrecte doop inschrijvingen, maar ook 
trouw- en begraafinschrijvingen bewust en 
onbewust in de DTB terechtgekomen. Onbe
wust door slordigheden van de predikant of 
pastoor of door een omissie van de koster. In 
Amsterdam schreef de koster na uitvoering 
van het doopritueel van de namen van dope
ling, ouders en getuigen op een briefje, en 
nam die namen daarna over in het doopboek. 
Wie is nog nooit een fout in een doopboek 
tegen gekomen, waarbij de voornaam van de 
vader of de moeder in dat ene geval foutief 
werd genoteerd? Als de vader bij voorbeeld 
Theunis heette en altijd zo in de doopboe
ken voorkomt behalve die ene keer dat hij 
als Thomas werd ingeschreven, moet dat een 
onbewust gemaakte fout betreffen. Kon de 
koster zijn eigen handschrift nog wel lezen? 
Wat te denken van Joseph Mittelmeijer, die 
kort na 2 juni 1789 in Amsterdam als gedoopt 
kind werd ingeschreven in het doopboek van 
de rooms-katholieke kerk 't Boompje. In 1821 

moest vanwege een aanstaand huwelijk, die 
doopinschrijving via een autorisatie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg worden verbe
terd. De naam van de dopeling Joseph werd 
vervangen door die van Elisabeth. Bleek het 
jongetje bij nadere beschouwing toch een 
meisje te zijn of was hier gewoon sprake van 
een slordigheidje van de pastoor of de koster? 

Bij inschrijvingen met, laten we het subtiel 
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zeggen, bewust aangebrachte onvolkomen
heden, kunnen we volgens mij best blijven 
spreken over een versluierde inschrijving. Ik 
bedoel hiermee niet een echtpaar dat in de 
tijd dat men een vaste achternaam ging ge
bruiken zowel onder patroniem, achternaam 
( en misschien zelfs een bij naam) in de boeken 
voorkomt. Daar zit de onvolkomenheid in de 
overgang naar een vaste achternaam. Maar 
wat is er aan de h a nd a ls de hele fan~ilie al 

generaties een vaste achternaam voert en één 
lid van de familie gaat plotseling in onder
trouw onder patroniem? Is die inschrijving 
door een misverstand, onbegrip van de amb
tenaar of kerkelijk functionaris, of door on
geletterdheid van de trouwlustige 'verslui
erd' ingeschreven? Een echte falsificatie kan 
men dat, als het patroniem gewoon klopt, 
natuurlijk niet noemen. Maar toch kan de ge
nealoog niet zomaar over zo'n feit heen stap
pen, zeker als die ondertrouw in een andere 
regio plaatsvond dan de herkomstplaats van 
de trouwlustige. 

De veertigjarige Anthony van Heel bij 
voorbeeld ging in 1691 in Amsterdam in 
ondertrouw als Anthony Bartholomeusz. 
In Rotterdam behoorde Anthony's remon
strantse familie tot de gezeten burgerstand 
en voerde de achternaam Van Heel al gene
raties lang. Bij zijn ondertrouw gaf Anthony 
op dat zijn beide ouders waren overleden. In 
1692 verklaarde Anthony's moeder echter in 
haar testament dat Anthony tegen haar wil 
met zijn lutherse bruid was getrouwd. Het 
addertje onder het gras is hier dus, dat de 
bruidegom de benodigde toestemming van 
zijn in Rotterdam wonende moeder op deze 
wijze wist te omzeilen. Bij zijn tweede hu
welijk in 1696 werd hij weer gewoon als An
thony van Heel ingeschreven.5 Maar toen was 
hij al weduwnaar en zijn moeder overleden. 

Wat volgens mij beslist geen versluierde in
schrijving mag worden genoemd, zijn de 
doopinschrijvingen van buitenechtelijke 
kinderen die binnen een huwelijk werden 
geboren. Die kinderen werden ingeschreven 
als kind van hun wettige ouders. Een goed 
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voorbeeld is Carolus Boers (1679-1748), bal
juw van beide Katwijken, die in Warmond 
werd gedoopt als Karel, zoon van Bastiaan 
den Boer en zijn wettige echtgenote Helena 
Juist. Uit secundaire bronnen blijkt dat Ca
rolus Boers de buitenechtelijke zoon was van 
Helena Juist en de ongehuwde Willem de Ly
ere, heer van beide Katwijken. 6 

Dat buitenechtelijke relaties met nakome
lingen niet alleen in betere kringen voorkwa
men (en voorkomen) is evident. De manier 
van registreren verschilt echter wanneer de 
buitenechtelijke relatie wordt aangegaan 
door de echtgenoot of de echtgenote. En voor 
beiden is het dan van belang of hun buiten
echtelijke partner zelf ook gehuwd of juist 
ongehuwd was. Ook al was de verhouding 
van de ongehuwde Willem de Lyere met de 
gehuwde Helena Juist bij iedereen bekend, 
het uit die verhouding geboren kind moest 
wel bij de doop worden ingeschreven als 
kind uit Helena's wettige verbintenis. Dat
zelfde was trouwens gebeurd als Willem de 
Lyere tijdens de doop van Carolus wel ge
huwd was geweest. Ook dan was het kind 
ingeschreven als wettige zoon van zijn ou
ders. Belangrijk is het dan om te onthouden 
dat een buitenechtelijke relatie met een kind 
als gevolg door de onderlinge verhoudingen 
verschillende consequenties voor de doopin
schrijving kan hebben gehad. 

Als Willem de Lyere namelijk gehuwd was 

geweest en een buitenechtelijke verhouding 
had gehad met een ongehuwde Helena Juist 
had de inschrijving er heel anders uitgezien. 
Hoe valt in dit hypothetische geval natuur
lijk niet te zeggen, maar er zijn wel voorbeel
den bekend. In de meeste gevallen werd het 
kind dan gedoopt als onwettig kind van de 
moeder, zonder vermelding van de naam de 
vader. Ook had de naam van de buitenech
telijk opererende verwekker wel degelijl< 

kunnen worden vermeld, op correcte, gefal
sificeerde of versluierde wijze, al of niet met 
een toevoeging 'zoals men zegt' of iets derge
lijks. 

De Hervormde Kerkenraad bemoeide zich 
met buitenechtelijke relaties, maar kon al
leen enig gezag doen gelden als het lidmaten 
betrof. Op 29 november 1725 werd Stijntje 
Jurriaans, echtgenote van Abraham Lam
merts, opgeroepen door de Amsterdamse 
Kerkenraad. Zij zou een kind in overspel 
hebben gekregen van Gerrit Krop, die zijn 
echtgenote Neeltje Barends zou hebben ver
laten. Bij een later verhoor bleek dat Gerrit 
bij Stijntje al eerder twee kinderen had ge
had. Stijntje werd op 9 januari 1727 'wegens 
ontuchtigh leven, bleef in sulk een leven vol
harden' onder censuur gesteld, maar trouw
de in 1731 toch met Gerrit Krop.7 Als we de ge
zinnen van Gerrit Krop en Stijntje Jurriaans 
bekijken, zien we het volgende: 

A. GerritLucaszKrop, ged. Amsterdam (NOK)8 22-1-1676, zijden kousenmaker, begr. ald. (KKH} 

1-5-1740, zn. van Luijkas Krijnen en Grietje Gerrits, otr. (1) Amsterdam 7-12-1696 Pijtje Har
mens van Asperen, geb. Scherpenzeel, begr. Amsterdam (HLKH} 22-6-1710; otr. (2) Amsterdam 
5-9-1710 Neeltje Barends van Rigteren, wed. van David Axels en Jan Claasse; otr. (3) Amsterdam 
1-6-1731 Stijntje]urriaans, ged. Amsterdam (NOK} 5-5-1688, begr. ald. (sAKH) 12-10-1738, wed. 
van Abraham Lamberts, dr. van Jurriaan Hendriks en Marretje Gerrits van der Sul; otr. (4) 
Amsterdam 16-10-1739 Jannetje Lamberts, ged. Amsterdam (NK) 14-2-1714, begr. ald. (KKH) 10-

7-1784, dr. van Pieter Lamberts en Marike D(r)uwe (Drewee en varianten). 

Uit het eerste huwelijk vijf kinderen. 
Uit het tweede huwelijk drie kinderen. 
Uit het derde huwelijk geen kinderen. 
Uit het vierde huwelijk één kind. 

B. Abr(ah)am Lamberts, ged. Amsterdam (NK) 29-8-1688, voetwerker,9 hooploper in dienst 
van de voc, over!. Batavia (hospitaal) 28-1-1727, zn. van Care! Lamberts en Janneken Pieters, 
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tr. Amsterdam {NK) 14-8-1707 Stijntje]urriaans, ged. Amsterdam (NOK) 5-5-1688, begr. ald. 
(sAKH) 12-10-1738, dr. van Jurriaan Hendriks en Marretje Gerrits van der Sul, hertr. Amster
dam 1-6-1731 Gerrit Lucasz Krop. 

Uit het huwelijk, ged. te Amsterdam: 

1. Anthonij, ged. (wK) 22-1-1708, begr. Amsterdam (wKH) 4-3-1710 . 

2. Jurijan, ged. (wK) 20-5-1709, jong overleden. 
3. Marretje, ged. (wK) 17-8-1710, begr. Amsterdam (wKH) 22-11-1711. 

4 . Catrina, ged. {NK) 17-1-1712, jong overleden. 
5 . M arritje, ged. (N o K ) 3 1- 5 - 1713. 

6. Karel, ged. (wK) 6-1-1715. 

7. Gerret, ged. (wK) 27-6-1717. 

8. Neeltje, ged. (AK) 2-1-1721 (get. Gerrit Krop en Neeltje van Rigteren). 
9. Jurriaan, ged. (oK) 3-1-1723. 

10. Hendrik, ged. (NoK) 26-4-1724 (get. Gerrit Krop en Marritje Gerritsz), wrs. jong overleden. 
11. Luijcas, ged. ( oK) 28-10-1725 (get. Gerrit Krop en Marritje Gerritse), wrs. jong overleden. 
12. Pieter, ged. (zK) 11-6-1727. 

13. Catharina, ged. (AK) 2-2-1730, wrs. jong overleden. 

Het is duidelijk dat Luijcas uit 1725 het kind 
was waarover de kerkenraad Stijntje heeft 
onderhouden. De twee andere buitenech
telijke kinderen van Gerrit Krop en Stijntje 
zouden dan logischerwijze Jurriaan uit 1723 

en Hendrik uit 1724 moeten zijn. In 1721 was 
Gerrit met zijn echtgenote nota bene doop
getuige van Neeltje. Het kind werd zelfs ge
noemd naar haar peetmoeder, de echtgenote 
van Gerrit Krop. Van Neeltje uit 1721 mogen 
we toch verwachten dat zij wel het kind van 
Abraham Lammerts en StijntjeJurriaans was 
en dat Gerrit Krop en zijn echtgenote tot de 
vriendenkring van de ouders behoorden. 
Begon bij het borreltje na die doopplechtig
heid de romance tussen Gerrit en Stijntje? 
In elk geval zijn de twee jongste kinderen 
uit hetzelfde overspel geboren. Abraham was 
namelijk op 27 september 1723 als hooploper 
op het schip Doornik, kamer Zeeland, voor 
de voc naar Oost-Indië vertrokken en keerde 
niet terug naar patria. 10 

Als een kind uit een buitenechtelijke rela
tie werd geboren en de ouders geen lidmaat 
van de Gereformeerde Kerk waren, blijven 
alleen de secundaire bronnen over om een 
relatie te bewijzen. In het Amsterdams no
tarieel archief zijn honderden, zo niet dui-
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zenden, verklaringen over het vaderschap 
opgenomen. De meeste akten betreffen een 
verklaring van de zwangere of reeds beval
len vrouw waarin zij juist ontkent dat een 
bepaalde, in het geruchtencircuit genoemde, 
man de vader van haar kind is. Andere akten 
bewijzen juist het tegendeel. Zo verklaarden 
de vroedvrouw Magdalena Mathijs en en
kele andere vrouwen op 14 maart 1746 dat 
zij aanwezig waren geweest bij de bevalling 
van Marretje Held. Marretje had de vroed
vrouw, in barensnood, verteld dat zij zwan
ger was van een getrouwd man, genaamd Jan 
Josua, en al eerder twee kinderen van hem 
had gekregen.11 De doopinschrijving van het 
bewuste kind luidt echter als volgt: gedoopt 
in Evangelisch-Lutherse kerk op 11 december 
1745 Jan Josua, zoon van Caspar Withoofd en 
Maria Stelt(!), getuigen Barent van Staveren 
en Lijsbet Brakké. Een Caspar Withoofd heeft 
in Amsterdam niet bewijsbaar geleefd. De 
naam moet een versluierde, of beter gefalsi
ficeerde, naam zijn voor de vader Jan Josua. 
Vader Jan Josua was overigens zeventien da
gen voor deze doop gescheiden van zijn echt
genote Aletta de Bruijn. Dat bij de eerste twee 
buitenechtelijke kinderen van Jan Josua bij 
Maria Stelt, beide gedoopt in katholieke ker
ken, wel Jan Josua en Maria Stelt als ouders 
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weren ingeschreven, maakt alles alleen nog 
maar raadselachtiger. 

Als de verklaringen over het (buitenechte
lijke) vaderschap in notariële of rechterlijke 
bronnen ontbreken, wordt het allemaal 
erg lastig om iets te bewijzen. Op 29 april 
1784 ging Wilhelmina van Doorn (Den Haag 
1760-Loosdrecht 1839) in Amsterdam voor de 
eerste maal in ondertrouw met Pieter Barels. 
Wilhelmina had echter op 18 december 1782 
in de Amsterdamse Nieuwe Kerk een zoon 
Willem laten dopen. Daarbij was als vader 
David Heuft ingeschreven. Uit de doopin
schrijving blijkt verder niets bijzonders; het 
lijkt of de ouders gewoon getrouwd zijn. 
Maar net als bij Caspar Withoofd is er van Da
vid Heuft in Amsterdam geen enkel spoor te
rug te vinden. Mogelijk was David een Duitse 
arbeider die slechts kort in Holland verbleef. 

Of was bij de doop van Willem, zoon van 
David Heuft, ook sprake van een versluierde 
doopinschrijving? En was Willem het re
sultaat van een jeugdige misstap van David 
Hoeufft (Haarlem 1762-Haarlem 1836}? Hij 
werd in 1815 tot Jonkheer verheven en was 
een bekend bestuurder en lid van een Haar
lems regentengeslacht. Zonder aanvullende 
verklaring in een secundaire bron zullen we 
het helaas nooit weten. 

Om oneigenlijk of foutief gebruik in de ge-

Noten 

nealogische terminologie in de verdere toe
komst te vermijden, zou ik concluderend, 
het volgende willen voorstellen en daarmee 
introduceer ik vier nieuwe begrippen. 

De term 'versluierde' inschrijving kan 
worden gebruikt als het gaat om geval waar
bij de waarheid, zoals in het voorbeeld Van 
Heel, geen geweld wordt aangedaan, maar 
wel bewust wordt misbruikt. 

De tern1 'slordige' inschrijving kan w or

den gebruikt wanneer door de dominee of 
pastoor een gedeeltelijk foutieve registratie 
in zijn boeken werd opgenomen, zoals bij 
Mittelmeijer. 

De term 'misleidende' inschrijving kan 
men gebruiken bij doopinschrijvingen van 
kinderen uit buitenechtelijke relaties van de 
moeder - als tenminste uit secondaire bron
nen is gebleken dat een ander dan haar echt
genoot de biologische vader van haar kind 
was - zoals in de voorbeelden Helena Juist en 
Stij ntj e J urriaans. 

De doopinschrijving van Willem Heuft 
zou ik, bij gebrek aan verder bewijs, een 'on
volledige' inschrijving noemen. Zoals uit 
het voorbeeld blijkt, leek het dat de ouders 
waren getrouwd, terwijl van de vader geen 
enkel spoor te vinden is. 

Voor de inschrijvingen van Paulus Gijsber
ti en van het kind van Caspar Withoofd blijft 
echter slechts één, al bestaande, term over: 
een falsificatie! 

1. Deel 1 verscheen in Gens Nostra van juni 2011, pag. 324-327, en deel 2 in Gens Nostra van december 
2011, het bisnummer, pag. 682-686. 

2. NederlandsPatriciaat(20) 1931/1932, pag. 88. 
3. M.G. Wildeman, 'Tromp-Gysberti Hodenpyl', in: De Wapenheraut7 (1903), pag. 272-276. 
4. Met dank aan dr. S.A. C. Dudok van Heel te Amsterdam. 
5. S. A.C. Dudok van Heel, 'Van Heel uit Hedel', in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (36) 1982, 

pag. 117-161, speciaal pag. 128. 
6. Bijleveld, 'Carolus Boers, baljuw der Katwijken', in: De NederlandscheLeeuw 62 (1944), pag.102-104. 
7. Stadsarchief Amsterdam (sAA), arch. 376, inv.nr.19, pag.140-142 en 194. 
8. Afkortingen: AK = Amstel Kerk; HLKH = Heilige- en Leidscheweg Kerkhof; KKH = Karthuizer 

Kerkhof; NK = Nieuwe Kerk; NOK= Noorder Kerk; OK =Oude Kerk; SAKH= Sint Anthonis Kerkhof; 
WK(H) = Wester Kerk(hof); ZK = Zuider Kerk. 

9. Bij zijn inschrijving als poorter/huwelijk vermeld als voetwerker. Waarschijnlijk is hier bedoeld 
fulpwerker, ofwel fluweelmaker. 

10. SAA, arch. 446, inv.nr. 522. Oud nummer 540. 
11. SAA, arch. 5075, inv.nr. 11668, akte 19. 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

REDACTIE: Peter A. Th. Mie bies 

Bijlage Gens Nostra 67 (2012)januari Nr.364 

Kort verslag Algemene Vergadering van 26 november 2011 

Om even over half twee opende de voorzitter 
de vergadering en heette de aanwezigen van 
harte welkom. Met een minuut stilte werden 
de overleden leden herdacht, in het bijzonder 
de heer C.H. van Wijngaarden, mevr. A. van 
Santen-Verweij en mevr. M.Habing. 

De website wordt geraadpleegd door circa 
16.000 personen waarvan er 6.000 NGv-lid 
zijn. Het ligt in de bedoeling om onze mooie 
en nuttige website in den lande bij de afde
lingen meer bekend te maken en de leden te 
wijzen op de diverse mogelijkheden. 

De voorzitter stond kort stil bij de perio
diekenrubriek in Gens Nostra door mevrouw 
Vulsma-Kappers. Hij bedankte haar voor haar 
langdurige werkzaamheden voor die rubriek. 
Tevens liet hij weten dat de periodieken
rubriek in gewijzigde vorm verder gaat. 

Aad de Fouw, Dienst Ondersteuning en Pre
sentatie voor Computergenealogen, kreeg een 
zilveren speld voor al de jaren waarin hij 
klaarstond voor hen die hulp nodig hadden 
met computerverwerking van hun gegevens 
en het controleren van het GensDataPro-pro
gramma met alle bijbehorende facetten. 

Het verslag van 16 april leverde een enkele 
opmerking op. Over de conceptbegroting was 
meer te vragen. Onder andere de vraag naar 
de prognose voor 2013; ook kwam er de vraag 
naar een meerjarenbegroting. De Functionele 
Afdeling Heraldiek memoreerde dat men een 
begroting had ingediend maar dat men i.p.v. 
€ 13.000 slechts € 8.000 kreeg toegewezen. 
Het verschil dient men te verkrijgen door de 
bijzondere bijeenkomsten kostendekkend te 
laten zijn, hetgeen betekent dat men de prijs 
voor zulk een bijeenkomst zal moeten verho
gen. 

De afdeling Oostelijk West-Friesland had 
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naar aanleiding van het penningmeesters
overleg een enquête uitgeschreven maar kreeg 
helaas te weinig respons, graag reactie van wie 
nog niet reageerde. 

De heer Hans Duitgenius werd unaniem be
noemd als hoofdbestuurslid. 

In opdracht van het Hoofdbestuur heeft de 
Dienst PR een nieuwe huisstijl ontwikkeld die 
vandaag gepresenteerd werd. De voorzitter 
onthulde de nieuwe stijl door een doek te ver
wijderen. 

Vervolgens kwamen na de pauze de beleids
intenties aan bod. Er werd alsnog gevraagd 
om beleidsintenties tot 2015. De voorzitter 
zegde die toe maar liet weten dat een en ander 
de werkzaamheden van de stuurgroep niet in 
de weg mag zitten. 

De stuurgroep presenteerde de tweede rap
portage stuurgroep NGV op weg naar 2 02 0 en 
vroeg hierin of de Algemene Vergadering in 
kon stemmen met het plan om diverse zaken 
te mogen onderzoeken. Voorgesteld werd om 
een omgevingsanalyse te maken en ook werd 
er geopperd dat de stuurgroep haar werk doet, 
rapporteert aan het HB dat een voorstel doet 
aan de Algemene Vergadering. De stuurgroep 
kan verder, al blijkt dat er nog veel overlegd 
moet worden en er in de voorjaarsvergadering 
nog geen definitieve besluiten zullen vallen. 

De rondvraag leverde het verzoek op om de 
notitie 'eerbetoon' op de website te zetten en 
de Algemene Vergadering toegankelijk te ma
ken voor alle geïnteresseerde leden. 

Tot slot was er een voordracht over 'Wie Was 
Wie' door mevr. Tine van Nierop. 

Hierna sloot de voorzitter de vergadering, 
bedankte ieder voor de inbreng en wenste hen 
een goede thuisreis. 

M.J. Krooswijk, secretaris 
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Zilveren speld voor Aad de Fouw 
Op zaterdagmiddag 26 november 2011, aan 
het begin van de Algemene Vergadering te 
Utrecht, ontving Aad de Fouw uit handen 
van de voorzitter van het Hoofdbestuur, Roe
lof Vennik, een zilveren NGV-speld als dank 
voor zijn jarenlange belangloze inzet 
voor de genealogie en de NGV. 

Vennik bedankte de heer De Fouw hier
voor met de overhandiging van de zilveren 
speld vandeNGV. 

Samengesteld door Leo van der Linden 

De Fouw, lid s inds 1965, begon in 1995 

als medewerker voor computergenea
logie in het Verenigingscentrum. Om 
de dienstverlening op het gebied van 
computerondersteuning verder te ver
beteren nam hij vanaf het begin deel 
aan verschillende werkgroepen zoals de 
'Werkgroep Voorlichting vc Naarden', 
later omgedoopt tot 'Gens Data Service 
Team' en tegenwoordig de 'Dienst On
dersteuning en Presentatie voor Compu
terGenealogen', afgekort tot 'Dienst 0 
en P CG'. Op genealogische dagen en bij
eenkomsten heeft hij vaak de helpdesk 
voor computergenealogen bemand. Ver
der hielp hij in een groep van enthousi
aste vrijwilligers met de dienstverlening 
rondom GensDataPro en het controleren 
van de werkzaamheden van de program
meur van dat omvangrijke programma. 
Met zijn toegewijde en deskundige inzet 
heeft hij zich jarenlang verdienstelijk 
gemaakt voor de NGV, met name op het 
terrein van de computergenealogie. 

~f~~)JNGV 
Nederlandse 

Genealogische 
Vereniging 

Wie op ·,.oek gaat 
naar "oorouders 

best wat bul 

Foto beschikbaar gesteld door Anny Käyser-van der Zee 

Tiende Duits landdag in het Verenigingscentrum te Weesp 
Op zaterdag 4 februari 2012 zal voor de tien
de keer de Duitslanddag worden gehouden in 
het Verenigingscentrum te Weesp. Op deze 
dag zijn deskundigen aanwezig uit onder 
meer Dortmund, het Osnabrückerland (so 
parochies), het Tecklenburgerland, Westfa
len (honderden parochies), Wolhynië in de 
Oekranië en de WGOD (Werkgroep Genealo
gisch Onderzoek Duitsland). En natuurlijk 
niet te vergeten staan ook onze eigen talloze 
Duitse bronnen en indexen ter beschikking. 
Nieuw op deze dag is de aanwezigheid van 

2 

vertegenwoordigers van de Arbeitsgemein
schaft Ostdeutscher Familienkunde, het 
Landeskundliche Institut Westmünsterland 
en de Hessische Familienkunde. Daarnaast 
zullen voor het eerst enkele verenigingen 
zich ook presenteren met lezingen over hun 
werkzaamheden en mogelijkheden. 

Iedereen is van 10.30 tot 16.00 uur van har
te welkom aan de Papelaan 6 . Voor meer in
formatie kunt u terecht op telefoonnummer 
0294-413301 of via e-mail info @ngv.nl. 
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Heraldisch compendium afgebouwd 

Op de site van de Hollandse Vereniging voor 
Genealogie is het project betreffende het He
raldisch compendium afgebouwd. Het 'He
raldisch compendium' geeft een encyclope
disch overzicht van bijna 2000 heraldische 
begrippen. Gestreefd is bij ieder onderwerp 
een afbeelding te plaatsen zodat ieder be-

grip ook visueel zichtbaar wordt. Het tekst 
gedeelte is voor iedereen toegankelijk, de 
afbeeldingen niet. Het 'Heraldisch compen
dium' is bewerkt en samengesteld door H. K. 
Nagtegaal en te vinden op www.hogenda.nl 
op de rode balk bij handleidingen. 

Zilveren speld voor de heren Bek, Roose, Uitenbogaart en 
mevr. Van der Horst-Harkema 

Op 12 november ontving Gilles Bek van de 
afdeling Zeeland een zilveren NGV-speld van 
Roelof Vennik tijdens de ALV van die afde
ling, vanwege 23 jaar bestuurswerk, secreta
ris en tweede secretaris en lid van Stichting 
Zeeuwse Genealogische Publicaties. 

Bij het 40 jarig bestaan van de afdeling 
Amersfoort e.o op 10 december ontving 
uit handen van Jan Netelbeek de heer J.A. 
Uitenbogaart,vanwege 20 jaar dienst voor 
de verzending van het afdelingsblad en vele 

keren in afdelingskascommissie een zilveren 
speld van de NGV. 

Op 21 december te Weesp ontving de heer 
Th. Roose omdat hij tien jaar verantwoorde
lijkheid was voor de IT in het Verenigings
centrum te Weesp en de verzorging aldaar 
een zilveren speld, uitgereikt door Roelof 
Vennik. Deze dag ontving ook mevrouw W. 
van der Horst-Harkema van Vennik een zil
veren speld voor tien jaar directeurschap van 
het Verenigingscentrum te Weesp. 

Agenda 

Februari 
1-feb 10.00 uur.Afdeling Utrecht 

Hamburgerstraat 28, Utrecht 
Voorouderspreekuur in het Utrechts 
Archief. 

1-feb 20.00 uur. Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Maartenkerk (EvL kerk), Vinkenstraat 36, 
Zaandam 
Lezing door de heer R. Philippo: Genealo
gie en DNA. 

4-feb 10.00 uur.Algemeen/nationaal 
Papelaan 6, Weesp 
Tiende Duitslanddag, zie elders in deze 
Mededelingen 

4-feb 10.00 uur.Afdeling Zaanstreek-Waterland. 
Hogendijk 112a, Zaandam 
Openstelling Afdelingscentrum. 

6-feb 19.30 uur.AfdehngZzàd-Limburg 
Oranjehotel, Rijksweg-Zuid 23, Sittard 
Lezing door Herman van Rens: Holocaust 
in Limburg. 
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8-feb 19.30 uur.Afdeling Hollands Noorderkwartier 
t Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, 
Alkmaar 
Lezing door Sander Wegereef: Hebben jullie 
dat nog niet digitaal? 

8-feb 20.00 uur.Afdeling Rijnland 
Regionaal Archief Leiden, Boisotkade 2a, 
Leiden 
(Nieuwe) ledenavond. 

8-feb 20.00 uur.Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. 
Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door Janne Kok van het Utrechts 
Archief: Begraafplaatsen in Utrecht en wat 
de administratie van de begraafplaatsen kan 
betekenen. 

11-feb 13.00 uur. Afdeling's-Hertogenbosch en Til
burg 
Perron 3, Hoff van Hollantlaan 1, Rosma
len 
Lezing door de heer ir. R.A.J. Dix: Voorbij 
de DTB naar de Middeleeuwen. 
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11-feb 10.30 uur. Afdeling Rijnland 
Historisch Informatie Punt (HIP) in de 
bibliotheek (nabij Hooglandse Kerk), 
Nieuwstraat 4, Leiden 
Contactochtend, op zoek naar voorou
ders. 

11-feb 14.00 uur.AfdelingTwente 
Grotestraat 207, Borne 
Lezing door Eric Brinkmann: Stromend 
landschap en vloeiweiden bij het Lankheet. 

14-feb 19.30 uur. Afdeling Apeldoorn en omstreken 
De Stolp, Violieren plein 101, Apeldoorn 
Lezing door Jos Kaldenbach: Een Europees 
geallieerd leger. 

14-feb 20.00 uur.AfdelingAmersfoortenomstreken 
Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilen
burgerweg z, Amersfoort 
Lezing door de heer Wijnand Thoomes: 
Bedelaars en landlopers in het Utrechtse. 

16-feb 20.00 uur. Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideind
seweg 7, Delfgauw 
Lezing door Marie-France van Oorsouw: 
WIKIDe/ft. 

17-feb 14.00 uur. Afdeling Drenthe 
Gemeentehuis, Raadhuis plein 1, Emmen 
Genealogisch inloopspreekuur. 

18-feb 13.30 uur. Afdeling Friesland 
HCL, Groeneweg 1, Leeuwarden 

Lezing door Hanno Brand: Friese schippers 
en the price papers. 

18-feb 14.00 uur. Afdeling Zeeland 
De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, Kapelle 
Lezing door Hans van Felius: Van Zeeland 
naar Zeeland. 

21-feb 20.00 uur. Afdeling Amsterdam en omstreken 
Backer hagen 12, Amsterdam 
Lezing door mevr. E. Fleurbaay: Militiere
gisters 

21-feb 20.00 uur.Afdeling Betuwe 
Flipje- en Streekmuseum, Plein 48, Tiel 
Lezing door de heer P. Welling: Kasteel 
Ophemert en de bewoners. 

21-feb 19.30 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedes
straat 9, Nijmegen 
Lezing door Herman de Wit: Geneaknow
how. 

zz-feb 20.00 uur. Afdeling Kennemerland 
Jeugdhuis de Schakel, Schoterweg hoek 
Pijnboomstraat, Haarlem 
Lezing door Hans Bauer: De sprekende 
familiegeschiedenis Sa vrij. 

24-feb 20.00 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den 
Helder 
Jaarvergadering en lezing door Jan Kik
kert: Fortificaties van de Stelling Den Helder. 

Correspondentieadres NGV: Postbus 26, 1380 AA Weesp; e-mail: info@ngv.nl; website: www.ngv.nl 

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid:€ 39,- (€ 38,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één re
gionale afdeling. Gezinslid:€ 9,- per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling:€ 9,- per jaar; 
voor de functionele afdelingen Heraldiek€ 15,-enFamilieorga nisaties € 9,- per jaar. Buitenlandse leden€ 49,- per jaar. 
Buitengewoon lid€ 39,-(€ 38,- bij automatische afschrijving). Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende ka
lenderjaar (bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks 
toegezonden acceptgiroformulier) franco aan de NGV. 
Opzegging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende 
kalenderjaar. In geval van overlijden mag ook de afdelingssecretaris bericht worden die dan zorg draagt voor 
beëindiging van het lidmaatschap per de datum van overlijden. 
Verenigingscentrum: (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfi
ches): Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10.00 -16.00 uur 
(behalve op feestdagen). Vrije toegang voor leden; voor niet-leden€ 5,- per keer met een maximum van drie keer. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen: 
p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp.AfdelingFamilieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. Afdeling Heraldiek: 
Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. 

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

-
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ANBI De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ont
vangen erfenissen en schenkingen. Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de 
inkomsten-of vennootschaps-belasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). 
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Het portret van ... 1 

[FeikeJacobs Kooij en An Draaijer] 
DOOR P. KLAAREN 

Feike Jacobs Kooij, geb. Hindeloopen 14-3-1838, sluiswachter, visserman, over 1. Hindeloopen 
9-4-1927, zn. van Jacob Jans Kooij en Trijntje Jacobs de Honck, tr. Hindeloopen 10-6-1860 An 

Draaijer, geb. Hindeloopen 24-4-1840, overl. Hindeloopen 30-12-1931, dr. van Andries Doedes 
Draaijer en Tietje Gerbrens Fekkes. 

Uit het huwelijk zijn tussen1861 en 1881 te Hindeloopen drie meisjes en zeven jongens geboren. 
De familie woonde aan de schutsluis van Hindeloopen. De kleinkinderen noemden An 

Draaijer dan ook 'Syl-Ame' (vertaald: sluis-grootmoeder). 

De foto's zijn rond 1860 gemaakt door een onbekende fotograaf. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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iorte uit het (28) 
verenigingscentrum 

Zijn laatste brief? 
Een brief van Pieter Gem (17 47-1783) van 15 maart 1783 

DOOR PAUL HARTHOORN 

In de documentenverzameling aanwezig in het Verenigingscentrum te Weesp zitten ook 
een aantal persoonlijke zaken. Een voorbeeld daarvan is een tamelijk beduimelde brief die 
P. Gem op 15 maart 1783 uit Kaap de Goede Hoop naar zijn neef en nicht in Holland stuurde. 
Hij schrijft: 

'Ik kan niet nalaten om uwel:E:d.: te doen weeten als dat ik den 2 december in het jaar 1782 

ben tot aan de Caap de Goede Hoop ben Gearveerd met ons thien scheepen waaronder zijn 
twee slans vergatten Genamdt Bronsweijk, Capt.Pruijs van Zeeland en de Jasond, Capt.Sels 
van amsterdam, maar alle in Een aldernaarste toestand van weegen sieken en dooden. Wij 
hadden 159 dooden en verders lag alle in de Kooij siek, wij waaren maar met ons 10 die op het 
dek dienst konde doen, dat waaren de officiers, maar het Gemeene volk lag alle siek aan de 
scheurbuijck, als de Reijs nog veertien daagen langer Geduurt hadden dan had van de Geheele 
vlood na oogenschijnlijk Niets te regt Gekoomen, want dan souden alle uijt Gestorven heb
ben, want op het laatst nam de siekte so sterk aan als dat alle daagen 8 a 10 dooden over boordt 
most setten.' 

· Ao. ·ï7S4 
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Het was dus geen plezierreisje geweest. Hij is blij dat zijn klijne]an Gem gezond is gebleven. 
De brief bevat verder wat nieuwtjes, zoals dat de Heer Jan Tromp (één van de kapiteins) op 9 
maart 1783 aan de Kaap getrouwd was met een meisje van 21 jaar. De voornaamste reden van 
zijn schrijven was, dat hij zo haastig uit Holland vertrokken was, dat hij geen tijd had gehad 
om een gemachtigde aan te stellen, voor het geval zijn vrouw vóór zijn dochter Elisabeth zou 
komen te overlijden. Hij verzoekt nu zijn neef (die niet met name genoemd wordt) en diens 
broer Everd van Loenen, om deze taak op zich te nemen en beschrijft zijn wensen in detail. 

Wie was P. Gem? Zijn dochter Elisabeth (1778-1833) was hier een aanknopingspunt. Zij bleek 
in 1799 te Amsterdam getrouwd te zijn met Johannes van Leeuwen en woonde toen op de Voor
burgwal op de hoek van het kreupele steegje. Zij was afkomstig uit Hoorn, waar zij in 1778 geboren 
was als dochter van Pieter Jacobsz Gem en Lijsbeth Bakker.' Pieter was in Hoorn gedoopt op 
3 januari 1747 als zoon van Jacob Claasz Gem en Sijtje Janse Keijser. Men hoeft geen helder-
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Een deel van de brief van Pieter Gem van 15 maart 1783 

ziende te zijn om te vermoeden dat Pieter voor de VOC gevaren had. Op de website van het 
Nationaal Archief kunnen lijsten van opvarenden van VOC schepen geraadpleegd worden. 
Pieter komt daar zes keer in voor. Bij elke reis steeg hij een graad in rang, tot hij in 1782 be
noemd werd tot luitenant-zeeman. Zijn staat van dienst kan uit die gegevens gereconstrueerd 
worden. 

vertrek uit aankomst aankomst schip functie 

Amsterdam in de Kaap in Batavia 

13-5-1769 31-10-1769 8-3-1770 West Friesland schiemansmaat 
17-1-1772 11-5-1772 18-8-1772 Vrouwe Maria Jakoba schieman 
7-12-1773 28-4-1774 21 -7-1774 Bredenhof konstabel 
2-1-1776 3-4-1776 29-6-1776 Meren berg derdewaak 
17-8-1778 3-1-1779 3-7-1779 Hindeloopen onderstuurman 
7-7-1782 2-12-1782 30-7-1783 Java luitenant zeeman 

Hieruit valt af te lezen dat het eerste deel van de reis tot de Kaap rond de vijf maanden duurde. 
Tussendoor bleef het schip enkele weken in de Kaap liggen en vertrok daarna naar Batavia. 
Het tweede deel tussen Kaap en Batavia van een enkele reis tussen Amsterdam en Batavia zal 
ongeveer drie tot vier maanden in beslag genomen hebben. 

Na zijn laatste reis, toen hij eind juli 1783 in Batavia arriveerde, werd zijn plan om met de 
eerst mogelijke gelegenheid naar Hoorn terug te keren ruw verstoord. Op het schip Java voer 
hij vanaf 17 november terug naar Nederland en op 24 december 1783 kwamen op deze reis 25 

chinezen in opstand. Hun doel was om de hoogste officieren te doden en in minder dan acht 
minuten vermoordden ze zes personen, inclusief de commandant van de Java, mr. Jacob Cor
nelis Matthieu de Radermacher, en eerste luitenant Pieter Gem die hem kwam verdedigen. 
Met drie wonden overleed Pieter en op 25 december op volle zee kreeg hij een zeemansgraf. 
Uiteindelijk werden alle chinezen opgepakt, veroordeeld en de 25ste ter dood gebracht. ' 
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De brief geeft tal van aanknopingspunten voor verder onderzoek en wordt daarom goed be
waard in de documentenverzameling onder nummer D 0298. 

Noten 
1. Moeder Elisabeth Bakker was ten tijde van dochters huwelijk reeds overleden. Elisabeth Gem is 

altijd in Amsterdam blijven wonen, waar zij op 26 mei 1833 is overleden in het binnengasthuis. Uit 
haar huwelijk met Johannes van Leeuwen werden tussen 1800 en 1811 in Amsterdam vijf kinderen 
geboren. Johannes van Leeuwen is op 27 april 1847 op 75-jarige leeftijd overleden in het 'besjes
huis' aan de Amstel. 

2. Leeuwarder Courant van 15 en 19 mei 1784, zie: www.archiefleeuwardercorant.nl of www.dekrant
vantoen.nl. De zes vermoorde personen zijn: 
• mr. Jacob Cornelis Matthieu de Radermacher, commandant op het schip Java, 42 jaar, met twee 

wonden; 
• Petronella Weppelman, huisvrouw van de predikant Jacob Casper Metzlar, bijna34 jaar, met één 

wond; 
• Nanning Nannings de Jong, kapitein luitenant, met acht wonden; 
• Pieter Gem, eerste luitenant, laat bitter bedroefde weduwe in Nederland na, met drie wonden; 
• Petrus Josephus Walraven, matroos, met één wond; 
• Johannes Schreuder, patroontassen maker, met vier wonden, die kort nadien is overleden. 

Het portret van ... 1 

[AbrahamJudel Cohen en 
Sosina Eliazer Rosen] 

DOOR DIRK JAN VAN WERKUM 

Abraham Judel Cohen, geb. Weesp 19-3-1825, leerlooier, houder bank van lening (tot 1860), 
makelaar in roerende en onroerende goederen (1870), lid gemeenteraad Weesp (1864-1874), 
amateurschilder ( exposities in Amsterdam 1842 en 1844),' over 1. Amsterdam 3-8-1901, zn. van 
Judel Salomon Cohen, koopman, leerlooier, houder bank van lening (tot 1860) te Weesp, en 
Rijntje Samuel Boas, tr. Amsterdam 19-12-1849 SosinaEliazerRosen, geb. Amsterdam 19-12-1821, 
over 1. Amsterdam 20-1-1879 (begr. Muiderberg 23-1-1879), dr. van Eliazer Meijer de Israel Ro
sen, juwelier, en Elisabeth Emanuel Nijkerk. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1851 en 1860 te Weesp vier kinderen geboren, die later alle vier 

trouwen. 

De grootvader van AbrahamJudel Cohen is Salomon Abraham Cohen (Würzburg 1735-Weesp 

1827), bankhouder en winkelier. Hij is in 1774 de stichter van de eerste synagoge aan de Mid
denstraat in Weesp.3 Ongeveer vier jaar daarvoor is in Weesp leerlooierij 'De Leder en Leer

looierij firma Gebroeders Cohen' door de familie Cohen opgericht,• met kantoren in Weesp 
aan de Ossenmarkt en in Amsterdam op de Achter burgwal K 32.S De familie Co hen woont van 

1770 tot 1874 aan de Hoogstraat 19 in Weesp. Dit pand met topgevel met voluten is thans een 
rijksmonument. 6 

Bij Koninklijk Besluit van 8 mei 1868 (nummer 73) richt Abraham Judel Cohen te Weesp 
samen met zijn broer Rijndert Judel Cohen uit Amsterdam de naamloze vennootschap op 
'Geoctrooijeerde Nederlandsche Leerlooijerij' met als doel: 1. de uitoefening van een leer-
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looierij en 2. de exploitatie van het octrooi door verkoop van licenties. Het beginkapitaal is 
fl . 90.000,- in 90 aandelen van elk 1000 gulden.7 

Het gezin Cohen-Rosen vertrekt op 30 april 1874 van Weesp naar Amsterdam. 

De foto is rond 1855 door een onbekende fotograaf gemaakt. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880, 's-Gravenhage 1969 (herzien 

1981), pag. 96. 
3. Dick van Zomeren, Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Weesp, Weesp 1984, pag. 8-9 en Ida Kem

perman-Wilke, gemeentearchivaris te Weesp, 'De Joodse Gemeente in Weesp', in: Historische Kring 
Weesp 1 (1985), december, pag. 6-9. 

4. StaatscourantN° 184, 8 augustus 1825. 
5. Nieuw Amsterdamsche Courant / Algemeen Handelsblad N° 8498, 16 maart 1859. 
6. Rijksmonumentenregister, nummer 38520. 
7. De Economist, tijdschrift voor alle standen tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding 

van eenvoudige beginselen van staatshuishoudkunde, 1868, pag. 831. 
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archiefnieuws 
Project Sailing Letters 

DOOR TON HOKKEN 

Zeerovers associëren w e niet direct met archief
schatten. En toch hebben wij het in eerste instan
tie aan de zorgvuldige omgang met geschreven 
documenten door Engelse kapers in de 17dc en 18d' 
eeuw te danken dat de National Archives in Lon
den een collectie van 38.000 Nederlandse brieven 
en documenten bezit. Deze oorlogsbuit bevat 
naast scheeps- en handelsbrieven vele duizenden 
persoonlijke brieven. Post gericht aan zeelieden 
en post voor het thuisfront. Brieven aan familie in 
de West en vice versa. Brieven van, of geschreven 
in opdracht van gewone mensen. Over dagelijkse 
beslommeringen, hoop en vrees, liefde en dood. 

Op instigatie van de Koninklijke Bibliotheek 
zijn de archiefdozen in Londen geopend en geïn
ventariseerd. Een klein deel van de documenten is 
ontsloten en gepubliceerd.• Sommige (afschriften 
van) brieven zijn alsnog bij nazaten bezorgd.' Een 
voorlopige plaatsingslijst van een deel van het 
materiaal is sinds kort te vinden op de site van het 
Nationaal Archief., Onder meer vanuit de Uni
versiteit Leiden wordt onderzoek naar de brieven 
gedaan. 4 Alle documenten worden gescand en in
middels is een project gestart om alle brieven te 
ontsluiten en vervolgens te transcriberen. Nicoline 
van derS{is ' leidt en begeleidt het project. Aan haar 
enkele vragen. 

Wat wil jij als taalkundige gaan doen met het ontsloten 
materiaal? 

Voor taalkundig onderzoek is het belangrijk 
om zoveel mogelijk en zo gevarieerd mogelijke 
Nederlandstalige bronnen beschikbaar te heb
ben. Taalkundigen willen graag weten hoe het 
Nederlands er in het verleden uit heeft gezien en 
hoe de taal in de loop van de tijd is veranderd. Bij 
voorkeur wil je dan niet alleen literair taalgebruik 
onderzoeken maar ook het 'gewone' taalgebruik, 
dat het dichtste bij de spreektaal lag. Daarvoor 
zijn alledaagse geschreven documenten - het gaat 
lang niet alleen om brieven - uiterst interessant. 
Als je een voldoende groot corpus hebt, kun je bij
voorbeeld met de computer statistisch onderzoe
ken wat de verschillen zijn tussen het taalgebruik 
in literaire teksten, religieuze teksten en egod-
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ocumenten zoals bijvoor
beeld gekaapte brieven en 
dagboeken. Daarover weten 
we eigenlijk nog maar wei
nig. 

Heeft de recente heruitgave van 
het 17' eeuwse maritieme woor
denboek, de 'Seeman', iets met 
het project te maken? 6 

Het maritieme woor
denboek van Wigardus à 
Winschooten uit 1681 is 
een belangrijk hulpmiddel 

Nico line van der Sijs 

voor het lezen en begrijpen van teksten uit dei7d' 
eeuw, hoewel het te gering van omvang is om als 
enige hulpmiddel te dienen: het was ook de be
doeling van Winschooten om nog meer delen uit 
te geven, maar hij is vroegtijdig overleden. Daar
naast is het woordenboek interessant en amusant: 
al met al genoeg redenen voor Hans Beelen, In
grid Biesheuvel en mij om er een hertaling van 
uit te geven, met een inleiding om het in de tijd te 
plaatsen. 

Als je de geschiedenis van een familie aan het uitzoeken 
bent, is het natuurlijk prachtig om een brief van een voor
ouder in de collectie aan te treffen. Maar kunnen anderen 
wat aan de brieven hebben? 

Jazeker, de informatie in de brieven en in de an
dere gekaapte documenten is voor velen interes
sant: historici en mensen die in geschiedenis zijn 
geïnteresseerd, kunnen er allerlei verrassende in
formatie uit halen, ook over het dagelijks leven in 
de 17dc en de 18d' eeuw en over de contacten in de 
West en in de Oost. We kunnen lezen over allerlei 
volksgebruiken en rituelen, bijgeloof, rijmpjes, 
en nog veel meer: eigenlijk weten we de waarde 
ervan pas als alles is ontsloten. 

In de collectie bevinden zich ook brieven uit andere lan
den, wat gebeurt daarmee? 

Ook andere landen zijn geïnteresseerd in het 
eigen materiaal, en er vindt al wel uitwisseling 
van informatie plaats. Van ieder gekaapt schip, 
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ongeacht de nationaliteit, werden enkele beman
ningsleden, onder wie de kapitein verhoord. Uit
geverij Brill te Leiden is voornemens alle Engelse 
(soms Latijnse) verhoren op een betaalde website 
te publiceren. 

Ook de Nederlanders hebben indert(jd aan kaapvaart ge
daan. Wat is er met die brieven gebeurd? 

Uit onderzoek is gebleken dat de Nederlanders 
helaas niet zo zorgvuldig waren als de Engelsen: 
de Nederlanders hebben alles van geldwaarde uit 
gekaapte schepen meegenomen maar de papieren 
overboord gegooid. De Engelse wetgeving stond 
dat niet roe, die bepaalde dat alles uit gekaapte 
schepen inclusief de papieren moest worden be
waard voor het geval er juridische conflicten over 
de schepen zouden ontstaan. 

Z{jn ook elders kaapbrieven van Nederlandse schepen be
waard gebleven? 

Niet dat ik weet; ik vermoed hoogstens inci
denteel. 

Je hebt net een project afgerond dat begon met het invoe
ren van de tekst van de Statenvertaling. Daarbij waren 
ook vrijwilligers betrokken. Hoe is dat verlopen? 

In juni 2007 heb ik een oproep gedaan om vrij
willigers te vinden voor het digitaliseren van de 
gotische tekst van de Statenvertaling uit 1637. 
Er hebben zich toen zoveel mensen aangemeld 
dat we inmiddels tien bijbels uit de 15d' tot de 
18d' eeuw hebben gedigitaliseerd, een stuk of zes 
psalmvertalingen en kerkboeken en enkele woor
denboeken; in totaal gaat het om 15 miljoen woor
den. Het resultaat was ook de oprichting van de 
Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse taal, 

waarvan Hans Beelen, Herman Wiltink en ikzelf 
het bestuur vormen. Het vrijwilligersproject 
rond de gekaapte brieven is een samenwerking 
russen deze Stichting en het Meertens Instituut te 
Amsterdam. 

Ook voor het Sailing Letters project hebben veel mensen 
zich aangemeld. Hoe gaat dat transcriberen van die brie
ven? Moet je goed kunnen transcriberen? 

We beginnen met het ontsluiten van de brieven 
en documenten aan de hand van steekwoorden: 
bij ieder document wordt een aantal gegevens in
gevuld zoals het jaartal van schrijven, de afzender 
en geadresseerde. Als dat gebeurd is, kunnen de 
brieven gemakkelijk worden gesorteerd. Mensen 
die geen ervaring hebben met het lezen van oude 
handschriften kunnen dan bijvoorbeeld docu
menten uit het einde van de 18d' eeuw ter trans
criptie krijgen, die niet zo moeilijk zijn, en zo 
kunnen ze geleidelijk aan de handschriften leren 
lezen. Verder willen we op Internet een cursus pa
leografie plaatsen en die ook voor geïnteresseer
den eenmalig in Leiden live aanbieden. 

Kunnen belangstellenden nog meedoen? 
Ja, belangstellenden kunnen nog altijd mee

doen. 

Wat gebeurt er met het resultaat? 
Het resultaat wordt om te beginnen op een al

gemeen toegankelijke website geplaatst, zodat 
onderzoekers, leken, journalisten en andere ge
interesseerden er gebruik van kunnen maken. Ik 
vermoed dat het materiaal veel zal worden ge
raadpleegd en gebruikt, en op die manier tot al
lerlei nieuwe, onverwachte resultaten zal leiden. 

Opgave voor het project kan via www.meertens.knaw.nl/cms. 
Op basis van de Nederlandse zeebrieven in Londen is in de afgelopen jaren onder meer in boekvorm 
uitgegeven: ' 
• Erik van der Doe (e.a.), De dominee met het stenen harten andere overzeese briefgeheimen, Zutphen 2008 (Sai

ling Letters Journaal I). 
• Erik van der Doe (e.a.), De smeekbede van een oude slavin. En andere verhalen uit de West, Zurphen 2009 {Sai

ling Letters Journaal II). 
• Erik van der Doe (e.a.), De gekaapte kaper. Brieven en scheepspapieren uit de Europese handelsvaart, Zutphen 

2011 {SailingLettersJournaal rv). 
• Roelof van Gel der, Zeepost. Nooit bezorgde brieven uit de 17"' en 18d' eeuw, Amsterdam 2008. 
• Perry Moree (e.a.), Kikkertje lief. Brieven van Aagje Luij'tsen, geschreven tussen 1776 en 1780 aan haar [man] Har

manus Kikkert, stuurman in dienst van de VOC, [Den Burg] 2003. 
• Marijke van der Wal (e.a.), De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven aan geliefden, Zutphen 2010 

{Sailing Letters Journaal m). 
• Peter de Bode (e.a.), Dirck, Michiel en Benedictus en de slaven vanArdra en andere Sailing Letters. Bundel aange

boden aan Dirk]. Tangnaz{jn vertrek van de Koninklijke Bibliotheek, Vlaardingen 2011 (oplage 15). 
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Noten 
1. Zie de serie Sailing Letters Journaal bij de Walburg Pers te Zutphen, zie: www.walburgperszut

phemn.nl/series. Tot nu toe zijn vier delen verschenen (per deel € 19,95). 
2. www.brievenbovenwater.kro.nl. 
3. www.gahetna.nl/collectie/index/ntoo424. Voor meer informatie over aspecten van het project 

zie www.nationaalarchief.nl/internationaal/project-sailing-letters. 
4. www.brievenalsbuit.nl. 
5. http://nl.wikipedia.org/wiki/Nicoline_ van_der_Sijs. 
6. Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel, Nico line van der Sijs, Seeman Maritiem woordenboek van Wigardus à 

Winschooten, Zutphen 2011 (€ 39,50, inclusief CD-rom), zie ook: www.seeman.nl/. 
7. Zie ook een Literatuurlijst Sailing Letters (bijgewerkt tot en met 2010) op de site van het Nationaal 

Archief (www.nationaalarchief.nl). Daar is ook de Nieuwsbrief Sailing Letters te vinden. 

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'. 

De website www.vpnd.nl 
DOOR COR DE GRAAF 

Met het risico dat de website www.vpnd.nl u al bekend is, wil ik toch deze site onder de aan
dacht brengen en waarom de site in uw favorieten niet zou mogen ontbreken. Voor wie de site 
niet kent, de letters vpnd staan voor: Van papier naar digitaal. Ter bevordering van het online 
brengen van genealogisch bronmateriaal hebben Hans den Braber en Herman de Wit dit fan
tastische werk opgezet. De site zelf is duidelijk over het doel: 

Van Papier Naar Digitaal geeft via het beschikbaar stellen van webruimte een extra impuls aan het onli
ne zetten van genealogische bronnen betreffende Nederland en België. Archiefbezoekers kunnen zelf vrij een
voudig bijdragen aan de uitbreiding van het beeldmateriaal. De ervaring leert dat op deze wijze beschikbaar 
gesteld materiaal zeer waardevol is voor onderzoekers die niet, of beperkt, in staat zijn om archiefmateriaal 
ter plaatse te kunnen bestuderen. 

Via de provinciale pagina's in het menu wordt simpelweg gezocht naar de voor de onderzoeker interes
sante plaatsen welke momenteel via Van Papier Naar Digitaal beschikbaar zijn. 

Het is dus echt een community van mensen die in archieven de voor de hand liggende bron
nen ( de DTB bijvoorbeeld) maar indien mogelijk ook minder voor de hand liggende bronnen 
online wil publiceren. Het gaat voornamelijk om het aanbieden van afbeeldingen van de 
bronnen, waarbij het uiteraard prettig is als er vrijwilligers zijn die de indicering van de bron
nen willen oppakken. Dat laatste is duidelijk geen must, maar een mooie bonus als dat er wel 
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is. Voor de onderzoeker levert dat al snel mogelijkheden op om thuis materiaal van archief
diensten die nog niet alles online hebben staan ( en dat zijn er nog vele) te bestuderen. 

Omdat het project afhankelijk is van vrijwilligers, kan het zijn dat bepaalde provincies 
weinig vertegenwoordigd zijn. Van Groningen, Friesland en Drenthe zijn relatief weinig 
gegevens beschikbaar, maar daar staat tegenover dat de sites www.tresoar.nl, www.alle
groningers.nl en www.drenlias.nl veel, zo niet alle, primaire genealogische bronnen voor 
1811 online hebben staan. Ook van Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant kunnen 
nog heel wat afbeeldingen worden geplaatst. Van Overijssel, Utrecht, Gelderland en Noord
Holland zijn relatief veel bronnen beschikbaar. 

Van papier naar digitaal is een nauwe samenwerking met, of zo u wilt onderdeel van, 
een andere belan_grijk~ site namelij~ http://g_eneaknowho~.net/digi/bronnen.~~ml. Hier l l 
kunt u een overzicht vmden van onlme beschikbare bronnen m Nederland en Belg1e. Per pro
vincie is aangegeven welke bronnen online beschikbaar zijn. De bovengenoemde site van pa-
pier naar digitaal is hierin geïntegreerd, maar er zijn op allerlei plaatsen nog bronbewerkin-
gen te vinden. Deze bronnen zijn onderdeel van persoonlijke websites of van instanties. Door 
gewoon eens te kijken kom je de meest waanzinnige bestanden tegen, waarvan je nauwelijks 
kunt voorstellen dat ze bestaan. Kerstboompje, Nonkel Jan, en Prins Bernhard zijn bijnamen van 
Antwerpse koetsiers uit de periode 1865-1922, gemaakt door Marc Van Acker. Wie voorouders 
heeft in de provincie Luik in België in de Pay de Herve zal veel kunnen vinden in de gezinsre
constructies 1550-1730 op basis van allerlei documenten. Zeker zal ieder eens moeten kijken 
bij de 'buitenbeentjes' op internet. Hierin vindt u linken naar sites met bidprentjes, zouaven, 
voc-ers en veel meer. Kortom, voor elke genealoog zouden deze twee sites bij de favorieten 
moeten staan. 
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Het portret van ... 1 

[Johan Daniel Musquetier 
en Neeltje Maria Vetter] 

DOOR ANTON MUSQUETIER 

Johan Daniel Musquetier, geb./ged. Leiden (Waalse Kerk) 30-8/3-9-1766, zeeman, vice-admiraal, 
R.O.N., overl. Utrecht 30-10-1831, zn. van Johannes Musquetier, koopman, en Maria de Jonge, 
otr./ tr. Rotterdam 5/15-1-1797 Neeltje Maria Vetter, geb./ged. Rotterdam (NG) 4 /10-2-1780, over 1. 
Delft 24-3-1845, dr. van Jan Dirk Vetter, horlogemaker en koopman, en Geertruida Elizabeth 
Horij . 

Johann Daniel Musketier was vanaf 1778 zeeman en militair en groeide van adelborst in 1778 

op schip 'De Holland' tot vice-admiraal in 1824. In de eerste jaren voer hij onder andere naar 
West- en Oost-Indië. Hij verdedigde onder andere in juli 1794 zijn vaderland tegen de Franse 

inval bij Cadzand. In 1796 werd hij bevorderd tot kapitein en in 1808 volgde zijn bevordering 
tot kolonel. De laatste jaren van zijn leven (vanaf 1824) was hij lid van het Hoog Militair Ge
rechtshof. In 1832 is hij onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.• 

Uit het huwelijk zijn tussen 1798 en 1810 te Rotterdam zes kinderen (vier jongens en twee 
meisjes) geboren, waarvan vier later trouwen. De beide schilderijen zijn in 1829 gemaakt door 
Cornelis Cels en thans onderdeel van de collectie in het Frans Hals Museum te Haarlem. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Stadsarchief Amsterdam,Admiralitei t van Amsterdam ( daarin is meer opgenomen over zijn loopbaan). 
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Jaarverslag van de hoofdredacteur Gens Nostra over 2011 

Gens Nostra telt in 2011 - zonder register -
714 (2010: 632 + 128, 2009: 748) pagina's, 
verdeeld over tien verschenen nummers. 
Hoogtepunt vormden in april/mei het the
manummer over Utrecht en in oktober/no
vember over Vader onbekend, deel 1. In mei 
verscheen de speciale uitgave nummer vier 
over een Utrechtse familie . Gens Nostra ver
schijnt in een oplage van bijna 9.500. 

De samenstelling van de redactie is ( ongewij
zigd t.o.v. 2010): L.F. van der Linden (hoofd
redacteur) (LvdL), mevrouw drs J. Bos-Bliek 
(ABB), B. van Dooren (BvD), drs C. de Graaf 
(CdG), A.P. Hoekstra (AH), T. Hokken (TH) en 
mevrouw M. Vulsma-Kappers (M.V-K). 

De hoofdredacteur is het diensthoofd, het 
aanspreekpunt voor de lezers en vertegen
woordiger van Gens Nostra naar het hoofd
bestuur en 'naar buiten toe'. De eindredac
teur draagt zorg voor de techniek van Gens 
Nostra (maakt artikelen zetklaar en verzorgt 
de lay-out) en onderhoudt de contacten met 
de drukker en zetter. In 2011 heeft de hoofd
redacteur de taak van eindredacteur waarge
nomen. 

Naast de normale redactionele werk
zaamheden verzorgt mevrouw Bos-Bliek de 
Vragenrubriek inclusief de onderdelen 'Ge
zocht: naamgenoten en/of .. .' en 'Alleen voor 
emigranten .. .'. Samen met De Graaf neemt 
zij de boekbesprekingen op zich. Hokken 
heeft de themanummers begeleid, Hoekstra 
verzorgt een deel van de correspondentie 
met de auteurs en Van Dooren zorgt voor 
een deel van het register. Verder is 2011 het 
26st0 jaar dat mevrouw Vulsma-Kappers de 
rubriek Periodieken verzorgt: voorwaar een 
bijzondere prestatie. 

Onmisbare hulp verlenen ook trouwe me
dewerkers, als mevrouw C.L.M. Greveling
Koenen te Amersfoort, voor het beheer van 
het adressenbestand, de heren J. Kuijntjes te 
Gorinchem, voor gegevens over Gens Nostra 
op de website, G. Mulder te Culemborg, bij 
het samenstellen van het register, W.J. Scholl 
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te Vlaardingen, als redacteur van de rubriek 
Gens Data, A.J. Stasse te Utrecht, bij de kwar
tierstaten en voor een deel van de voorberei
ding van het Utrechtnummer. De hoofdre
dacteur is bovendien ondersteund door ver
schillende andere personen van de NGV. De 
heer P.A.Th. Miebies te Castricum verzorgt 
per nummer de mededelingen onder eind
verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. 
Het register over 2010 is in juni 2011 versche
nen. Doel blijft om het register zo spoedig 
mogelijk in het erop volgende jaar beschik
baar te hebben. 

Sinds de afgelopen jaren is door de goe
de contacten met de PR en de webredactie 
van de NGV (mevrouw A.P.J. Käyser-van der 
Zee) het mogelijk om regelmatig berichten 
en aanvullende informatie over Gens Nostra 
via de website www.NGv.nl beschikbaar te 
stellen (onder meer richtlijnen, inhoudsop
gaven, overzicht kwartierstaten en nieuws
berichten). 

Het uitgeven van Gens Nostra is niet mo
gelijk zonder de goede samenwerking met 
de firma's Perfect Service te Schoonhoven 
(voor het zetwerk) en Ten Brink te Meppel 
(voor het drukken, vouwen, snijden, nieten 
en verzenden). In 2011 zijn de financiën voor 
Gens Nostra net binnen de begroting geble
ven. Van de contributie die de leden betalen, 
daalt het aandeel voor Gens Nostra: 2009: 

50%; 2010: 46% en 2011: 41%. Dit betekent dat 
in 2011 een volledige jaargang Gens Nostra 
omgerekend naar een lid zestien euro kost 
(inclusief zetten, samenstellen, drukken en 
verzenden), dus gemiddeld € 1,60 per num
mer (inclusief de themanummers, speciale 
nummers en register). 

Gens Nostra streeft binnen de genealogie 
naar een zo groot mogelijke diversiteit aan 
bijdragen, in soort, in tijd en in geografische 
spreiding. Behalve aandacht voor genealo
gieën, kwartierstaten, biografieën, bijdragen 
over bronnen, naamkunde of heraldiek zijn 
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in 2011: 14 (in 2010: 12) vragen, in de rubriek 
Wegwijs tien bijdragen over onderzoeksmo
gelijkheden geplaatst (waarvan zeven keer 
'archiefnieuws'), is de rubriek 'Het portret 
van' 27 (in 2010: 14) keer verschenen, is de 
nieuwe rubriek Gens Data tien keer versche
nen, zijn in de rubriek Boeken in totaal 78 

(in 2010: 109) recensies vermeld en omvat de 
rubriek Periodieken in aantal pagina's bijna 
een kwart (vorig jaar ruim een vijfde deel) van 
Gens Nostra. De korte beschrijvingen van tal
loze periodieken in Gens Nostra geeft dele
zer inzicht in wat waar nieuw is verschenen. 

De afgelopen vijf jaren zijn 49 korte kwar
tierstaten (waarvan in 2011: 10) van meer of 
minder bekende en meestal overleden Ne
derlanders gepubliceerd (index, zie: www. 
ngv.nl, onder Gens Nostra). Nieuwe voorstel
len kunnen hiervoor ingediend worden. 

De redactie van Gens Nostra streeft naar 
kwaliteit. De presentatie en leesbaarheid van 
Gens Nostra blijven punt van aandacht. Na 
de introductie van de nieuwe lay-out in 2004 

en de nieuwe rubriek 'Het portret van' is in 
2005 gestart met de Hantwijzer Antwerpen 
om een handvat voor onderzoek (voor 1600) 

in Antwerpen te bieden. 

Sinds 2006 verschijnt de rubriek 'Uit het 
verenigingscentrum' (in 2010: twee keer ver
schenen), om aandacht te schenken aan bij
zondere onderdelen in de collecties van de 
NGV in het Verenigingscentrum te Weesp. 
Sinds 2010 verschijnt Gens Nostra volledig 
in kleur en sinds 2011 is nieuw de rubriek 
Gens Data. De redactie staat open voor idee
en. Redactielid De Graaf geeft sinds 2009 

bij de NGV-afdelingen lezingen over Gens 
Nostra. 

Inzendingen dienen aan bepaalde kwali
teitseisen te voldoen en worden zoveel mo
gelijk chronologisch naar binnenkomst op
genomen. De gemiddelde wachttijd tussen 
indiening en plaatsing van bijdragen is in het 
verslagjaar iets toegenomen, en is voor som
mige auteurs (te) lang. Toch zou dit niemand 
mogen ontmoedigen een artikel voor Gens 
Nostra in te zenden. Immers met het publi
ceren van uw artikel in Gens Nostra, wordt 
het resultaat van uw onderzoek voor andere 
belangstellenden ontsloten en blijft dit op 
vele plaatsen voor lang bewaard. De redactie 
nodigt auteurs graag uit om een manuscript 
in te zenden. Gens Nostra is immers het tijd
schrift voor en door de leden. 

L.F. van der Linden, 
hoofdredacteur Gens Nostra 

Bij de kwartierstaat van vaderskant van Hella Haasse (1918-2011) 

De Grote Drie van de naoorlogse Nederlandse literatuur waren Hermans, Mulisch en Reve. 
Soms is er sprake van de Grote Vier, inclusief Hella Haasse. Ze wordt ook wel de grand old 
lady van de Nederlandse letteren genoemd. In 1948 debuteert ze op dertigjarige leeftijd met 
Oeroeg. Ook in enkele andere van haar boeken kiest ze het leven in Nederlands-Indië als 
onderwerp, het land waar ze tot 1924 verblijft tot haar definitieve vertrek naar Nederland. Ze 
is in 1918 geboren als dochter van Willem Hendrik Haasse, schrijver onder het pseudoniem 
W. H. van Eemlandt, en de concertpianiste Katharina Diehm Winzenhoehler. 

Voor meer (biografische) informatie verwijs ik naar het digitale Hella Haasse museum: 
www.hellahaassemuseum.nl/. In 1970 weigert Hella Haasse de Koninklijke onderschei
ding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 1984 ontvangt ze de 
P.C. Hooftprijs en in 1992 de Eremedaille in Goud voor Kunst en 
wetenschap in de huisorde van Oranje. 

De kwartierstaat beperkt zich tot de (over)(groot)ouders van de 
vader van Hella Haaase, omdat van de voorouders van haar Duitse 
moeder op dit moment nog weinig bekend is. 
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JOHANNES 
1 

MARIA 
HAASSE ELIZABETH 

FISSCHER 

zn . van Johan dr.vanCarel 
Coenraad Haasse David Fisscheren 
en Anna Maria MargriecAgniet 

Scork Lethmader/ 
Litmares 

timmerman 

geb. Reimersberg 
(bij Hessen-

Kasse l, D)ca.1766 1 ged. Amsterdam 
(Ev.L.) (Ev. L) 11-11-1773 

over!. N ie u w~ool? over!. H~rn, e le n 
14-1-1845(79 JaarJ 22-8-1851 

tr. vóór 5-11-1806 

WILM HENDRIK 
HAASSE 

klerk, deurwaarder der 
directe belastingen 

geb. Nieuwkoop 
29-7-1816 

overl. Rotterdam 
11-12-1899 

SIMON CATHARINA 
KORPERSHOEK (KAATJE) 

ZIJDENBURG/ 
ZIJDENBOS 

zn. van Jan dr. van Jan 
Korpershoek en Zijdenburgen 

Pieternella Kroon Geerrruij van 
Vliet 

vleeshouwers-
knecht 

geb./ged. Berkel 
en Rodenrijs I ged. H illegers-
14/19-9-1789 ber 12-11-1786 

overl. Ro ucrd.:t ,n overÎ. Hi ll cgcrs -

11-I0-1815 berg 28-5-1863 

er. Hillegersberg 28-4-1811 

GEERTRUIJ 
KORPERSHOEK 

geb. Rotterdam 
16-4-1815 

overl. Rotterdam 
26-10-1898 

tr. Rotterdam 30-12-1857 

WILLEM HENDRIK JOHANNES 
HAASSE 

onderwijzer te 
Rotterdam 

N.N. 
,, 

N.N. 

N.N. 

,, 
HENDRIK 

BRAAK 
KORNELIA 

VAN EGMOND 

zn. van Gerrit I dr. van Arie 
Braak enJannetje Egmond en Anna 

van der Mast Maria de Ros 

arbeider 

ged.Arnhem 
8-12-1796 

ovcrl .A l kc: ,nnde 

29-10-1859 

ged. Rijnsater
woude 14-11-1797 
over! . A l lccrnacl e 

8-1-1860 

tr. Alkemade 16-2-1823 

NEELTJE BRAAK 

tr. Rotterdam 10-11-1875 
Cornelis Franciscus 

Kapteijn 

geb. Alkemade 
15-10-1832 

over 1. Rotterdam 
11-12-1910 

CORNELIA FRANCISCA 
BRAAK 

geb. Rotterdam 2-9-1861 
geb. Rotterdam 4-4-1860 1 ( erkenning door moeder 28-3-1883) 

over 1. Baarn 3-1-1935 overl. Baarn 26-12-1948 
tr. Rotterdam 19-4-1883 

WILLEM HENDRIK HAASSE 
geb. Rotterdam 19-5-1888, redacteur bij de Gouvernementsbedrijven in Nederlands-Indië, inspecteur van 

financiën bij het Gouvernement, schrijver, over 1. Baarn 1-11-1955, tr. Batavia (Ned.-Indië) 2-3-1916 

CATHARINA DIEHM GENANNT WINZENHÖLER 
geb. Frankfurt am Main (D) 5-6-1893, concertpianiste, overl. Soest 24-1-1983, dr. van Johann Leonhard 

Diehm Winzenhoehler, kleermaker, en Hélène Serafia (Seraphia, Serafine) Weitzel 

■ 
Uit dit huwelijk: 

HÉLÈNE SERAFIA (HELLA) HAASSE 
geb. Batavia 2-2-1918, schrijfster, eredoctor Katholieke Universiteit van Leuven en Rijksuniversiteit 

Utrecht, over 1. Amsterdam 29-9-2011, tr. Eindhoven 18-2-1944 mr. Johannes van Lelyveld, geb. Amsterdam 
18-9-1918, overl. Amsterdam 27-7-2008, zn. van Henri Frédéric Charles Lelyveld en EuphemiaJohanna Bus 

Samengesteld door Arie Jan Scasse m.m.v. mevr. M. Vulsma-Kappers 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

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

Genealogie 
L. H oog cboom-Abresch , E en geslacht Abresch, 

Groningen 2010, 43 pp., ill. [As] 

De beschreven familie heeft als oudst beken
de voorouder Johan Peter Abresch (Dierdorff 
1657 - Nassau Dietz 1726). Hij is in dienst 
geweest bij verschillende Duitse vorsten als 
'Verwalter' der brouwerijen. Uit zijn huwe
lijk met Margaretha Sibylla Reitz werd zoon 
Frederik Lodewijk geboren die, na studie te 
Utrecht en Leiden, eerst benoemd werd tot 
conrector en later tot rector van de Latijnse 
school in Middelburg, daarna aan die van 
Zwolle. De familie is verhalend en ongenum
merd beschreven. 

ABB 

J.R. Hettinga, Hettinga, Friese families , Rot
terdam/Gronsveld 2010, 810 pp., ill. + index; 
ISBN 978-90-5613-103-6 (prijs€ 85,-).[A4+]. 

Om te beginnen een gewichtig boek. Vol
gens de website www.hettingastichting.nl 
maar liefst 4,3 kilo. Maar in dit boek staan 
dan ook alle families Hettinga beschreven. 
Niet minder dan tien families passeren de 
revue. Om te beginnen met de adellijke fa-
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HETTINGA, FRIES E FAMXLJES 

milie (Van) Hettinga, die inmiddels is uitge
storven. Verwant aan dit geslacht is het ge
slacht Van Hettinga Tromp, dat inmiddels 
eveneens is uitgestorven. Het derde geslacht 
is een protestantse familie Hettinga uit Op
penhuizen, stamt via vrouwelijke lijn uit het 
adellijke geslacht en ontleent daaraan haar 
naam. In mannelijke lijn gaat de stamreeks 
terug op Ocke Piers, overleden tussen 1515 en 
1524. Dit geslacht is nog springlevend, even
als het vierde geslacht, een rooms-katholieke 
familie Hettinga met als stamvader Merck 
Gauckes, die rond 1525 trouwde met Jets Clei
ses. De naam Hettinga is afgeleid van de adel
lijke familie, omdat zij in 1811 woonden op 
de grond van de oude familie Hettinga. Met 
ruim 360 pagina's is dit veruit de grootste 
familie hier beschreven. Het vijfde geslacht 
atmt af van Lyuwe Jeckes te Langweer, ge
boren omstreeks 1588. Ook dit protestantse 
geslacht dankt haar naam aan de adellijke 
familie vanwege grondbezit. Van de zesde fa
milie is onbekend waarom de naam Hettinga 
is aangenomen. Stamvader is Eite Wolters, 
schoenmaker te Oldeholtpade, overleden 
vóór 1716. De laatste vier geslachten zijn erg 
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klein en alle inmiddels uitgestorven. Al met 
al een prachtig werk, dat in elke boekenkast 
van een Hettinga-afstammeling thuis zou 
horen. 

K. Schreur, Familiegeschiedenis de Jong. Oude -
Nieuwehorne en omstreken, Drachten 2010, 427 
pp.,ill.[A4]. 

Familiegeschiedenis 
de Jong 

Oude • Nicuwchomc 
•n 

omslreken 

K. Schreur, Familiegeschiedenis Schreur, Drach
ten 2010, 424 pp., ill. [A4]. 

Familiegeschiedenis 
Schreur 

U.'ffljutl /'n,i/.,,.J 

Van de hand van de auteur verschenen twee 
boekwerken, waarvan de stamreeks van de 
tweede begint bij Gerrit Jans van Nijelamer 
diein1783 trouwt met Neeltje Luiten van Nij
elamer. Het is mij niet duidelijk geworden op 
welke gronden deze Gerrit (wiens zoon Jan 
de geslachtsnaam Schreur aannam) identiek 
is aan Gerrit, zoon van Jan Gerrits Petten en 
Antje Timons Muijs te Blokzijl (en niet Aal
tje Simons Muijs, zoals de auteur schrijft). 
Op zich jammer, want de naam Petten is al 
eeuwenoud in Blokzijl (waar de auteur aan-
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geeft dat er geen sprake is van een officiële 
naam) en ontbreken vier generaties die nog 
opgevoerd hadden kunnen worden. Moge
lijk door onvoldoende paleografische ken
nis wordt er gelezen Gerrit Petten en Dirkje 
Lonen i.p.v. Gerrit Petten en Dirkje 2 Sonen. 
Maar zelfs zonder dat zou met behulp van 
de site www.vpnd.nl (zie ook pag. 38-39 in 
deze Gens Nostra) veel opgelost kunnen zijn 
g ewee s t . H e t b oek o ver de famili e D e Jong 

bevat op pagina vijf een redenering, die elke 
rechtgeaarde genealoog doet gruwen: 'Mar
ten [Willems, CdG] was ongeveer 23 jaar toen 
hij huwde en ouders onbekend. Omdat hij de 
oudste was, zal zijn vader Willem Martens 
zijn geweest'. 

M. van Kommer, Stamboom van Scharenslijpers. 
Familie's Rose{n}/Rooze en aangehuwde Jami
lie's. Parenteel van Johannes August Rosenberg per 
generatie, z.pl. z.j., 240 pp., ill. [A4]. 

fo rc11ltd•·a11 
Johannes A11g11st ROSENBERG 

per generatie. 

Een stamboom samenstellen van een ge
slacht van scharenslijpers is geen sinecure. 
De familie Ros en ( en spellingsvarianten) trok 
rond in Drenthe, Groningen, Overijssel, de
len van Duitsland en België. Her en der lieten 
ze hun sporen achter in met name geboorte
en overlijdensakten. Huwelijksakten zijn 
vaak minder gemakkelijk te vinden omdat 
men lang niet altijd burgerlijke huwelijken 
sloot, of soms pas op late leeftijd. Naast scha
renslijpers zijn er talloze stoelenmatters, 
kermisgangers en muzikanten die eveneens 
rondtrokken. Stamvader is Johannes August 
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Rosenberg (ca. 1739-1810). Vanaf zijn klein
zoonJohan August (1811-1873) wordt de naam 
verkort en zijn de varianten Rose(n) en Roo
ze gangbaar. Helaas zijn er enkele storende 
fouten ingeslopen, variërend van tikfouten 
(Fredrerik i.p.v. Frederik, Margaertha i.p.v. 
Margaretha) tot verkeerde ouders ( op pagina 
75 staat Willem Bakker (1887-1957) met als 
moeder Hillegien Hup (1863-1884), waar dat 
Margrieta Wolters had moeten zijn. Willem 

is zelfs als Willem Wolters geboren, omdat 
zijn moeder toen niet gehuwd was). 

CdG 

L. van der Hoeven en C. Schriks, Deruggebogen, 
de kop omhoog, Veenontginners, turfstekers, boeren, 
vissers en vogelvangers: Ankeveen bakermat van de 
familie Schriks, Zutphen 2010, 160 pp., ill. + 
index; ISBN 978-90-5730-721-8 (verkrijgbaar 
via henkschriks@gmail.com). [B5] . 

De geslacht Schrieck, later Schriks genaamd, 
woonde oorspronkelijk in Ankeveen. Van
daar dat veel aandacht wordt gegeven aan 
de beschrijving van die plaats, teneinde een 
beeld te schetsen van de leefwereld van de 
voorouders. Daarnaast is ook aandacht voor 
de plaatsen Ravestein en Helmond, waar in 
later jaren Schricks woonden. De eerste die 
de familienaam voerde was omstreeks 1600 
de turfsteker Jan Gerritsz Schrieck, maar ook 
zijn vader Gerrit Rijcksz en zijn grootvader 
Rijck J aepen lieten schriftelijke sporen achter 
in Ankeveen. De genealogie loopt tot op he
den door, waarbij veel bijzonderheden over de 
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personen worden gegeven. Het boek getuigt 
van gedegen onderzoek en is prettig leesbaar. 

ABB 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
H. van der Horst en G. Westerink, Tekenend 
voor Kampen. De gemeente Kampen in een reeks 
van vijftig prenten, Zwolle 2010, 126 pp., ill.; 
ISBN 978-90-6697-208-7 (€ 19,95 in de boek
handel) . [A4]. 

111\N~ VIIN Ul,A >!O~ S I 
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Tekenend voor Kampen 

De kunstenaar Hans van der Horst (geboren 
1941) heeft tussen 2002 en 2007 vijftig 'por
tretten' van Kampen gemaakt. De portretten 
betreffen de meest markante plekken van de 
gemeente Kampen, zoals de Bovenkerk, de 
Koornmarkt, de Broederpoort in Kampen 
zelf, maar ook de rooms-katholieke Begraaf
plaats te IJsselmuiden en een zogenaamd 
Bollehuus (bolle = stier) tussen Grafhorst en 
IJsselmuiden. Van der Horst heeft verschil
lende technieken gebruikt. Elke tekening is 
voorzien van een gedegen uitleg door Gerard 
Westerink. 

CdG 

A. L. Kort, Bromsnor in Zeeland, Een geschiede
nis van de gemeenteveldwacht 1795-1943, Vlissin
gen 2010, 304 pp., ill. + index; ISBN 978-90-
72838-48-3 (prijs€ 24,95). [B5]. 

Aan dorpspolitie in Zeeland is tot nog 
toe weinig aandacht besteed, dit boek voor
ziet daarom in een leemte. In het eerste deel 
wordt in grote lijnen de geschiedenis van de 
gemeenteveldwacht in Zeeland beschreven, 
waarbij ingegaan wordt op vragen als: hoe
veel verdiende een veldwachter, door wie 
werd hij aangesteld, hoe functioneerde hij 
en hoe tevreden was men over hem. In het 
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tweede deel wordt het functioneren van de 
gemeenteveldwacht in een aantal specifieke 
dorpen nader belicht. De auteur geeft voor
beelden uit zoveel mogelijk verschillende 
Zeeuwse regio's. En tot haar verrassing trof 
uw recensent een voorvader aan, die dorps
veldwachter was in Schoondijke (zie pagi
na 57-59 in deze Gens Nostra). 

J. de Kruyf, Ontmoetingsplaats van verhalen, Het 
gemeentearchief Steenwijkerland, Kampen 2011, 

108 pp., ill.; ISBN 978-90-6697-209-4 (uitg. IJs
selacademie, nr. 222, prijs€ 19,95). [22 x 22]. 

!-====· ·.~. fl::_.::.:.:-.:.. 

Tien jaar lang is gewerkt aan het toeganke
lijk maken van de archieven van de dertien 
voormalige gemeenten, waaruit de nieuwe 
gemeente Steenwijkerland is ontstaan. Het 
betreft de gemeenten Steenwijk, Steenwij
kerwold, Blankenham, IJsselham, Kuinre, 
Oldemarkt, Stad Vollenhove, Ambt Vollen
hove, Vollenhove, Blokzijl, Giethoorn, Wan
neperveen en Brederwiede. Met de uitgave 
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van dit boek beoogt het archief mensen te 
animeren op onderzoek uit te gaan in het 
archief en/of op de website en zo de 'verha
len' uit het verleden te ontdekken. Aan bod 
komen onderwerpen als papiervis en andere 
plaaggeesten, topstukken, een wakend oog 
op wangedrag, medische zorg, stamboom
onderzoek, enz. Het geheel is fraai geïllu
streerd. 

N. Noordervliet-Jol, 150 jaar Schevenings Steun
fonds 1860-2010, Geschiedenis van de "Vereeniging 
tot voortdurende ondersteuning der nagelaten 
betrekkingen van verongelukte Scheveningse vis
schers" tot de Stichting Schevenings Steunfonds, 
Scheveningen 2010, 175 pp., ill. + index; ISBN 

978-90-803395-5-2. [B5] . 

150jaar 

Schevenings 
$tetjnfonds 
• 

In 1860 woedde er met Pinksteren een he
vige zuidwester storm, die aanzwol tot een 
orkaan. Vier Scheveningse schepen vergin
gen, met aan boord 29 man. Die lieten twaalf 
weduwen, waarvan vier zwanger, en 38 kin
deren na. Er werd een vereniging opgericht 
ter ondersteuning van de vissersweduwen 
en -wezen, die in de wandeling bekend is 
geworden als de Vereniging met de Lange 
Naam. In de loop der jaren is de Vereniging 
uitgegroeid tot een Stichting die op vele ma
nieren steun geeft aan initiatieven met een 
specifiek Schevenings karakter, zoals exposi
ties in het museum en restauratie van monu
menten. Vanaf het begin heeft de vereniging 
haar gelden verkregen via donaties. 

ABB 
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nakomers 
Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), afk. = afkomstig, afl.= aflevering, corr. 

= correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen.= generatie(s), jg.= 
jaargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg. 

Nederland 
BHIC News, nr. 9, okt. 2011. BHIC zet 30.000 no
taris- en schepenakten online via: www.bhic.nl/ 
notarisschepen; Vier eeuwen 'papieren juweel
tjes' online [www.bhic.nl/kaarten] . 

Caert-Thresoor, jg. 30, 2011-3. I. Wladinirojf: 
'Bloopers' in de Nederlandse kartografie van Rus
land [acht voorbeelden]; H. Fredriks: De Carte du 
Camp d'Utrecht uit 1805 (de zgn. 'Marmontkaart' 
van het tijdelijk legerkamp van de Franse generaal 
Marmont; andere kaarten van het Zeister kamp]; 
H. Kloosterboer: Het veranderend kaartbeeld van 
Nederlandse zeegaten: een hulpmiddel bij de da
tering van zeekaarten? [ óók interessant voor gene
alogen met zeelieden in het voorgeslacht of aan
verwanten, die van die in kaart gebrachte (steeds 
veranderende) vaargeulen gebruik moesten ma
ken]; Kaartencollecties in Nederland. E. Walsmit: 
Zuiderzeemuseum [te Enkhuizen; http://www. 
zuiderzeemuseum.nl]; 4000 Bijzondere oude 
kaarten en globes van de Universiteitsbibliotheek 
vu online[http://imagebase.ubvu.vu.nl]. 

-·· 
... .._ ... ,_ .. 

2011 - 3 

Devotionalia (www.devotionalia.info), no. 178, 
3oe jg., aug. 2011. Dienaren en dienaressen Gods 
(61). J. Wiersma: Jacques Maritain (1882-1973) en 
Raissa Oumansov (1883-1960 ); Religieuze grafiek 
en rariteiten in de bidprentjes (49). R. Schoonvliet: 
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Franse omwenteling en bidprentjes [met naam
lijst van Belgische geestelijken]. 

D'n Effer (Lieshout), jg. 16, nr. 1, okt. 2002. Verv. 
Postbestelling (15); 5oste interview [gehouden 
door N. de Groot-Cooijmans; naamlijst]; Wie 
was ... Jan Merkelbach [geb. Lieshout 1878-1966 
(exm. Dovens), tr. (2) 1924 Hendrica Meester
burrie]. Idem, nr. 2, nov. 2002. In Memoriam 
Toon Hanenberg; In gesprek met ... Miet van 
den Hurk-de Groot [geb. Mierlo 1909 (exm. Van 
Bree), tr.1936 Kees Van den Hurk]. 

Idem, nr. 3, dec. 2002. Wie was ... Louis Verstap
pen [geb. Meijel 1892, tr.1917 Hendrica Vlietstra]. 

Idem, jg. 16, nr. 4, febr. 2003. Aanv. Louis Ver
stappen; In gesprek met ... Martien van Vijf
eijken [geb. op het Ginderdoor 1831 (exm. Op
pers)] . Idem, nr. 5, maart 2003. Wie was ... Joris 
Biemans [geb. Lieshout 1925 (exm. Brouwers), 
over!. Bloemfontein 1991]. Idem. nr. 6, april 2003. 
De bende van Oss in Lieshout [jaren 1920-30]; In 
gesprek met ... Noud Vogels [geb. Lieshout 1910 
(exm. Van de Zanden)]. 

Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus (www.erf
goed.info), 19' jg., nov./dec. 2011. H.M. Lups: Be
roepen van vroeger (Stadstimmerman -steensnij
der); Verv. Ridder Jan van Kersberch. Naamgever 
van de familie Kersbergen (2' deel & slot) [met 
beknopte stamreeksen Kersbergen; 16'-21' eeuw]; 
A. Neggers: Bijzondere bron: patentregisters [voor 
het uitoefenen van bepaalde beroepen was een 
vergunning van overheidswege verplicht; met 
een voorbeeld uit Barneveld]; A.H.G. Verouden: 
Wilhelmus Justusz Rijckewaert. Medicine doc
tor en alchemist alias William Yworth [1652 Rot
terdam 1714, tr. ald. 1685 Cornelia Palm(boom); 
grootvader Theophilus Rijckewaert, geb. Iper 
1578, over!. Brielle 1658, remonstrants predikant]; 
D. Kranen: Een 'Adelyk en Aanzienlyk Wapen
Boek' [van Abraham Ferwerda, uitgegeven Leeu
warden 1760-1772];]. W. Koten: Crisiscomités 1932-
1936: een les uit het verleden?; D. Kranen: Spraak
herkenning Software: Niet typen maar praten; 
]. W. Koten: De krant als genealogische bron. 

Gens Nostra 67 (2012) 



ErfgoedBrief Breda, nr. 18, winter 2011-2012. 
Opnieuw een gotische boog gevonden in het Be
gijnhof; Begraafplaats Gasthuis onderzocht; QR
codes op panden in de binnenstad; Breda, stad 
van de Nassaus (17). Jan Ivan Nassau-Dillenburg 
[geb.1339]. 

Fryslan (Kon. Fries Gen. voor Geschiedenis en 
Cultuur; www.vdlp.nl ), 17' jg., nr. 6, nov. 2011. 
D. Sijens: Salomon Siewerd de Koe [Woudsend 
1842-Groningen 1886 (exm. De Mol Moncourt), 
predikant te Lienden (1869), te Buitenpost (1872), 
hoogleraar godgeleerdheid te Groningen, tr. 1885 
Isabella van Asch van Wijd{]; J. Otten: Rijstebrij 
als rijkeluis eten; H. Koppen: Contributiehuisje na
bij Kollumerpomp; Th. Kuipers: Terug naar elf en 
dertig. De Friese herindeling in de periode 1810-
1816; P. Te1pstra: De grinzen fan Smellingerlan; P. 
Hamminga: Herindeling: een snoer zonder einde; 
]. van zij·verden: Johan Eilerts de Haan verkent 
de jungle van Suriname [in 1908 en 1910; geb. 
Noordwolde 1865; exm. Doedes Breuning]; Ver
dwenen beroepen. M. van der Zee: Opsnijders uit 
Harlingen [meisjes en vrouwen die met een mes 
de ruwe kantjes van de gedroogde ongebakken 
stenen haalden]. 

Gens Germana (www.wgod.nl), jg. 37, nr. 3, sept. 
2011. P.J.C. Elema: De Duitse hovenier Carl Stein
metz (1740?-1847) [geb. Wabern / Hessen, overl. 
Sappemeer, tr. Hoogezand 1777 Tietje Remmerts]; 
T. Wiegman: De familie Wichmann afkomstig van 
Erve Wichmann in Ahausen-Sandloh bij Essen (01-
denburg) [genealogie; 17'-20' eeuw; drie zoons 
van Henrich Albert Wichmann en Maria Elisa
beth Macke (tr. 1770) kwamen naar Nieuwer-Am
stel]; H. Beudeker: Op jacht naar erfenissen [Joost 
Marcelis Färber (ook: Verwer), ged. Antwerpen 
1578, overl. Batavia 1632; De rol van Franciscus J. 
Hallo (overl. 1879); Stamreeks Färber / Ferber te 
Orlishausen 18' eeuw, te Haarlem 19' eeuw]; Op 
zoek naar een steen of pannen-bakker (Ziegler) 
uit Lippe [www.iisg.nl/migration/ziegler/ ]. 

Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, 
16' jg. (1991), nr. 1. H. van der Molen/C.R. Schoute: 
De heks van Schoonhoven [o.a. toverij processen, 
Schoonhovens strafrecht, 1581-1601, (schepenen 
1591), straffen]; G. Bloemendaal: Remonstranten 
in de Zilverstad [Bijlage 1. Adriaan Stolker (geb. 
Den Haag 1751); Bijlage 2. Naamlijst van de pre
dikanten van de Remonstrants-Gereformeerde 
gemeente te Schoonhoven (1632-1962)]. 

Idem, nr. 2-1991. H. van der Molen: Brandbestrij
ding in Schoonhoven tot 1803; Waternamen in 
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de Krimpenerwaard; Een bezoek aan de woning 
van een Lekkerkerkse weduwe in 1833. De boedel 
vanJannigje Oskam-de Vries [1744-1832, weduwe 
Gerrit Oskam]; De dronken burgemeester [Arie 
Stevens Sluijmer, Lekkerkerk 1704]. 

Idem, nr. 3-1991. W. Hoogerdijk: Schoonhovens 
onroerend goed in de eerste helft van de negen
tiende eeuw. 

Idem, nr. 4-1991. Van meewerken en moederen. 
Leefwerelden van vrouwen in Berkenwoude 1920-
1940; Boerendienstbodes rond Berkenwoude in 
de jaren ' 20-' 30. 

Historische Mededelingen (www.historische
verenigingsteenwijk.nl), 28' jg., no. 4, nov. 2011. 
De crash van een Halifax bommenwerper bij Kal
lenkote [1944; zeven bemanningsleden];]. Doeven: 
De Luchtwachtpost Thijendijk [bemanning o.a. 
Eppe Vink, Henk Otten, C. Boxum, Klaas ter 
Horst, J. Dantuma, 0. Hoogwerf, H.J. F. Schip
pers]; J. Gelderloos: Mr. Hillebrand Tuttel en het 
Tuttelfonds [ca. 1710-1774, advocaat, diaken, 
stads-secretaris; uitkeringen aan verarmde bouw
lieden, boeren en voerlieden, mits zijnde groot 
burgers van de stad Steenwijk]; J.D. van der Tuin: 
Wonen, werken en welstand in Steenwijk anno 
1832 [zeventig Steenwijkers worden met kadas
trale informatie vermeld]. 

Historische Vereniging Oud Leiden (www. 
oudleiden.nl),jg. 33, nr. 5, okt. 2011. Onze Vere(e) 
niging in oude kranten (1905-1907); Een waardig 
gedenkteken voor Jan van Hout; Het Politiebu
reau aan de Zonneveldstraat (1937). 

Joods Rotterdam (www.joodsrotterdam.nl), 2 ' 

jg. (2011), nr. 3. P. Sanders: Genealogie familie Van 
Koppelen [oudst bekende: Jacob Levi(e), ca. 1735 
Rotterdam 1809, tr. (1) ald. 1765 Sara Salomon, tr. 
(2) Amsterdam 1786 Lea Rubens Cohen]; Genea
logie familie (Schuitenvoerder) van der Sluis 
[Isaac Levie van der Sluijs tr. (1) Rotterdam 1790 
Lea Levie Lorjé, tr. (2) Amsterdam 1809 Leentje Si
mon van der Salm; zoon Levy (geb. 1792) tr. Rot
terdam 1832 Sara Abraham Schuitenvoerder; na
geslacht; het verhaal rond het 60-jarig huwelijk 
van Isaac van der Sluys en Sara Been in 1894]; Ge
nealogie familie (van) Been [nageslacht van Abra
ham Samuel/Salomon Been tr. Rotterdam 1769 
Engeltje Abraham Been]; Genealogie Nehemia 
Salomon Cohen (familie Graveur) [18'-20' eeuw]; 
S. Bali-Sanders: De Israëlitische Gezondheidsko
lonie Rotterdam [opgericht in 1896 door Hijman 
Julius Hijman, geb. Schiedam 1866, onderwijzer; 
fragment Hij man]. 
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Krommenieër Kroniek (www.hgc-kromme
nie.nl), no. 62, juni 2011. Verv. Koen maak je me 
schoen? (2) [Gerardus Groot (geb. Limmen 1878), 
Jan Heine, Holtkamp, Koning, Van Rosmalen, 
Opdam, Van Buuren]; Ontsnapt aan de razzia 
[herinneringen van Klazien Dekker (1915-1999; 
exm. Of man) en Jan Dekker]; Diaconessenhuizen 
in Krommenie; Sportverleden van Herman Kar
stens; Maarten Hart & Zoon [handel in ijzerwa
ren e.d.];J. van der Weide: Rolredershuizen met een 
respectabele leeftijd. Zuiderhoofdstraat 115 en 
93 [Lakeman, Kuijper, Kaars Sijpesteijn, Schot
man]. 

Het Kromme-Rijngebied (www.tussenrijnen
lek.nl), jg. 45, nr. 3, sept. 2011. G.B.H. van Wouden
berg: Het vergeten huis Royestein te Cothen: His
torie, eigenaren en bewoners (ca 1400 - ca 1950) 
[huis vermeld sedert 1422; tekeningen; bewoners 
/ gebruikers; De familie Van Cordenoort (1510-
1645) (ook: Van Coddenoort; generatie III. Nico
laes tr. Utrecht 1595 Yda de Gouda (van Swind
recht); erfgenaam van hun dochter Lamberta 
(overl. 1645) was Dirck van der Borch (die kort 
na haar overleed, tr. Amsterdam 1634 Catharina 
Schaep); het huis vererfde op de familie Scha
dé (1693-1812); De familie De Wykerslooth de 
Rooyesteyn (1812-1954)] . 

llil!L,,.,✓ 

De Lange Brug (Stichting Oud Uithoorn / De 
Kwakel; Postbus 57, 1420 AB Uithoorn), 35' jg. 
(2011), nr. 4. P.J.J.M. van Wees: Uithoorn en Tha
men in de Franse tijd [Daniël van Commenée, 
gemeentebestuurder 1795-1811 (met afbeelding 
van zijn lakzegel); toezichthouders van de armen
fondsen: Cornelis van Holst, Jacob Jan Lutsen
burg en Hendrik van Voorst; kandidatenlijsten 
plaatselijk bestuur met genealogisch interes
sante gegevens; de prefect besliste]; Chr. M.M. 
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Weerden: VOC -opvarenden uit onze streek [116 uit 
Uithoorn, 5 uit Thamen, 3 uit De Kwakel, 1 uit 
Kromme Mijdrecht en 2 uit Vriesecoop; o.a. admi
nistratie, rekening in het soldijboek; bijzonder
heden over de opvarenden, speciaal over Zacheus 
en Joachim Stoesak]. 

Meer-Historie (Haarlemmermeer; www.meer
historie.nl), 39' jg., nr. 4, dec. 2011. M. Har/aar: 
De carrière van Elise van Melis, directeur His
torisch Museum Haarlemmermeer; M. van Rijs
bergen: Tuinbouwgebied PrimAviera; B. Bos-Burg
graaff: Landbouwcrisis van 1877 tot 1895 leidde 
tot veel armoede; Chr. Greenway: Naar het onbe
kende land. Emigratie naar de Haarlemmermeer 
van Christiaan Cornelis Groeneweg (1845-1917) 
[overgrootvader van de schrijver (geb. 1953, die in 
Canada woont); Christiaan C. Groeneweg (geb. 
Goidschalxoord, Hoeksche Waard) tr. 1872 Maria 
van Vuren; in 1891 met vrouw en acht kinderen 
vanuit Maasdam naar Aalsmeer]; I. Nothdurft-Ter
louw: Bijzondere muzikale momenten [herinne
ringen; moeder Corrie van Stam was soliste bij 
de Chr. Gemengde Zangvereeniging Excelsior te 
Nieuw-Vennep]; B. Klaassen: Mijn vader was mu
ziekleraar [Dirk Klaassen, geb. Hoofddorp 1909 
( exm. Hoek)]; M. Har/aar: 'Het klinkt eigengereid 
en narcistisch, maar ik was Squab!' [in gesprek 
met diskjockey Gerrit Caspers; de soos Squab is 
voortgekomen uit de Kath. Arbeiders Jeugd]; B. 
Klaassen: 60 jaar geleden ging de nieuwe Fokker
fabriek open; D. Kemp-Spek: Sinterklaas in Hoofd
dorp in 1924. 

Mij11StadMij11Dorp (www.mij11stadmijndorp
overijssel.nl), jg. 2, nr. 4, aug./sept. 2011. A. van 
Liempt: De beslissende rol van een telefoniste 
[Femke Hoogenboom-Eftink lichtte bedrijven 
in de omgeving in over de staking bij Stork]; De 
laatste drenkeling van Schokland [William Tud
hope, Canadees vliegenier, 1940 (21 jaar)]; H. War
nar: Op het voetbalveld en in de rechtszaal. 'Het 
Zwolsche incident' [1927; Jan Stenvert van Go 
Ahaed kreeg voor een eenvoudige overtreding een 
proces-verbaal van wachtmeester Vos]; R. Kemper 
Aifèrink: Een Twentse fabrikantenfamilie op het 
Sallandse platteland [Van Wulfften Palthe]; M. 
Groenewoud: De afbraak van Bloem in Overijssel 
[dichter J.C. Bloem (over!. 1966) tr. (2x) 1926 en 
1942 Clara Eggink (overl. 1991)]; J. ten Hove: Mo
lenaar in de fout [Harm Kok (geb. Almelo) kocht 
de Jofferenmolen in 1875; in 1900 betrokken bij 
fraude]; Russisch op school in Deventer [Margreet 
van Brink (geb. Rotterdam 1926), lerares geschie
denis en Nederlands, begon in 1971 met Russische 
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les geven]; Het Station van Hengelo; Essenstoven 
in Steenwijkerwold; F.H. Grobbe: Een pachtboek 
met verhalen [van Herman Goossen Grubbe tot 
Herinckhave, geschreven 1638-1679; tr. Sophia 
van Besten uit Den Ham, die hem tweemaal met 
de kinderen verliet; geloofsstrijd (hij RK, zij gere
formeerd)] . 

Idem, nr. 5, okt./nov. 2011. Meester Bernink: 
oprichter van 'Natura Docet' in Denekamp [1878-

1954]; Nieuwkomer Co Adriaanse [voetbaltrai
ner]; H. Plefi: Het erfgoed van de Moderne Devotie; 
M. Stein-Wilkeshuis: Het vriendenboekje van De-
ventenaar Macharius Pinninck [1593-1636 (exm. 
Van Reede), tr. (1) ca. 1617 Anna Stegeman, tr. (2) 
Judith van Laer]; Keizer Napoleon kwam, zag en 
trok verder ... ; De nadagen van het Deventer Athe
naeum Illustre; Broos Seemann: schrijver over 
Salland in het streekdialect [geb. Deventer 1934]; 
De eerste inwijkelingen in Deventer waren Vikin
gen; A. Gellekink: 'Wij leven voort als treinkapers 
.. .' [geschiedenis van de Molukkers in Nederland; 
familie Maspaitella]; Leven met het verleden op 
en om het erf [Steenberg, Nijhuis]; De fascinatie 
van Anton Leferink [kassa's, typemachines e.d.]; 
Dirk M. van der Schrier: ingenieur met hart voor 
de geschiedenis; Van wie ben jij er een? Dzsingisz 
Gabor [geb. 1940 (exm. Hantke), burgemeester 
van Haaksbergen 1983-1990, staatssecretaris]. 

De Nederlandsche Leeuw (www.knggw.nl), 
jg. c xxvn1, nr. 3, sept. 2011. P.J.C. Elema: Testart 
(Groningen en Amsterdam) [de herkomst van de 
familie bleek uit een Groninger akte uit 1649, 
waarin familie te Saint-Quentin en Haarlem werd 
genoemd; 16' -19 e eeuw]; Verv. Genealogie van het 
geslacht Van Malburg (Dordrecht, Bommeler
waard, Utrecht, Gorinchem). Deel 3 (slot) [16' -17" 
eeuw; Tak Betuwe I; Tak Betuwe II]; Chr.E.G. ten 
Haute de Lange: Nobility en Noblesse in het Verenigd 
Koninkrijk; R. de Neve: Buitenlandse adel(lijke ti
tels) in Nederland [o.a. in akten van de burgerlijke 
stand, het in de Nederlandse vertaling voeren van 
buitenlandse adellijke titels, de Wet op de adel
dom. Bijlage A: Genealogie van de familie Van 
Dörnberg Heiden. Aanvulling op en verbetering 
van Nederland's Patriciaat 5 (1914) 95-98. Bijlage B: 
Genealogie van de Nederlandsch-Indische, later 
in Nederland gevestigde tak van de Duitse adel
lijke familie Von Wolzogen]; Forum. Chr.E.G. 
ten Houte de Lange: Familiewapens en het nut van 
officiële verlening en registratie [o.a. situatie in 
omringende landen en in Nederland]; Aanvullin
gen en verbeteringen. B. van Dooren: Horsten alias 
Van Dongen opnieuw bekeken [NL 128 (2011), Nr. 
1]; B. de Keijzer: De oudere generaties van de familie 

Gens Nostra 67 (2012) 

Van Wassenaar opnieuw bekeken [idem]; E.H.P. 
Cordfunke: De afstamming van Gerard van Velsen 
opnieuw bekeken [idem]. 

Nijmeegs Katern (www.numaga.nl), jg. 25, nr. 
4, okt. 2011. T. Doorewaard: Constructie en gebruik 
van voertuigen in de Romeinse provincies; P. Be
gheyn: Gerard Hengst (1715-1790). Een nog onbe
kende Nijmeegse zilversmid [exm. Vermaten; in 
de leer bij Jan Frans Moltzer te Nijmegen, Jo
han van Gendt te Maastricht, François van den 
Bergh te Luik en Marcus Rimbout te Brussel]. 

Omslag. Bulletin van de Universiteitsbiblio
theek Leiden en het Scaliger Instituut (www. 
bibliotheek.leidenuniv.nl), jg. 9, 02/2011. Ko
ninklijke portretten van fotograaf Franz Ziegler 
[ 1893-1939; o.a. hoffotograaf]; La Galigo inscribed 
into UNEsco's Memory of the World Register. A 
Buginese Manuscript from South Sulawesi (Ce
lebes); Hoorn eert Hadrianus Junius [1511-1575, 
tr. een zuster van Kenau Hasselaer]; A Leiden 
Manuscript as a Witness for Hebrew Teaching in 
Sixteenth-century Spanish Universities [Alfonso 
de Zamora, ca. 1474/6 - ca. 1545, hoogleraar He
breeuws] . 

Idem, jg. 9, 03/2011. Een kogel voor de Leidse 
kop. Johannes le Francq van Berkhey in 1770 

[1729-1812, dichter]; Isaac Vossius' aantekeningen 
in de Praedamitae. 

Ons Amsterdam, 63' jg., nr. 10, okt. 2011. E. Etty: 
Hip Amsterdam van jaren zestig als decor in Rem
co Camperts werk. N. Wisman: Als Napoleon aan 
Amsterdam dacht ... [rond zijn intocht aldaar in 
1811]; P.-P. de Baar: 'Bezuinigen is hartstikke moei
lijk'. Terug naar de jaren dertig? [o.a. welke keu
zes maakte men toen]; Wandeling Huis te Vraag 
en Jaagpad langs Nieuwe Meer; M. van Melle / N. 
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Wisman: Dankzij het penninksken van duizenden 
[kon in 1886 het monument voor Samuel Sar
phati onthuld worden];]. van Gent: Bartholomeus 
van der Helst: begaafd schilder van de Amster
damse elite. 

Idem, nr. 11/12, nov./dec. 2011 Thema: Am
sterdam Wereldstad. 'Hoe laat zijn de relletjes?' 
[Provo 1965-1967]; E. Kloek: Op goed geluk naar 
Amsterdam. De lotgevallen van 17d,_ eeuwse im
migranten; M. van Melle / N. Wisman: De filosoof 
en het dienstmeisje [René Descartes en Helene 
Jans (van der Strom); zij tr. 1644 Jan Jans van 
der Wel]; Ontstaan en groei van de Ghanese ge
meenschap Zuidoost; Hoe gewi n en immigration 
samengaan. Feiten en cijfers over Amsterdam 
Wereldstad; Hoe woonden de eerste Turkse Gast
arbeiders; 5. Bloemgarten: Gelijkgesteld maar ge
minacht. De moeizame integratie van de Amster
damse Joden rond 1800. 

Ons Voorgeslacht (www.hogenda.nl), nr. 638, 

jg. 66, nov. 2011. K.A. Reuvers: Het geslacht Ver
meulen alias Grol (Charlois, Rotterdam) [oor
spronkelijk molenaars, later veerschippers; eind 
16' -17' eeuw]; A.P.H. Rooden: Lidmatenregister 
Oosterwijk 1688; N.P. den Hollander: 10' penning 
Barwoutswaarder 1561 [transcriptie]. 

Oud Nuus (info @stichtingoudaalsmeer.nl; 
Postbus 374, 1430 AJ Aalsmeer), nr. 164, jg. 12, okt. 
2011. K.G. Eveleen: Landwinning met een luchtje 
[aan de groeiende vraag naar teelakkers voor se
ringenstruiken werd in 1911 voldaan door het 
storten van stadsafval uit Amsterdam]; J. Hofstra: 
Wat was waar in 1647? [de Nieuwe kaart van Rijn
land van de landmeters Jan Jansz Dou en Stevin 
van Brouckhuysen]; Aalsmeerse anekdotes (9). 
N. van der Maat: Grappen en vaak plezier in het 
centrum van Dorp [zoute taart voor Joke Koster 
van Jan Jongkind; de auto van Dirk Met; groen
teboer Joop Walraven; scheepsbouwer Van Dam; 
het glazen oog van ds. De Lange; kapper Land
zaat]. 

De Proosdijkoerier. Historie van De Ronde Ve
nen (Postbus 65, 3648 ZH Wilnis; www.proos
dijlanden.nl), jg. 27, nr. 1, maart 2011. 5. Veerhuis: 
Was er nog nieuws? [1941]; Idem: De bedijkingen 
onder Mijdrecht. Deel 1: aanleiding en voorberei
ding [17' -18' eeuw]; P. van Bttul: De dochter van de 
fortwachter. Agatha de Graaf-Uidam groeide op 
bij het Fort Uithoorn [inleiding over de Stelling 
van Amsterdam; Cornelis Uidam (geb. Monnic
kendam 1912), militair (marine, landmacht), mu
nitieoppasser, fortwachter 1960-75; Agatha (geb. 
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1947) tr. 1968 Menno de Graafj; F. van Wieringen: 
Gereformeerd of remonstrants? Deel 2: Anthoni 
Pietersz van Wieringen, schout te Waverveen 
(1637-1649); P. Grundmann: Kapittel van Sint Jan. 
Van pausen, keizers, koningen, bisschoppen, 
proosten en graven; J. Frankenhuizen: Pastoor 
schiet uit zijn slof. Over rondeveense taartpun
ten, een kerkje en een schermutseling [gebied in 
de vorm van taartpunten; het Achterbosch te Vin
keveen waar van 1630-1843 een katholieke schuil
kerk stond; pastoor Philippus van Veen, 1800]. 

Idem, nr. 4, dec. 2011. Radio Cosmos Vinkeveen 
en het vervolg [radiopiraat 1982; in gesprek met 
Hans van Zwieren]; J. Frankenhuizen: Mijdrecht 
was ooit kloppend hart van Utrecht [de jaren vijf
tig]; 5. Veerhuis: De droogmakerij onder Mijdrecht. 
Deel 4: Tot besluit, de klus geklaard .. [burge
meester J.G. de Voogt (tr. 1847 Klazina van Wie
ringen); voor aanbesteding vijzelmolens 1861 
waren de laagste inschrijvers Hendrik en Steven 
de Kort, aannemers in Ouderkerk a.d. Amstel; 
stoomgemaal uitbesteed aan Gebr. Schutte te 
Amsterdam; machinegebouw en woning aan J.G. 
Uphoff te Nieuwveen en H. Griffioen uit Breu
kelen]; P. van Buul: De landsverdediging. Het ont
staan van de Vesting Holland; Oude klassenfoto's; 
]. Frankenhuizen: Opgraven of gedenkteken? Deel 
2: Met radar op zoek naar Proosdije; Krantenbe
richten uit het verleden; Vinkeveen voor de ont
sluiting. 

De Stelling ( www.historieweststellingwerf. 
nl), nr. 118, jg. 30, sept. 2011. G. Lantinge: De Kuun
der [ontstaan uit de in 1866-1888 aangepaste loop 
van de rivier de Tjonger of Kuinder]; Red.: Bauke 
van Dijk aan de Tjonger [geb. Langedille 1929; 

herinneringen]; Kloosterbezittingen aan de boor
der van de Kuunder [fragmenten uit de dissertatie 
van J.A. Mo~; A. Veenhouwer-Ziel: Mijn leven aan 
de Tjonger; H. Ruiter: De Braandemeer [ natuurge
bied onder Oldelamer]. 

De Sneuper (www.angelfire.com/vt/sneuper), 
nr. 103, 25' jg., nr. 3, sept. 2011. R. Haantjes: Pa
renteel van Johannes Arnoldus Stoelman [geb. 
Dokkum, over!. Thiel 1802, soldaat, tr. Dokkum 
1792 Trijntje Jacobs; zij hertr. Anjum 1804 Fedde 
Brants van der Helm; voor haar kinderen nam zij 
in 1811 de naam Werker aan; de kinderen en hun 
nageslacht echter voerden de variant Werksma; 
voorts: Poutsma / Pausma / Pautsma, Haantjes]; 
P. Hartmans: De familie Hartmans in de Donge
radelen (2) [te Wierum; 19' -20' eeuw]; Website 
[www.zeemansleed.nl; www.spanvis.nl; oog
merk: een 'gezicht' geven aan overleden opva-
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renden op Nederlandse schepen]; S. Meindersma: 
Meindersma's in Ee [Eelke Wiggers (geb. Paesens 
1761, zoon van Wigger Meinderts en Berber Bok
kes) tr. (1) 1787 Fetje Douwes Vlieg, tr. (2) 1792 
Eelkjen Reinders weduwe Joh. Sytzes, boer op 
Unia State; genealogie verhalenderwijs en fami
liegeschiedenis]; D. Leij: Het stempel van Foeke 
Sjoerds [1713-1770, schoenmaker, schoolmeester 
en historieschrijver, tr. Ee 1734 Antje Aukes; na
geslacht Foekens, Sjoerdsma]; P. Hillebrand: Ver
dwenen huizen [o.a. herberg De Swarte Mosk on
der Aalsum; kascelein Fenema (1831)]; P. de Haan: 

De B.L.O. koe [de school voor Bijzonder Lager On
derwijs wilde in 1954 o.a. een koe aanschaffen om 
leerlingen het melken te leren]; Fryslan 1811-2011 

[www.fryslan.nl; www.werelate.org]. 

Team Monumenten & Archeologie, gemeente 
Leiden, Jaarverslag 2010 (mei 2011). De vroegste 
stadsgeschiedenis van Leiden - stof tot discussie. 
Hierin o.a.: L. Gräper: Tegels met een verhaal in 
de Bonte Koe [café in de H. Choorsteeg]; Het Aal
marktproject, archeologisch en bouwhistorisch 
onderzoek in de wieg van de stad; Stedelijk gas 
en elektriciteit aan de Maresingel en Hooigracht. 

Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslach
ten.nl), jg. 36, nr. 5, dec. 2011. P. van Beek: Nieuwe 
studiezaal Gemeentearchief Barneveld [www. 
barneveld.nl/gemeentearchief]; H. Hooijer: Quo 
vadis Veluwse Geslachten? [o.a. pleidooi voor het 
maken van een familiegeschiedenis]; J.F. van der 
Wal: Het portret van ... Walter Yzebrink [Ambt 
Hardenberg 1893 - Zwolle 1956, tr. 1918 Hendrika 
G. Hamhuis]; W. Bakkenes/N. Teunissen: Onbekend 
en verzwegen familie verleden (Veluwse gehei
men). Een boeiende speurtocht [naar Johanna 
J.R. Bakkenes en de vader van haar twee illegi
tieme kinderen, Anton J.H.M. Verbeek (geb. 
Venray 1901; exm. Slits ); zij tr. Pernis 1933 Geurt 
Bouw]; Verv. Genealogie Bourgonje, de 7' gene
ratie [19' -20' eeuw]; E. de Jonge: Genealogische en 
heraldische gedenkwaardigheden op de Veluwe 
[aantekeningen uit de gemeenten Arnhem, Epe, 
Oldebroek, Rheden en Voorst]; G. Klopman: Van 
Voorthuizen [A. Nakomelingen van Jacob Hen
dricksen (otr. Barneveld 1748 Weijmptje Geerlof
sen); B. Nakomelingen van Gerrit Gijsbertsen te 
Lunteren ( tr. ca. 17 44 Hendrik je Wouters)] . 

De Waag (Vereniging Historisch Sneek e.o.; 
www.vhsneek.nl), jg. 13 (2011), nr. 4. H.H. Stall
mann: Het Gebouw voor Christelijke Belangen te 
Sneek [initiatiefnemer 1906 dr. G.A. Wumkes; 
nieuwbouw in 1927; architect F. de Jong]; W. Hoe-
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kema: De McAdamweg van Sneek naar Bolsward 
[in 1844 werd de weg verhard volgens het idee 
van John Loudon McAdam uit Schotland; zgn. 
macadamweg]; Sjoerd van Oss duikt in de nos
talgie van de politie Sneek; Bijzondere Friezen 
[Ab Roosenstein, 1924-1991, etaleur, tekenaar]; 
Rechtbank te Leeuwarden. Zitting van maandag 
23 juli 1900. 

Waardeel (www.drentsehistorischevereni
ging.nl), jg. 31, nr. 3, 2011. R. Sanders: Dromen van 
Drenche. Buicenlandse kunstenaars schilderen 

Drenthe; J.K.H. van der Meer: Hoe Drents was de 
Drost? Sigismund van Heiden de Drentse maat 
genomen [over!. 1806; volgde in 1776 zijn vader 
op als drost; het Stadhouderlijk bezoek in 1777]; 
R. Nip: Bé Mensingh. Lokale geschiedschrijving 
in Zuidoost-Drenthe [geb. Emmen 1937]; B. Hans
kamp: De Havelter Made. De eerste ruilverkave
ling in Drenthe [1927; paardeweide- en naweide
rechten; o.a. ligging, staat van het gebied, aan
vraag en opzet, taxatie en uitbetalen]. 

Zeeuws Archief, nieuwsbrief nr. 52, dec. 2011. 

Nieuwe toegangspoort tot dé bronnen over het 
Zeeuwse verleden [de persoonsbestanden vanuit 
rsrs (7 miljoen) en de beeldbestanden (40.000) 
vanuit Atlantis geconverteerd naar MAIS-Flexis; 
Archieven.nl > archieven en collecties > Zeeuws 
Archief; www.zeeuwengezocht.nl]; Tips voor 
'kansloos' onderzoek naar bedrijven [www.kran
tenbank-zeeland.nl; arrondissementsrechtbank, 
kantongerecht, Memories van Successie, Faillis
sementsdossiers, Verzekeringen, Gemeentever
slagen, Notariële akten]. 

Zeeuws Erfgoed (www.scez.nl), jg. 10, nr. 03/04, 
dec. 2011. Monumentenronde: Vereniging De 
Zeeuwse Molen [opgericht 1975; www.zeeuw
semolens.nl]; Vrijwilligers brengen panorama
schilderij van Yerseke tot leven [schilder W.F.A. 
Vaarzon Morel, 1913]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
1340 (Rotterdam), jg. 25, no. 2, zomer 2011. Pro
ject Schilders aan de Maas; R. Philippo: Introductie 
Y-chromosoom DNA onderzoek als genealogisch 
hulpmiddel; Verv. De Rotterdamse componisten
familie De Lange; R. Vennik: De rol van schout en 
schepenen tijdens de Middeleeuwen en de repu
bliek ... 

Genealogica (Flevoland), 27' jg., nr. 3, okt. 2011. 

Uit het spreekuur - Afghanistan [asielzoeker 
zoekt DNA joods-Roemeense grootmoeder]; A. 
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Kanon: Gewijzigd archief onderzoek in Oosten
rijk [www.matricula-online.eu]; 'Ouwe Kees', 
een heetgebakerd baasje [Cornelis Cornelisz 
Jongkees (Den Helder 1708 - 1760), tr. 1734 Lijs
bet Alberts Kikkert; in 1750 voor 15 jaar verban
nen]; Over 'Wie Was Wie'; P. van Dorssen: De drie 
Gabellen van Utrecht naar Amsterdam 17' eeuw 
[samenvatting van een lezing; Van Dorssen in de 
Vechtstreek]. 

GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 14, nr. 4, nov. 2011. 
Een vechtpartij te Klimmen (II en slot) (Schoen
makers, Brouns; 1778]; P.-P. Kolber: Een huwe
lijksketting van 7 personen [Hendrina Clabbers 
tr. Sambeek 1770 Joannes Lemmens - Ebben -
Vos - Van de Voort - Martinus van den Bergh tr. 
ald. 1844 Joanna Wolters]; Maten en Gewichten 
[vergelijkingstabellen]; M. W. Suijkerbuijk: Centraal 
Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) [in het 
Nationaal Archief te Den Haag 'berusten dossiers 
van personen die gedurende de bezettingstijd 
1940-1945 een (bijzondere) rol speelden.']; I. Lau
men-de Rooy·: De zoektocht naar mijn overgroot
vader [Jan Hendrik de Rooij, geb. Werkendam 
1855, over!. Ukkel 1932]; W. Donners: De Bornse 
parenteel van Leonardus Peters, ofwel: zijn alle 
Frans Karels in Born familie van elkaar? [Leonard 
Peters, tuinman, tr. Born 1743 Wendelina Mulle
ners; Leirs, Van Thoor, Ven Muiken, Corten]. 

Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch -Tilburg), nr. 
51, jg. 13, sept. 2011. L. Adriaenssen: Het nut van 
genealogisch drukwerk [o.a. bronbeheersing, 
begeleiding eindproduct, fouten online, contro
leerbaarheid]; K. Weijters: What is in a name! [o.a. 
het voorbeeld de voornaam van Heiliger Weijters 
(1792-1846), wiens doopnaam 'Tossanus' bleek te 
luiden. De auteur verklaart dit als vernoeming 
naar de 'tweede' voornaam van de vader Adrianus, 
die een zoon was van Heijliger Weijters. M.i. be
treft het hier een 'verlatijniseerd' patroniem. Pas
toors waren gehouden kinderen te dopen met een 
naam uit de heiligenkalender. Als het kind een 
(roep )naam kreeg, die niet herleid kon worden tot 
een heilige (bijv. Grietje > Margaretha) zocht de 
pastoor een naam, die in klank nabij kwam (bijv. 
Sytske > Cecilia), of werd de naam vertaald naar 
een erbij aansluitende betekenis, zoals in dit ge
val Tossanus ( de Latijnse vorm van Toussaint = Al
lerheiligen). Als er voor een roepnaam meer mo
gelijkheden waren voor een 'officiële' vorm, kan 
men één en dezelfde persoon onder verschillende 
namen tegenkomen (bijv. Leentje > Magdalena en 
Helena). Patroniemen worden verbogen in het La
tijn en krijgen in de tweede naamval (genitief) de 
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uitgang -i. Een Adrianus Tossani Weijters zal in 
de volkstaal Adriaen Heijligers Weijters genaamd 
zijn. Kleinzoon Heiliger is dan gewoon naar zijn 
grootvader vernoemd]; W. Spann: Tichelt u mee? 
[verzoek om extra informatie betreffende steen
bakkerijen, de naam Tichelaar, tichelland, leem
kuil enz.; w.spann @cmmbrothers.nl; tel.: 013-
54.988.69]; H. Vera: Gemene gronden in de Me
ijerij van Den Bosch tussen herberg en hertgang 
1000-2000 [samenvatting]; B. Lems: Overleden 
Brabanders uit het leger van Napoleon [31 perso
nen met gegevens]; J. van Dongen: De boerderijen 
Klein en Groot Deuteren [bewoners De Leeuw, 
Vroemen];J. Hamers: Is er een relatie tussen de fa
milienaam Hamers en het gebied 'Hamershoek'? 

Idem, nr. 52, dec. 2011. R. Koster: Mensenlevens 
als bron [verslag studiedag]; Chr. van de Ven: Ge
nealogische community's. Stamboomvorsers 
verenigt u!;]. Boeren: 200 jaar Burgerlijke Stand 
[in jaartallen]; T. van Gestel: Militairen als voorou
ders [o.a. Bechtholt, Chantrelle]; A. Braat: Ge
slacht Braet (Braat) in Den Hout bij Oosterhout 
[18' eeuw; met Kouters, Montenier]; H. Haen: De 
naam Heiliger; Th. van Herwy·nen: Mysterie rond 
de tweeling Donders, geboren in Tilburg in 1866[ 
exm. Mallens; Van (den) Hoek, Van Dijck]; W. 

Peters: Bidprentje Anna Maria Dorothea Messing 
[over!. Oirschot 1837 (13 jaar); exm. Van Rooij
en; de ouders afk. van Amsterdam]; J. Neomagus: 
Biografische schetsen familie Neomagus, deel 1. 

Johanna Helena Neomagus (1748-1817), huis
houdster en kamernier [exm. Van de Werk; in 
betrekking bij families Des Tombe, Berail, Wuy
ters - Van de Nypoort] . 

Hollands Noorderkwartier, afl. 88, jg. 25, nr. 
4, dec. 2011. R. Sanstra/M. Sanstra-Veenis: Een bij
zondere zoektocht naar onze voorouders [in de 
Zaanstreek, West-Friesland: Veenis, Klopper; in 
Suriname: Sanstra, Rijzig, Bartelink]; K. Aa/dijk: 
Genealogie Raake 'Rake [afk. uit Duitsland; te 
Hoorn, Oudkarspel; 19•-zoc eeuw] . 

Kempen- en Peelland, jg. 19, nr. 4, dec. 2011. Th. 
van Rooijen: Boxmeerse edelsmeden, deel 1. Box
meerse meesters in de 18' eeuw [Rabanus Raab 
(Kalkar 1654-1739/40 ), zoon van Rutger ter Hul
pert genaamd Raab en Hester Hachten, tr. ca. 
1683 Sophia Schöningh]; Het fotobidprentje van 
... Mgr. Petrus Noyen (1870-1921); Wat is paleogra
fie? (6) [afkortingen; voorbeelden]. 

Kwartier van Nijmegen, jg. 20, nr. 4, dec. 2011. 

E. Kam: Reglement voor de binnenvader en bin
nenmoeder van het Borgeren Weeshuis; Readmis-
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sie of borg- en ontlastbrieven; Gildebrief van de 
biertappers; E.Jagtenborg/H. Fransen: Genealogisch 
en historisch onderzoeker Gerrit Bothof [geb. 
Oss 1929; interview; met kwst. (6 gen.): -, Ber
nard, Van Herpen, Van Maanen]; Het portret van 
de familie Van Herpen - Van Maanen [1912]; H. 
Fransen: Hendrik Heuck introduceerde in 1657 de 
Nijmeegse gierpont (tr. Nijmegen 1629 Catharina 
Brouwers weduwe Gerrit in de Betou; eigenlijke 
uitvinder Pieter Gabriels Croon uit Zegwaard]; 
E. Kam: Crimineel (1739; landlopers, dieven e.d.]; 
Solliciteren in 1786 (Willem Defauré / de Fauré]. 

Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 59, nov. 2011. 
M. Roefs: De aardbeving bij Uden (1932); A. Wijnen: 
(Van) Rijkevoort als herkomstnaam (fragmenten 
Van (de) Riekevoort / Van Rijkevoort te Berghem 
resp. te Boekel en Oss; 18'-19' eeuw]; W.Jaegers: Een 
nieuwe onderwijzer voor Maarhees (1825) [Leo
nardus Janssen (geb. Venraij) i.p.v. wijlen Theo
dorus Driessen]; De kans op een 'koekoekskind' 
in uw stamboom. 

NoordKOPstukken, jg. 26, nr. 1, jan. 2012. Tus
sen oude papieren van ... gevonden (vervolg). 
Overledenen van Huisduinen (Oud Katholiek) 
(1695-1709]; M. Feenstra: Sarlemijn is de naam 
(kwst. (4 gen.) van Jan Feenstra (1919-1974): -, 
Kiesauw, Gooijer, Sarlemijn; kwst. van Gerrit 
Ignatius Sarlemijn (Amsterdam 1800 - Den Hel
der 1850): Charlemaine, Den Ham, Ten Boeke
laar, Hardenberg] . 

Rijnland, afl. 48, 16' jg., nr. 3, sept. 2011. H.E. Ver
beek: Aanvullingen kwartierstaat Kriek - De Wilt 
[deze kwst. is opgenomen in 'Onze Voorouders', 
delen !Ven V; het betreft de kwn. 220/221.Jan van 
Oosten tr. Rotterdam 1752 Jannetje Koek; gen. 
VIII - XIV: -, Arande, (De) Koek, Van Ameijde 
(Van der Meijden, Termeij)]; Nationaal Archief 
krijgt 16d'-eeuwse brieven [geschreven door J. van 
Schagen uit Heemskerk en Hercules Brugman 
uit Antwerpen aan de graaf en gravin van Eg
mond; 1573 resp. 1588]. 

Twente Genealogisch, 27' jg. (2011), nr. 3. R.F.A. 
Rorink: De invoering van de burgerlijke stand 
in Twente werd ondersteund door de rechter
lijke macht [o.a. praktische problemen, oude 
gewoontes, achterhaalde tenaamstellingen in 
doopinschrijvingen, voor herstel naar de rechter, 
rechtbankvonnissen]; H. Boom: Lodewijk Napo
leon, bedankt! [Gerrit Jan Wevers en belasting
controleur Eberth, vechtpartij en doodslag, 1808; 
straf onthoofding omgezet in schavotstraf; over!. 
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Hengelo 1855, tr. Aaltjen Luijerink];J. Harzevoort: 
Naamsaanneming 1812 in Vriezenveen (Evert
man, Nijhuis]; Idem: Enkele gewoonten en ge
bruiken onder de boerenbevolking van Almelo; 
H. Kok: Naamsaanneming in Twente, meer vragen 
dan antwoorden. 

Idem, 2011, nr. 4. P. Rouing: Onvolkomenheden 
in de Burgerlijke Stand in Twente; J. Harzevoort: 
Twente in de Franse tijd; T. Boswerger: Napoleon 
[Wergers werd Boswerger]; E.C. Geerdink v.d. 
Worp: Hoe een Zeeuwse vrouw met haar man in 
Overijssel kwam [Jur jen (later: George) Jans, mi
litair, tr. Vlissingen 1751 Catharina Maria de Rij
cke, uit Axel; als oud-sergeant-majoor in 1812 
veldwachter in Dalfsen geworden]; H. Kok: Jo
hannes Hermannus ter Ellen (1790-1812). Eerst 
beroeps toen dienstplichtig (Bremmmers -
Breembroek; Trille, Trelle - ter Ellen]; R. Strij
ker: Schilder van het Oost-Nederlandse landschap 
[Arnold Marc Gorter (Almelo 1866 - Amsterdam 
1933); exm. Ten Cate]. 

Zaanstreek-Waterland, afl. 87, dec. 2011. M. 
Zwolsman: Gebeurtenissen uit het leven van Jo
hannes, Alewijn en Jannighen Lieshout, vader, 
zoon en kleindochter [Johannes Lieshout, o.a. 
student Leuven, priester gewijd 1568, predikant 
op Wieringen (1588), te Westzaan (1592), over!. 
1604; Alewijn o.a. schepen van Wormerveer; le
vensbeschrijvingen; nageslacht]; H. Rijswijk: 
Trouwen in Edam [gewoontes, impost, uitzonde
ringen, cijfers]. 

België 
Archiefleven. Nieuwsbrief van het Stadsarchief 
van Brugge (www.brugge.be/archief; levend. 
archief@brugge.be), jg. 18, nr. 4, okt. 2011. N. 
Geirnaert: 2001-2011. Tien jaar geleden: Beeld
bank - Erfgoed - Marcus [website beeldbank 
vernieuwd: www.beeldbankbrugge.be; archief
beheersysteem Marcus wordt vervangen door 
PROBAT, waardoor toegangen ook via internet 
beschikbaar komen, e.e.a. aangepast aan inter
nationale standaarden]; Bronnen van het Stads
archief.]. D'hondt: De Porseleinkaarten [lithogra
fische drukwerkjes met bijzondere afwerking]; 
A. Vandewalle: Het Hanzearchief in Keulen [na 
de instorting van het Keulse archief konden veel 
stukken van het Hanzearchief in sterk of minder 
beschadigde toestand uit het puin gehaald wor
den; ze zijn naar twintig opslagplaatsen over heel 
Duitsland overgebracht. Er zijn wel microfilms 
van, die gedigitaliseerd worden. Het restaureren 
en opnieuw toegankelijk maken van het totale 
historisch archief van de stad Keulen zou 30 tot 50 
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jaar kunnen duren. De kosten worden geschat op 
350 à 400 miljoen euro]. 

Heraldicum Disputationes (users.pandora. 
be/homunculus), jg. 16, nr. 4-2011. M. Van de 
Cruys: In Memoriam Jos Goolenaerts 1913-2011; 
]. Goolenaerts (t): Heraldiek langs de openbare weg 
te Deurne; H. van Heijningen: Het wapen van bis
schop Fulgentius W. Le Roy OSB; A.C. Zeven: He
raldiek en banistiek op postkaarten van het 'Vier
landenpunt'; D. Delgrange: Roubaix = Revers, maar 
niet Oostende!; D. Coutereels: Banistieke recyclage; 
A. Rabbow: De 'moeder aller wapens'. De heraldiek 
begon met een vrouw: Isabella van Vermandois 
[1085-1131; tr. (1) Robert de Beaumont, tr. (20 Wil
liam van Warenne; 'schaakwapen', doorgegeven 
in vrouwelijke lijnen; de oorsprong van het mo
tief is mogelijk geweven stof. Voorts: de nieuwe 
Duitse familie- en namenwet zorgt voor een af
wijking op de mannelijke erfrechtlijn bij familie
wapens. Familiewapens zijn in principe verbon
den met de familienaam (van bloedverwanten; 
niet bij naamsgelijkheid)]. 

Vlaamse Stam (www.familiekunde-vlaande
ren.be), 47' jg., nr. 6, nov.-dec. 2011. D. Everaert: 
Twee 18d'-eeuwse lijsten van gedetineerden in het 
Brugse mannentuchthuis; H. Bruyland: De lich
ting van 14 juli 1812 van het Franse 6d' regiment 
kurassiers [zware cavalerie; historisch kader; sa
menstelling van de lichting, w.o. uit Nederland: 
Jean de Witte (geb. Koewacht 1791; exm. Cap
paert), Jacques Staas (geb. Hontenisse 1785; exm. 
De Wit), Michel Lijbaart (geb. Biervliet 1790; 
exm. Kroes), Jean van Kruijssen (geb. Graauw/ 
Hulst; exm. Luijks), Dominique Broekhoven 
(geb. Oosterhout 1788; exm. Smits), Gerard Meij
ers (geb. Geertruidenberg 1785; exm. Nuijtten); 
met signalementen en gegevens als overlijden, 
gedeserteerd, krijgsgevangen]; G. Lathouwers: Een 
vergeten of onvolprezen genealogische bron? 
Graf- en gedenkschriften in kerken, abdijen, ge
bouwen van de overheid en particulieren in de 
provincie Antwerpen [Centrum Antwerpen Data
bank (CAD) op familienaam, te raadplegen in het 
VVF-Nationaal Documentatie- en Studiecentrum 
te Merksem; informatie over de geïndexeerde 
delen]; W. Devoldere: Genealogische programma's 
voor de MAC-computer; G. Geudens/L. Van Staeyen: 
Vander Achterts uit Staden [waar ligt/lag Staden: 
o.a. in Herenthout en Rumst, bij Aarschot, Roese
lare en Sint-Truiden; Vander Achtert uit Staden 
werd Van Staeyen]; Geregistreerde familiewa
pens: Ceulemans, Utsi, Schoensetters, Kamoen, 
Maller, Bloemen, Baertsoen, Verheylewegen 
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[met stamreeks, 14' -19' eeuw]; Vervallen hofste
den in het Brugse Vrije (vervolg en slot); Gentse 
poorters uit Leiden (1542-1796) [twee personen: 
Dierick Adriaenssens (1606) en Hendricus Cot
tart (1771)]; D. Notredame: Stichting van het broe
derschap 'Allerheiligste naam Jezus' te Ternat 
[met ledenlijst 1639-1782]; Verv. Erfenisoproepen 
in de 'Gazette van Gend' (jaargang 1778) [o.a. Ma
rinus de Bruyne, Hulst in Staats-Vlaanderen, 
over!. ald. 27-8-1778; exm. Van Limbergen; exe
cuteur test. Adrianus Ponsioen in Hulst]; Oude 
kerkelijke en funeraire opschrifcc:n uit de scrcclc 

rond Brugge - deel VIII [ te Lissewege]. 

Duitsland 
Duisburg INFORMation (afd. Westdeutsche 
Gesellschaft), 9/1998. Baerler Zahlungen für eine 
französische Brandschatzung; Die Geschichte 
des Baerler Steinschenhofes und seiner Aufsit
zer [op den Stein, Steinschen, Weyand; 15'-20' 
eeuw]; Geburtstagkinder [sept.1798 te Mülheim]; 
Rexen in Borken; Alte Hünxer Namen; Wapen
afb.: Lindstatt (Nuremberg). 

Idem, 10/1998. Eine französische Landaufnah
me anno 1798; Geburtstagkinder [okt. 1798, Mül
heim; o.a. Schürmann]; Aus der Geschichte des 
Buschmannshofes in Meiderich; Heimische Bür
ger mie Napoleon auf dem Zug nach Ru8land 1812 
[o.a. Müsken, von Haza]; Wapenafb.:Jan van der 
Eyck (1519 Haus Bärenkamp). 

Idem, 11/1998. Verzeichnis der bei der ev. Kir
chengemeinde Mülheim an der Ruhr vorhande
nen Kirchenbuchzeignisse 1663-1699 [ingeschre
ven o.a.: Arnoldus Sibolius (1666, uit Leiden), 
Anneke Bürgers (1669, uit Nijmegen), Maria 
von der Sluys (1674, uit 's-Gravenhage), Johan 
Wichaertz Liefferinck (1676, uit Winterwijk), 
George Brinck (1676, uit Leiden), Teuntje Smids 
(1677, uit Dordrecht), Tryntje Hagemans (1678, 
uit Amsterdam), Mechteld van Meurs (1678 uit 
Utrecht), Matthys Solderbeck (1679, uit Rotter
dam), Georg Rose (1680, uit Leiden), Pieter En
gelberts (1682, uit Amsterdam), Orsel Huysman 
(1683, uit Nijmegen), Michiel Scholten (1684, uit 
Zutphen), Goosen Diepenbeeck 91687, uit Lei
den)]; Ein Hexenproze8 aus dem 17. J ahrhundert 
[Aelken ten Hovenroth / then Haveroth; 1622]; 
Geburtstagkinder [nov. 1798 te Mülheim]; Wa
penafb.: Satzinger. 

Idem, 12/1998. Geburtstagkinder [dec. 1798]; 
Von Broicher und Speldorfer Höfen; Verkauf von 
Stermann's Kate. Eine Baerler Familientragödie 
[1784]; Stammfolge der Familie Stermann [eind 
17'- begin 19' eeuw]; Der Kolkerhof [in Speldorf]. 
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Genealogie (www.degener-verlag.de), Band 
xxx, 60. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2011. Chr. Wunder: 
Ahnen aus dem Nürnberger Patriziat in der Fami
lie Graff: Paul von Heugel und seine Vorfahren 
[kwartieren in stamreeksen, o.a.: (von) Heugel 
te Neurenberg (14' -17' eeuw), Bäsinger, Behaim 
(12' -14' eeuw), Bombrecht, Buchholz te Frankfurt 
a.d. Oder, Coler gnt. Forstmeister (12' -14' eeuw), 
Dilherr von u. zum Thummenberg, Ebner von 
Eschenbach, Esler, Fugger, von Geisendorf gnt. 
Gröiser, Grog te Neurenberg (13' -14' eeuw), Hal
Ier (v o n Hallc 1·s t c in), I-Iau g, I-iol z.schuhc r, I-Io 

ser, Jenisch te Augsburg (16' eeuw), von Kam
merstein, Kemnitz, Koch te Grönenbach (16' -17' 

eeuw)]; A.Flurschütz da Cruz: Herrschaft in der Kri
se. Das Nürnberger Patriziat zwischen Abschluss 
und Expansion [uitgebreide studie]; A. Richter: 
über Ahnengemeinschaft und Implex ('Ahnen
schwund'). Ein Streiflicht auf das Nürnberger 
Patriziat in der groisen, noch unveröffentlichten 
Ahnentafel der Kinder von Prof. Dr. Siegfried 
Rösch, 1899-1984 [de Neurenbergse kwartieren 
uit de kwst. Rösch; in stamreeksen]. 

Zuid-Afrika 
Capensis (Genealogiese Genootskap van SA, 
kwartaalblad Wes-Kaap; weskaap @ggsa.info), 
3/2011 September. P. Ie Roux: What happened in 
High Street? A history of the Milns family in Sou
th Africa (Part 2) [genealogie / parenteel; met o.a. 
Labuschagne, Hill, Shrosbree]; G. Geldenhuys: 'n 

Bydrae tot 'n geslagregister vir die Klerckfamilie 
[nageslacht van Willem Jan Klerck (geb. Rhenen 
1766 (exm. Menthen), overl. Kaapstad 1839, tr. 
(1) ald. 1793 Aletta A. Deneys (geb. Coromandel 
1774 (exm. Topander), dochter van Jacob Pieter 
Deneys, die in Utrecht studeerde); tr. (2) ald. 1817 
Catharina M. Munnik]; H. Fox: Die Bouwers en 
Kleinhanse. Hul nageslag trou met mekaar [Jo
hann Ludwig Bauer arriveerde in 1724 uit Kas
sei in de Kaap, tr. 1736 Cornelia Burger, dochter 
van Berndt Burcherdt en Maria van der Merwe; 
genea log ie D o uwe r ; B eatrix P. M . B o u wer t r . 19 05 

Gerhardus P. Kleinhans (1882-1970 )] . 

CAPENSIS 

l ... ,wJk'tl"""'Oc-,hr,:u1SA 
li..,...•Mog..:JJ)>o1,:ic1yors, 

t,. WAlffA,\U\1.,\0 / QL,\kTl·RI.Y JOU RNAI. 

\V('s-Kz1u p / Western C:t1n• 

3/2011 September 

M. Vulsma-Kappers 

Het portret van ... 1 

[Abraham Stoppels] 
DOOR ANNEKE Bos-BLIEK 

Abraham Stoppels, geb. Zuidzande 20-8-1807, schilder en gemeenteveldwachter, over!. Schoon
dijke 27-5-1892, zn. van Abraham Stoppels en Centina de Visser, tr. Groede 31-10-1833 Cornelia 
van Petegem, geb. IJzendijke 12-11-1804, over!. Schoondijke 24-4-1885, dr. van Jan van Petegem 
en Maria Camhout. 

~1luutentitn. 
Hcclen vieren wij met onzen echtgenoot en vader 

ABRAHAi'I STOPPELS gedachtenis 1.\jncr weertli;
jnrfge gelukkige ambtsvervullin:; als Veldwach
ter dezer gemeente. 

Schoondijke , 26 Juni 18ï4. 
ZIJNE DANKBARE ECIITGENOOTE, KINDEREN 

EN BEHUWDKINDEREN. 

Uit de Middelburgsche Courant van 26 juni 1874 
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Schoo1ulijlrn, Alhir.r is Jl. Vrijdag overlcclcn 
clc hoer Abraham Stoppds, gepensioneerd ge• 
mcento-vcldwaehler !'Il de laat~tc gerechtigde 
tot het dragen van ·het mctnlcn kruis en do 
citarlcl-m1ulalje in deze gomccute. 

Uit Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen van 
4juni1892 
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Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren, waarvan er vijf jong overleden. Doch
ter Cornelia Centina Stoppels, geb. Schoondijke 1-12-1844, tr. Schoondijke 18-11-1869 Willem 
Bliek, kleermaker te Biervliet. Willem is mijn overgrootvader. 

Abraham Stoppels had meegedaan aan de tiendaag
se veldtocht. Daarover staat op de achterzijde van 
de foto, door een onbekende handgeschreven: 'ver
dediger van de Citadel van Antwerpen (1831-32), als 
fourier deel uitmakend van 182 officieren en 4300 

onderofficieren en manschappen. Op 29 dec. 1832 
als krijgsgevangene weggevoerd naar Sedan, van
daar naar St. Omer. Op 8 mei 1833 in het vaderland 
teruggekeerd.' Volgens een bron in het Nationaal 
Archief• echter was hij fuselier in het 2 dc bataillon 
der infanterie. Als dank ontving hij een bronzen 
medaille, die nog steeds in de familie gekoesterd 
wordt. 

Bekend was dat hij te Schoondijke schilder, later gemeenteveldwachter was. Directe aanlei
ding tot inzending van deze bijdrage was mijn bespreking (zie pagina 46-47) van het boek 
Bromsnor in Zeeland, Een geschiedenis van de gemeenteveldwacht 1795-1943, door Albert L. Kort ( 2010 ). 

Hierin vond ik tot mijn verrassing Abraham Stoppels drie keer vermeld. Hij maakte deel uit 
van de tiende brigade en was in dienst van 1834 tot 1880. In 1851 verdiende hij 290 gulden per 
jaar, zijn zedelijk gedrag werd als goed beoordeeld, evenals zijn gedrag in dienst. Onder het 
hoofdje 'Bijbanen' het volgende: "[ .. ] tot ongenoegen van de plaatselijke bevolking, zoals 
bleek in Schoondijke. Daar klaagde een inwoner in 1844 luidkeels over veldwachter Abraham 
Stoppels, die in zijn vrije tijd schilderswerkzaamheden uitvoerde en daarmee de plaatselijke 
schilders beconcurreerde. Het was kennelijk niet de eerste keer, want het plaatselijk bestuur 
waarschuwde: 'den veldwachter andermaal en ernstig om zich op geenerlei wijze met het be-
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drijf zijner vrouw te bemoeijen, of zelf schilderwerk te verrichten'." 
De foto is gemaakt door Abraham van Overbeeke (1836-1914), fotograaf te Terneuzen.3 

Noten 
1. Voor bij zonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. NA, Metalen kruizen en bronzen medailles, inv.nr.1239. 'Nominative staat van zodanige personen, 

welke voor zooveel het Hoofdkwartier der gewezen bezetting van de Citadel van Antwerpen be
treft regt hebben op de Bronze medaille vastgesteld bij Z.M. besluit van den 31 Mei 1833 N 122 als 
hebbende werkelijk het beleg bij gewoond.' 

3. Volgens de site van het R KD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) was Abraham 
van Ovcrbeeke a l s fotograaf te Terneuzen werkzaa m vanaf 1855. S. Wachlin, Photographers in the 
Netherlands, Den Haag 2011, pag. 433-434, geeft aan dat hij vanaf 1890 fotograaf is te Terneuzen. Op 
twee foto's van hem staat: A. van Overbeeke, Terneuzen, Visserstraat, Schoondijkje, Markt. Onge
dateerd, maar hij had dus een atelier in Schoondijke tegelijk met één in Terneuzen, en zonder de 
naam van zijn in 1879 overleden vrouw S. Waeijhaert. De foto is derhalve gemaakt na 1879, moge
lijk na 1890, maar vóór mei 1892 als de afgebeelde Abraham Stoppels overlijdt. 

vragen 
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op genealo
gisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Doorgaans is het nuttig om eerst via de Contactdienst te 
proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in deze rubriek te stellen. 

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

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

ANTWOORDEN 

In Gens Nostra van november 2010, op pagina 460, verscheen mijn oproep voor personen die 
een voorouder op de KMA te Breda hebben gehad. Hierop heb ik circa 60 reacties gehad. Ik heb 

al een vijftiental personen kunnen helpen. Diegene die nog niets hebben gehoord, niet ge

treurd: ik heb alle verzoeken bewaard en zodra ik iets tegenkom, hoort u van mij. Ik zit circa 
40 dagen per jaar op de KMA en moet tussendoor het nodige zoekwerk verrichten maar er is 

veel materiaal dus u begrijpt dat het wel even kan duren. Ook is er de mogelijkheid om zelf te 
zoeken. Hiertoe dient u een afspraak te maken met de heer Jac. de Graaf, hoofd van de biblio

theek van de KMA, tel. 076 527 36 55, of e-mail: jj .d .graaf@nlda.nl. 

VRAGEN 
650. DERAAD 

Ad van Meer, Breda 

Willem de Raad, ged. Delft 9-8-1791, zn. van Johannes de Raad en Maria Johanna van Rijn, tr. 

(1) Delft 15-9-1813 Catharina Felix; tr. (2) Delft 5-1-1825 Johanna Elisabeth Mulder. 

Gevraagd: overlijdensgegevens van Willem. 

J. D. Mulder, Hendrik Ido Ambacht 
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