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Het portret van ... 1 

[Jacob Pieter Huchshorn 
en Bartha Spin] 

DOOR MEVROUW A. HUCHSHORN-HAGEDOORN 

Jacob Pieter Huchshom, geb. Alkmaar 10-11-1818, zadelmaker, stoffeerder, overl. 
Haarlem 20-4-1890, zn. van Hermanus Diederich Huchshorn, kleermaker, 
dansmeester, en Trijntje Veel, tr. (1) Alkmaar 4-7-1841 Marijtje Ringers, dr. van 
Jan Ringers en Femmigje Koster; tr. (2) Alkmaar 7-3-1847 Bartha Spin, geb. 
Alkmaar 11-8-1820, overl. Alkmaar 31-12-1899, dr. van Jacob Spin, brugwachter 
Groot Noordhollandsch Kanaal, en Ida Bakker. 

Uit het huwelijk zijn te Alkmaar tussen 1847 en 1865 tien kinderen geboren. 
Het eerste kind is de overgrootvader van mijn man. Bartha Spin was eerder 
gehuwd met Kloos. 

De foto's zijn vóór 1890 gemaakt door C. van der Aa, hoffotograaf, Langestraat 
A30 te Alkmaar. 

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

Gens Nosrra. 
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Kwartierstaat van André van Duin, 65jaar 

'71 ,si '1 CORNELIA AART JOHANNA VAN 
KLOOT VERHEUL DER GRIJN 

dr. van Joost zn. van Jan Ver- dr. van Teunis 
Kloot en Aaltje heul en Agnieta van der Grijn en 

Amersfoort van der Star Ariaantje den 
Haak 

Z ij tr. G ie sse n -

dam 24-1-1846 schi pper, arbeider 
Cornelis Erkelens 

geb. Giessendam geb. Bergambacht geb. Giessendam 
16-12-1822 7 -1 2 -1 819 21-8-1821 

overl. Giessen- overI. Giessen- over!. Giessen-
dam 1-1-1854 dam 10-10-1849 dam 10-5-1868 

tr. Giessendam 24-12-1840 

201 " ROCHUS ADRIANA 
DUI(J)STER- MARGARETHA 

WALD OLDENBURG/ 
OLDENBERG 

Cornelis Leij en Willem Olden-
zn. van wrs. 1 dr. van George 

Maria(Agnes) berg en Hendrina 
Duisterwalt van der Mark 

verversknecht 

geb. (onwettig)/ 
gcd. Rotterdam 
(geref.) 17/27-4-
1808 (later r.-k.) 

overl . Rotterdam 
5-5-1857 

geb./ged. Rot
terdam (r.-k.) 
18/23-9-1804 

overl. Rotterdam 
22-9-1891 

tr. Rotterdam 9-7-1834 

,o 

ADRIANUS I CATHAR 
KNOOP VAN STR(E 

zn . van Matthijs I dr. van Hen 
Knoop en Eliza- van Streijt: 

beth Staakman(s) Anna van 

s d1ccpti1n1ncr-

11lansknecht, 
scheepsmakers

knecht 

Horst 

ged. Maassluis (r.- ged. Delft( 
k.) 27-10-1797, 10-9-17\ 

over 1. Rotterdam overl. Rotte 
29-4-1846 23-12-18. 

tr. Maassluis 25-11-18 18 

CORNELIS 
KLOOT 

TEUNA 
VERHEUL 

AART CORNELIS 
DUIJSTERWALD 

JOHANNA 
KNOOP 

arbeider huisschilder wasvrouw 

geb. Giessendam 5-2-18451 geb. Giessendam 28-6-1844 
over!. Rotterdam 19-6-1881 over!. Rotterdam 5-12-1916 

tr. Giessendam 7-11-1868 

geb. Rotterdam 1-2-1836 
over!. Rotterd. 20-10-1903 

geb. Rotterdam 13-8-1! 
over!. Rotterdam 25-3-1 

tr. Rotterdam 28-12-1864 
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CORNELIS KLOOT 

opperman 

4 

ADRIANA MARGARETHA 
DUIJSTERWALD 

geb. Giessendam 12-2-1876 1 geb. Rotterdam 2-1-1874 
overl. Rotterdam 5-2-1961 overl. Rotterdam 12-2-1945 

tr. Rotterdam 24-3-1897 

ADRIANUS MARINUS KLOOT 
(naamswijziging K.B. 4-3-1966 in: KYVON) 

magazijnbediende 

geb. Rotterdam 14-5-1910, overl. Rotterdam 9-9-1977 
tr. Rotterda 

ADRIANUS MARINUS KYVOr 
geb. Delfshaven 20-2-1947, acteur ( ond< 

tekstschrijver en programmamaker, 001 

overl. juli 1995; tr. Amsterdat 
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Literatuur 
• Hans Visser, André Breedland, André van Duin. De glans van de eenvoud, Arnhem 2006. 
• Voor Wielders: Roelof K. Vennik, Enige genealogische aantekeningen ter gelegenheid van het 35jarig huwelijk 

van Nikolaas Henri Axel Wielders en Margo Mattheus 1961-1996, [Rotterdam] 1996. 

25 26 27 28 29 30 

'1BERTUS 21 GERRITJE ROELOFF JOHANNA JOHANNES ENGELINA ANTONIUS THEODORA 
!ELDERS DEKLEIJN DEKRUIJFF LAURENSE HENDRICUS WILHELMINA ADRIANUS, CATHARINA 

TEN BODEN DE RIDDER PLINCK AARTSEN 

zn. van Gerrit de dr. van Stinus zn. van Wilhel- dr. van Jacobus de zn. van Antonius dr. vanDirk 

31 

an Leendert rr. van Chrisioffel 
Iers en Geer- de Kleij en Maria Kruijff en Pieter- Louwrcnsen mus ren Boden Ridder en Wilhel- Plinck en Hen- Aartsen en Kaatje 
van Hatrum Stam nellaBauw Johanna van de 

Graaf 

Lrbcider 1 1 arbeider 1 

:eb. Tiel geb. Tiel geb. Zoelen (Gld.) geb.Ochten 
7-z-1841 27-6-1839 5-5-1837 6-3-1839 
,erl . Tiel over!. Tiel 9-10- over!. Tiel over!. Tiel 
l-3-1915 1897 z3-8-19zo 6-6-1911 

tr. Tiel zS-11-1863 tr. Zoelen 26-7-1861 

11 13 

CHRISTOFFEL GERDINA PETER-
WIELDERS NELLA DE KRUIJFF 

metselaar 

geb. Tiel 23-3-1864 1 geb. Wadenoijen 18-1-1866 
over!. Tiel 16-1-1922 over!. na 31-10-1922 

en Mechtelina mina Elisabeth 
Vierst van Wijn- Hooberg 

oxbergen 

wagenmaker, 
timmerman 

geb. Utrecht geb. Utrecht 
13-1-1831 21-4-1832 

over!. Utrecht over!. Utrecht 
5-3-1871 1-4-1899 

tr. Utrecht 1-3-1854 

HENDRIKUS WILHEL-
MUS TEN BODEN 

bankwerker, smid 

geb. Utrecht15-6-1861 
over!. Zeist 16-3-1944 

14 

drica Lag Gul 

kleingoedbakker, 
koopman 

geb. Utrecht geb. Naarden 
29-9-1817 29-10-1829 

over!. Utrecht over!. Utrecht 
21-3-1895 3-5-1894 

tr. Utrecht 3-8-1853 

HENRIETTACATHA-
RINAPLINCK 

geb. Utrecht 12-10-1860 
over!. Utrecht 11-9-1942 

tr. Wadenoijen 31-10-1884 tr. Utrecht 14-1-1885 

ROELOF WIELDERS 

fitter machinefabriek, scheepsfitter, 
timmerman 

6 

THEODORA CATHARINA 
TEN BODEN 

geb. Tiel 27-1-1885 1 geb. Utrecht 22-3-1889 
overl. Rotterdam 20-5-1973 over 1. Rotterdam 20-2-1956 

tr. Utrecht 31-8-1910 

HENRIETTE CATHARINA WIELDERS 

geb. Tiel 30-11-1910, over 1. Rotterdam 16-1-1985 
,-9-1937 

~NDRÉ VAN DUIN) 
t1dere komiek en cabaretier), zanger, 
~latie (1) Willem (Wim) van der Pluym, 
3-12-2006 Martin Elferink 

15 

3 

Samengesteld door A.J. Stasse m.m.v. drs. G. N. van Heeswijk (t), H.L. Stasse en FransThorissen 
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Het portret van ... 1 

[Hindrik Hindriks Nieboer en 
Aaltje Hindriks Koopman] 

DOOR R. B. VAN DER MOLEN 

Hindrik Hindriks Nieboer, geb. Ten Boer (Gr) 9-5-1839, landbouwer te Heidenschap onder Gar
merwolde (Ten Boer), overl. Garmerwolde 21-6-1916, zn. van Hindrik Kornelis Nieboer enJan
na Hindriks Bruininga, tr. Ten Boer 1-3-1862 Aaltje Hindriks Koopman, geb. Ten Boer 22-8-1836, 

overl. Garmerwolde 22-1-1908, dr. van HindrikJacobs Koopman en Ko meiske Jans Bolhuis. 

Mijn overgrootmoeder Aaltje Nieboer-Koopman draagt een toentertijd in de mode zijnd 
oorijzer. Het werd alleen gedragen bij kerkgang en als men op visite ging, of op de foto kwam. 

Het echtpaar kreeg zeven kinderen, vier zoons en drie dochters. De oudste zoon Hindrik over
leed op 28 jarige leeftijd ongehuwd. De overige kinderen kregen nakomelingen. In vijf van de 
zes gezinnen werd een kleindochter Aaltje geboren. Twee van de drie dochters baarden een 
tweeling. 

De foto's werden op een onbekende datum gemaakt bij de Gebroeders Sanders aan de Krom
me Elleboog in Groningen. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Noscra. 
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GensData 
Voor deze rubriek in aanmerking komende artikelen hebben als bindende factor het gegeven 
dat zij iets met digitale ontwikkelingen resp. wetenswaardigheden met betrekking tot de 
genealogie van doen hebben. Bijdragen kunnen per e-mail worden aangeleverd op het adres 
info@ngv.nl ter attentie van Wim Scholl, onder vermelding van 'rubriek Gens Data'. 

Zij wou gaan varen, hij ging uit varen 
Werkende vrouwen bij de voc digit@@l gevonden 

DOOR ANTONIA VELD HUIS 

Vorig jaar schreef ik in 'Uit dienst bij de voc' over de verschillende manieren waarop men het 
dienstverband bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1798) kon beëindigen, zoals 
bijvoorbeeld 'doodstraf, vermist of weglopen'.' Een andere reden voor ontslag was het feit 
dat een als man aangemonsterde vrouw ontdekt werd. Dit werd in de digitale database van 
de voc kortweg als 'vrouw' omschreven. Ik noemde dat 52 vrouwen zich voordeden als man.2 
Dit zijn de vrouwen die tussen 1686 en 1795 ontdekt werden en in de scheepssoldijboeken 
staan. Ook in de periode ervoor, waarvan geen soldijboeken bewaard zijn gebleven, zijn er 
enige tientallen vrouwen geweest die als man aanmonsterden. Van een deel van hen zullen we 
de namen waarschijnlijk nooit weten, omdat die nergens zijn genoteerd. 

In de lijst met namen die ik kreeg door bij Einde dienstverband manier op de website http:// 
vocopvarenden.nationaalarchief.nl 'vrouw' te selecteren, bleek een conversiefout te zit
ten:3 er was een persoon dubbel geteld. 4 Verder vond ik er nog twee vrouwen bij : Sophi Caro
line de Sol mij uit Parijs en Franciscus Cens uit Wisselo.5 Derhalve telt mijn bestand 53 namen, 
mannennamen. Eén vrouw, Cornelis Brinkman uit Kopenhagen, ging tweemaal aan boord 
van een schip, in 1757 en in 1767. Bij slechts één vrouw staat de echte naam in de database ver
meld: Johan Hendrik Steijn heet eigenlijk Maria Catharina Steijn (zie illustratie hieronder).6 

Gegevens van Johan Hendrik Steijn uit Hilligenberg 

Datum 
indiensttreding : 

Functie bij 
indiensttreding : 

Uitgevaren met het 
schip : 

Maandbrief: 

Opmerkingen : 

Gens Nostra 67 (2012) 

14-09-1762 Datum uit dienst: 16-10- 1762 

Jong matroos Reden uit dienst: Vrouv,,. 

Sloten Waar uit dienst: Sloten 

NP"1 Schuldbrief: Ja 

Vermist 1- 1-1763; hij heet eigenlijk: Maria 
Catharina Steijn 
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Lijst van 53 vrouwen die tussen 1686 en 1783 bij de v o c als man aanmonsterden' 0 

Opgegeven naam Jaar Herkomst Land Echte naam 

Jan Gijsbensz de Ridder 1686 Coij ?FR Jannetje Gijsbens de Ridder 
Willem Pieters de Groot 1695 Leijden NL 
Jonas Dircxe 1696 Gottenb: Zw 
Jacob Claasz van Dijk 1706 Amsterdam NL 
WillemJansz 1708 Amsterdam NL 
Andries P ietersz: 1710 Stokholm Zw 
JanRaijns 1712 Hamburg D 
Jan Valck 1.715 Engelshorn D ?Johanna Jacobs 

Joannes Burghart 1719 Munster D 
JacobJansz 1721 Venloo NL 
Jan Theunisz 1723 Norden D JannetjeTheunis Switters 

Lumke Thoole 
Isaak van Esbeek 1736 Vraase B 
Hendrik Huijsloop 1737 Oosnabrugge D Anna Sophia Huijsloop 
Pieter Rom bout 1737 Hulst NL ? Pieternella Rom bout 
Pieter de Koning 1740 Brussel B 
Joseph Lefeeveren 1743 Iperen B Rosaria La Feb re 
Johan Elias Pilling 1743 Zeil D Jolhanna Elis: Spelling 
EvertCrook 1744 Buiting D 
Hendrik Fabré 1744 Essen B/D 
Kreijn Albert van der Gisse 1744 's Gravendeel NL Maria vd Gijsse 
Jan Babtieste Boel 1745 Coubet FR 
Jacob Snel 1745 Swalbagh D Jacobina 
Jan Drop 1746 Rotterdam NL Elisabeth Huijser 
Hendrik Keune 1746 Dusseldorp D Johanna Bennius 
Matthias Panholsser 1747 Beijerlandt ?D (mogelijk NL) 
Jan Hendrik Haageman 1749 Borghout B/D 
Jan de Blauw 1751 Rheenen NL 
Johan Retorune 1751 Emden D 
Michiel Weselaar 1754 Quellenburg D 
Arend Roeloff 1755 Piermondt D Els je Roelofsz 
Jochem Wiese 1756 Zult (Sylt?) B 
Corn:s Christ: Brinkman 1757 Coppenhagen Den. 
Christiaen van der Maes 1757 's Gravenhage NL Dina Dresser 
Francies Ie Graan 1758 Brussel B 
Leendert Tillemans 1758 Harpe D 
GeertJansse 1759 Dantzig Pol. 
Hendrik Moelencamp 1762 Reis(Rees) D 
Johan Steijn 1762 Hilligenberg NL Maria Catharina Steijn 
JacobJansz: 1763 Varenson ? 
Hendrik Jacob Fiesfeld 1764 Boekholt D 
Johan Peeters 1764 Odenzee Den. J annetje Pieters 
Cornelis Brinkman 1767 Coppenhage Den. 
Johan Springer 1767 Gustingen Zw. 
Hans Hendrik Rijmers 1770 Closdorp Margrieta Cath: Reijmers 

bij Oldenburg D 
EnneArents 1771 Koningsbergen D 
Charl August Solemij 1771 Parijs FR Sophi Caroline de Solmij 
Franciscus Cens 1774 Wisselo NL? 
Care! Fredrik 1776 Groningen NL Henrika Engela Amelis 
Jan van der Krans 1776 Berkel NL 
Frans Hendrik Ledener 1776 Bijlevelt D Catharina Magdalen Weiszogh 
Johan Jacob Weijsrok 1776 Hessen Cassel D 
Johan Philip Klijn 1779 Manheijm D 
Johannes Hecht 1783 Breslau Pol. Johanna Dorothea Heegt (Heecht) 
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Vrouwen in mannenkleren, lectuur en internet 
Over 'vrouwen aan boord' schreven Rudolf Dekker en Lotte van de Pol in 1981 'Daar was 
laatst een meisje loos' en in 1989 een uitgebreidere versie: 'Vrouwen in mannenkleren'.7 Zij 
vonden 120 vrouwen die in de 17dc en 18d' eeuw als mannen leefden en werkten. Niet alleen 
voc-vrouwen, maar ook dames op de oorlogsvloot en zij die in het leger gingen en vochten als 
(een) man, stonden daarin beschreven. Doordat al het onderzoek in archieven was gedaan die 
minder systematisch waren ontsloten dan thans, werden er namen gemist. De mogelijkheden 
voor digitaal onderzoek waren er toen nog amper. 

Intussen zijn er tal van internetsites gekomen waarop je kunt zoeken op voc-dienaren 
en voc-zaken. In bovengenoemd artikel 'Uit dienst bij de voc' noemde il< er eni ge. Ik vond, 

mede dankzij tips, er nog een paar en zoeken op www.google.nl leverde er ook nog enige op. 
Door de veelheid van internetsites, waarin je dan alleen nog even de weg moet vinden, kon ik 
meer namen en aanvullende informatie vinden. 

Vragen, antwoorden en namen 
Vragen die je bij dit fenomeen te binnen schieten zijn: Waarom gingen deze vrouwen als man 
verkleed, gaven ze een valse naam op en deden ze matrozenwerk/soldatenwerk? Uit boeken 
en van sites kwamen een paar redenen naar voren. Ze kozen bijvoorbeeld voor het avontuur, 
ontvluchtten een crimineel verleden, gingen hun vriend achterna of gingen naar familie in de 
Oost. In de beide laatste gevallen heeft geldgebrek waarschijnlijk een rol gespeeld. 

Welke vrouwen gingen er achter die mannennamen schuil? De resoluties van de Kaap- di
gitaal te doorzoeken via www.databases.tanap.net./cgh/ - leverden, samen met de publi
caties, bijna de helft van de echte namen op. In de meeste gevallen bleek de achternaam/het 
patroniem echt te zijn en had men alleen de voornaam bedacht of de mannelijke vorm van de 
eigen naam gekozen. 

De Resoluties van Kaap de Goede Hoop 
De Resoluties van de Politieke Raad van de Kaap de Goede Hoop staan op de site http://databases. 
tanap.net/cgh. In de inleiding (Engels of Afrikaans) staat dat de Resoluties de verslagen zijn, 
die door de Politieke Raad - het hoogste gezag van de voc op de Kaap - zijn geschreven. 
Verder staat er onder andere: 'Die Politieke Raad was die hoogste gesag van die voc aan die 
Kaap die Goeie Hoop. Die Raad het alle probleme bespreek en besluite geneem om die voc
vestiging te bestuur. Die verslae van hierdie vergaderings word Resolusies genoem. 

Milj oene woorde volgeskryf oor' n wye verskeidenheid sake rakende die alledaagse bestaan 
aan die Kaap: administrasie, regstelsel, wet en orde, onderwys, godsdiens, inwoners, slawe, 
besoekers, skepe en hul vrag, verdediging enz. Die Resolusies vorm die ruggraat van die 
geskrewe bronne van die vroeg moderne Suid-Afrika'. Tevens wordt verwezen naar een bron
nengids. 

Kortom, voor alle soort geschillen kunt u de resoluties raadplegen: het zijn miljoenen 
woorden. U kunt zoeken op trefwoorden (Free search), maar ook op datum, referentienummer, 
scheepsnaam of aardrijkskundige namen. Invullen in de bovenste balk bij Search. Bij glossary 
staat een verklaring van de 'moeilijke' woorden, introduction geeft uitleg en onder map zit een 
kaart van de Kaap. 

Re solu tion s of the Council of Policy of Cape of Good Hope 
Cap e Town Arcbiv es Repo s itory, Soutb Africa 

Search : - date -· • - reference. nr. -

Free search: 1 Search 1 

Gens Nostra 67 (2012) 
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Een voorbeeld van een vrouw die als man aanmonsterde en ontdekt werd, vinden we in het 
verslag van 14 januari 1777: 'Sijnde wijders beslooten, dat zeeker vrouws perzoon gen:d 
Hendrika Engela Amelis dewelke als bossch:r onder de naam van Carel Fredrik van gronin
gen, aan boord van het uijt komend' Schip de Vrouwe Anthonetta Coenrardina gekomen, en 
daarmeede hier aangeland is; p:r het meede ter Rheede leggend' retour Schip Vreeburch naar 't 
Vaderland zal werden te rug gezonden'. 

De meeste vrouwen, van wie men ontdekte dat ze geen man waren, worden met de eerste de 
beste gelegenheid naar Nederland teruggezonden. Een enkeling mag zich op de Kaap vesti
gen. Zo wordt vanJannetje Theunisz. van Norden pas op de Kaap ontdekt dat ze een vrouw is. 
Men roemt haar 'omtrent haar goed en eerlijk g edrag geduurende de gantsche reijse, haar a r

moede, en dat deselve haar dienst aan boord ten allen tijde behoorlijk ge presteert hebbende' . 
Ze mag op de Kaap blijven om op een eerlijke manier de kost te verdienen. 

De Duitse Lumke Thoole, alias Johanna Theunis Switters, blijft in 1723 ook. Ze trouwt in 
1724 met de 80-jarige Abraham Hartog en krijgt nog een dochter. Het gaat mis als haar Duitse 
echtgenoot Thijs Geertz verschijnt. Ook Els je Roelofsz. van Pirmont mag zich bij aankomst in 
1756 'nedersetten', ze is in staat 'om op een betamelijke wijze de kost te kunnen winnen'. 

Margaretha (Grieta) Reijmers komt in 1770 met het schip Schoonzicht aan, maar ze moet 
terug. Ze biecht op haar retourtocht aan de kapitein op dat ze zwanger raakte van een voc-as
sistent. De enige persoon met dit beroep die met haar op hetzelfde schip was is Jan van Ruelo 
uit' s Hertogenbosch.Jan is op 26 november 1770 uitgeschreven: overleden. Op weg naar huis 
bevalt ze, aan boord van het schip Huis ter Me&"den, van een dochtertje. 

Historici.nl en andere sites8 

Op de site http://www.historici.nl vindt u, na het intikken van de woorden vrouwen voc 
eventueel aangevuld met mannenkleren een, enkele uitgebreide, levensbeschrijving van enige 
van de in de lijst genoemde vrouwen. Op deze site staan ook enige tientallen voc-vrouwen uit 
de 17dc eeuw en zij die als man verkleed in het leger dienden. 

Zoeken 

VOC vrouw mannenkleren zoeK 

-------- --- -
AIIH 

BMGN - The LO\'/ Countrles Hlstorleal Review 

Bronnen op histonci.nl 

Biografisch ponaal 

Digttale Biografie fl ederlandse Geschiedenis (DBNG) 

Dlottaal WetenschaoshlstOl1sch Centrum IDWCl 

Resultaten 

1 Reymers, Margareta (ca. 1747-na 1771) 

· 7-F - ges: 1a ë-1 77 li vrouw in manskleren soldaal ... 'ley~ers danke1 11a 
aan Johan So 111ter Stavo·1~~, Kapi:e,n van ~e! VOC-ss~,p Huis Ier ~.leII,~ ... 
htt:• ,ï;M1.~1s.t:nci.n·•OMi:r:o-:•.Pro. ~c:e-n '(1 :lllf"' ·"•1J:a·<: :1tl Re- :-n~rs 

2 Bernsen, Claus (?-na 1643) 
BERl,SEtr Claus (ge;1 na 10-16~3) vrouw ,n manskleren matroos Je vrouw 
die als Clöus Berrsen dierst hM genJfl'en OIJ oe voc ~enncn ,e ctan\QJJ net ... 
tinr· .. 1:k,•,.r:1:;1:,nci:.n:.Qncfr:0::-:Pro s,;:gn Ci AH; ··!"'la'.ö. •:3ta E;m:-=n 

3 Bfomme, Maeyken (?-na 1611) 

s_or.Ir.Ië '-'ae\'ke1 ,gest na '6 .. ; vrouw n manskleren ve-s:e<e!11, v~ voc. 
sch p t,lae)'";n Elomc:e \lfrJ ,n augus:Js 16· • on,deiq op het schip ·Jer Vere· ... 
hit:-· N.v-.~ ~i.;t:;na ri:iCm:;r:oe.- Prn. o! c;:~n ü. t IJ.:.""-"!l-1:a·,:ata rir:-rne 

Jan Theunisz. (1723) en Elisabeth Huyser (1746) vinden we ook op de Duitse internetsite 
http://www.frauendermeere.de/bilderbogen6. php. 

Op www.gahetna.nl staan Overgekomen brieven en papieren (oBP) van de Verenigde Oost
Indische Compagnie (voc) die uiteraard ook weer digitaal zijn te doorzoeken. Intikken voc 
op de openingssite geeft een scherm met vier gekleurde blokken: Indexen, Websites, Webexpo 
en Foto's. Nog even de zoekwoorden overgekomen brieven in het zoekscherm invoeren, geeft de 
Website. Hier nog veel meer items. Gewoon een kwestie van proberen en - uiteraard - na een 
vondst: website vastzetten als Favoriet. De brieven zijn ook rechtstreeks te bereiken via http:// 
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www.gahetna.nl/collectie/index/ntoo348. Testamenten van voc-employees vindt u op de
zelfde manier. Denk bij het zoeken van een naam om de schrijfwijze, mogelijk moet u diverse 
varianten proberen. Een site waarop u de voor de voc belangrijke plaatsen kunt zien is X 
http://www.atlasofmutualheritage.nl. Onder Bladeren op plaats,gebied of land staat een kaart 
met daarop de forten, plaatsen, landen en gebieden waar de voc en de wie actief waren. 
Onder Uitgebreid zoeken kunt u een naam uit de linker kolom selecteren, toon resultaten geeft 
dan afbeeldingen. En wilt u nog meer lezen over de Verenigde Oost-Indische Compagnie, op 
http://www.vocsite.nl/links/index.html vindt u tientallen sites over dit onderwerp. 

Enige feiten over de vrouwen 
Van de 53 vrouwen die ik telde, kwamen er twintig uit Duitsland en twaalf uit Nederland. 

Uit België kwamen vijf vrouwen, zowel uit Denemarken als uit Zweden telde ik drie vrou
wen en uit Frankrijk en Polen elk twee. De rest is van een nog onbekende herkomst: plaatsen 
die ik niet kon plaatsen. -•, ' 

Tweemaal gingen twee vrouwen tegelijk aan boord van hetzelfde schip. Dat w~~~n in 1743 

Rosaria la Febre en Johanna Elisabeth Spelling op het schip de Woitkensdorp en in 1751 Jan de 
Blauw enJ ohan Re to rune op de Brouwer. De echte namen van Jan en Johan kwam ik niet tegen. 
De eerste vrouw die we in de database tegenkomen is in 1686: Jan Gijsbertsz de Ridder uit 
Coij. Dit is niet de eerste voc-vrouw. Al in 1611 monsterde Maeyken Blomme9 bij de voc aan 
als matroos op Der Vere. Zij ging haar geliefde,Jan van Hondthorst, een sergeant uit Delft, ach
terna. 

Op de schepen Baarzande en Woitkensdorp kwamen op twee reizen als man verklede vrouwen 
voor. De rest van de schepen komt slechts één maal op de lijst voor. Bliksemcarrières als ma
troos of soldaat zijn er voor Francies le Graan uit Brussel en Hendrik Jacobs Tiesfeld (beide 
één dag), recordhouder is Isaak van Esbeek met 34 maanden. 

De beroepen die de vrouwen aan boord uitoefenden waren: soldaat (18), matroos (14), jong
matroos (8, is lichtmatroos), hooploper (9, helper van de matroos) en bosschieter (2, ervaren 
matroos, ook belast met het afvuren van een kanon). 

Na ontdekking aan boord van het schip reist het merendeel van de vrouwen verder als pas
sagier. 

Onbekend 
Van bijna de helft van de vrouwen in de lijst heb ik een naam kunnen terugvinden. De rest van 
de namen zal wel altijd in nevelen gehuld blijven, omdat ze eenvoudigweg nergens genoteerd 
werden of omdat de boeken niet bewaard zijn gebleven. 

Dank 
Met dank aan Ton van Velzen, projectleider voc Opvarenden van het Nationaal Archief, en 
Lotte van de Pol, (mede)schrijver van 'Vrouwen in mannenkleren' en 'Daar was laatst een 
meisje loos' voor tips. 

Noten 
1. Antonia Velhuis, 'Uit dienst bij de voc . De (digit@le) scheepssoldijboeken anders bekeken', in: 

Gens Nostra 66 (2011), pag. 485-491. 

2. Eigenlijk zijn het 52 vrouwen op 53 reizen. Een vrouw ging twee maal aan boord. 
3. Het is mogelijk een selectie namen naar een eigen bestand weg te schrijven. De zo verkregen tabel 

kan men bewerken en op velden sorteren. Omwille van de ruimte verwijderde ik in mijn lijst de 
scheepsnaam, datum ontdekking en de kolommen voor- en achternaam. U kunt ze op de site vin
den. 
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4. Door een conversiefout is Jacob van Dijk twee maal in de database gekomen. In 'Uit dienst bij de 
voc' is het stukje 'Twee pogingen om zich als man voor te doen doet Jacob Claasz van Dijk uit Am
sterdam. Beide keren als matroos in 1706. Op 9 mei op het schip de Venhuizen en op 25 december op 
het fluitschip de Korssloot met schipper Jurrien Wormer' derhalve niet juist. Er is slechts één Jacob 
van Dijk aangemonsterd. Toen ik me meer in het onderwerp voc verdiepte, zag ik dat dit qua tijd 
niet kon kloppen. Bij twijfel of vragen kunt u te allen tijde een mailtje aan de beheerder van de 
database sturen. Zo kunnen ook mogelijke fouten worden verbeterd. 

5. In de database van de voc staat de in 1771 vertrokken Sophi Caroline de Solmij uit Parijs niet als 
'vrouw' vermeld. Ik vond haar in de resoluties van de Kaap. In de database staat bij haar als ont
slagreden 'laatste vermelding'. 

Francis cus Cens mons tert wel aan, maar g aat niet aan boord. Dat z e een vrouw is Staa t bij Op

merkingen. 
6. Ton van Velzen, 'Het waargebeurde verhaal van Anna Katryn', in: Nationaal Archief Magazine 7 

( 2009 ), nummer 4, pag. 18-19, over Maria Catharina Steijn. 
7. Rudolf Dekker en Lotte van de Pol, Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matroos en 

soldaten, Baarn 1981 en idem, Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van de vrouwelijke travestie, Am
sterdam 1989. Het laatste boek is in diverse talen vertaald, onder andere in het Duits. In 2012 komt 
er een Duitse actualisering uit van 'Frauen in Männerkleidern'. Ik leverde de tweede auteur enige 
vrouwennamen. 

8. Behalve de in dit artikel genoemde websites, loont het ook de moeite regelmatig op www.genea
knowhow.net/digi/bronnen.html te kijken. Hierop staan (bijna) alle bronnen die digitaal be
schikbaar zijn. 

9. Van Maeyken Blom me staat een uitgebreide levensbeschrijving op www.historici.nl. 
10. Verklaring van de landen: NL staat voor Nederland, D voor Duitsland, Bis België, Den., Pol. en Zw. 

zijn resp. de afkortingen voor Denemarken, Polen en Zweden en FR voor Frankrijk. De plaatsen 
met het vraagteken kon ik (nog) niet lokaliseren. 

Het portret van ... 1 

[Wilhelm Friedrich Exmann 
en Alida G roenings] 

DOOR H. W. EXMANN 

Wilhelm Friedrich Exmann, geb. Amsterdam 6-12-1831, brood- en banketbakker, over 1. Stad Al
melo 25-12-1903, oudste zoon van de uit Minden (Pruisen) geëmigreerde Friedrich Wilhelm 
Exmann, broodbakker, en Gerharda Elisabeth Meijer, tr. Amsterdam 14-3-1855 Alida Groenings, 
geb. Haarlem 16-9-1828, dienstbode te Amsterdam (tot 1866), broodverkoopster te Almelo 
(vanaf 1866), overl. Stad Almelo 1-1-1913, dr. van Willem Cornelis Groenings, opperman, en 
Helena van Gent. 

Uit het huwelijk zijn tien kinderen geboren: Gerharda Elisabeth (1855-1923), Willem Cornelis 
(1857-1858), Wilhelm Friedrich (1859-1935), Helena (1861-1890), Hendrika (1863-1954), Wilhel
mina Frederika (1864-1913), Carolina Frederika (1866-1939 ), Alida (1869-1870 ), Derk Lodewijk 
(1869-1870) en Piet Cornelis (1871-1936). 

De opkomst van de broodfabrieken in de tweede helft van de 19dc eeuw veranderde veel in de 
broodindustrie, eerst in Amsterdam en later in Leiden, Den Haag en de rest van het land. Ook 
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Almelo haakte aan bij de nieuwe industriële mogelijkheden: 'Zijne Majesteit de Koning heeft 
bij besluit van 17 april 1866 (nummer 92) bewilliging verleend op de acte van oprigting der 
naamlooze vennootschap 'Almelosche brood- en meelfabriek' te vestigen te Stad Almelo'.• 
Deze nieuwe met stoom aangedreven maalderij en centrale broodfabriek, gelegen aan de Ba
kenstraat, had toen nieuwe medewerkers nodig. Wilhelm was één van hen en verhuisde met 
vrouw en gezin in het voorjaar van 1866 naar Almelo. Na enkele jaren echter ging de Almelo
sche broodfabriek failliet. Wilhelm en Alida besloten in Almelo te blijven en begonnen hun 
eigen succesvolle brood- en banketbakkerij in de Bornsestraat. Alida Groenings stond 's och
tends vanaf vier uur in de bakkerij om de fabrieksarbeiders van onder meer stomerij Palthe op 
weg naar hun werk van brood te voorzien. De dag eindigde voor haar om ongeveer zeven uur 
's avonds. In de avond werd onder leiding van Wilhelm het brood gebakken. Omstreeks 1890 

werd de zaak overgedragen aan hun beider zoons.3 

Samensteller van dit portret is nakomeling van de jongere broer Carl Friedrich (1834-1877) 

van de hoofdpersoon. Carl werd in 1866 aangenomen als chef broodbakker bij de Leidsche 
Broodfabriek te Leiden. 

Deze foto's van Wilhelm en Alida zijn omstreeks 1885 gemaakt door Evert Antonius Kerk
meijer, hofphotograaf in de Stationsstraat 920 te Apeldoorn.• 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Uit: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, maandag 9 juli 1866, Binnenlandsche 

Nieuwstijdingen, pag. 2. 

3. Over de keuze voor Almelo vertelde de kleindochter van Wilhelm en Alida, FennaJohanna Chris
tina Exmann (1889-1992), mij in 1986. Voor de kleine Fenna en haar oudere broer Willem gold de 
om de hoek gelegen bakkerij als de 'zoete inval'. 

4. De originele foto's zijn beschikbaar gesteld door Fenna ten Hoopen-Exmann. 
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Het geslacht van Damas Gerritsz uit Ridderkerk met 
de naamdragers Hoenderhoeck, Compeer en Van Der Heul 

[vervolg van Gens Nostra 67 (2012), pag. 91-100] 

DOOR K.J. SLIJKERMAN 

lila. Damas]ans, bouwman in Dirk Smeetsland onder West-IJsselmonde, waarsman (1583-

1585, 1609-1611), laagheemraad (1583-1617) van Dirk Smeetsland en Meester Arend van der 
Woudensland, hoogheemraad van Varkensoord (1595-1615), penningmeester van Varkens oord 

en Karnemelksland (1597-1599), heemraad van West-IJsselmonde (1598-1617), hoogheemraad 
van de vier polders van West-IJsselmonde (1612-1617), overl. 4-12-1617 (61 jaar oud), b egr. IJs

selmonde (in het koor van de kerk) in jan. 1618,69 tr. (1) tussen 1579 en 1582 Pietertgen (Pieterke) 
Cornelis, overl. 4-9-1600, begr. IJsselmonde (in de kerk onder zerk), wrs. dr. van Cornelis Wil
lems (Cornelis Willem Goossens?), boer in Smeetsland, en N.N. Cornelis Pietersdr (uit een 

familiegroep Van Driel);83 tr. (2) 1601/1603 Lijntge Pieters Verschoor, geb. ca. 1584, weduwe van 

IJsselmonde (1620), overl. West-IJsselmonde, begr. IJsselmonde (in het koor van de kerk) tus
sen 21-12-1647 en dec. 1648, dr. van Pieter Dircks Verschoor, boer, heemraad, schepen, schout 

van het ambacht Oost-IJsselmonde, dijkgraaf van het gemene land van Oost-IJsselmonde, 
laagheemraad, schout van de polder Oost-IJsselmonde, en Maertgen Pieters. 

Pietertje tr. tenminste twee maal eerder: met Cornelis N.N., en met Jacob Willems, boer in Smeets
land (waaruit de familie Noortdijck, Noordijck). Lijntge hem. (3' gebod Barendrecht 8-3 en bescheid 
gegeven) 1620 Willem Pieters Muyer.84 

Damis Jansz tot IJsselmonde was op 29 juli 1582 te Ridderkerk doopgetuige bij een kind van Wil
lem Pietersz en Leengen Franssendr. In 1579 werd Damas nog niet in Oost-en West-IJsselmonde als 
landgebruiker vermeld gevonden. Binnen enige jaren was hij in het huwelijk getreden met Pietertgen 
Cornelisdr, de weduwe van Jacob Willemsz, die op de meest oostelijke hofstede aan de Smeetslandse 
Noorddijk boerde. Zij zijn de stamouders van de aanzienlijke boerenfamilie Noortdijck. 

Op 4 november 1582 was 'Pietergen Cornelisdr Damis Jansz huysvrouwe' te Ridderkerk doopgetuige 
bij een kind van haar schoonvader en diens veel jongere laatste echtgenote. Damas was ongetwijfeld 
identiek met de naamgenoot die op 6 oktober 1594 te Ridderkerk doopgetuige was bij een kind Willem 
Lenaertsz en Soetken Lodewijcksdr. '' 

Door het maken van allerlei reconstructies moet Pietergen Cornelisdr welhaast een dochter zijn 
geweest van Cornelis Willemsz in Smeetsland en een niet bij name bekende dochter van Cornelis Pie
tersz den ouden alias Nee! Dircks en Soetje Jansdr, van wie nakomelingen de naam Van Driel gingen 
voeren.86 
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In 1583 ging Damas Jansz functies bekleden, waarbij geregeld melding werd gemaakt dat hij geen 
eigen zegel gebruikte. 

Op 19 oktober 1585 constitueerde DammesJansz, voor hem zelf en als getrouwd hebbende Pietertgen 
Cornelis, eertijds weduwe van Jacob Willemsz te IJsselmonde, voor het hof van Holland. 87 

Damas Jansz, wonende in het Westambacht van IJsselmonde, transporteerde op 29 maart 1591 aan 
Robbrecht Lenertsz een in Oost-IJsselmonde gesitueerd 'huys, berch, schuyer, teillingen, binnen ende 
buyten mie die heyningen daer omme' aan 'den gemeen lants dijck ende erve van nijenrijerwaert an
den hordijck buytendijcx, tussen den dijck ende culckwaterincq' , aan de noordzijde belend door de 
voornoemde 'gemeen lants culck ofte griende' en zuidelijk door 'de mondt van de sluys van nijen rijer
waerdt' en dat 'in allen manieren soe hij comparant ofte zijne voorsaet' bij koop aangekomen was." Uit 
deze akte krijgt men de indruk dat deze hofstede uit het bez it v a n de: vorige man van zijn echcge noce 

afkomstig was. 
De gebroeders Pieter Cornelisz en Pioen Cornelisdr transporteerden bij akte van 13 juni 1595 aan 

de in het Westambacht van IJsselmonde wonende Damas Jansz twee morgen in het Oudeland van IJs
selmonde onder Oost-IJsselmonde, aan de noordzijde belend door 'die gemeenlants wech genaempt t 
oude dijcxken' . Damas nam de erop rustende los rente van jaarlijks negen rij nsgulden ten behoeve van 
de kinderen van Nyclaes van Driell tot Rotterdam over.89 

In het in 1597 opgestelde kohier van de huizen en getimmerten in West-IJsselmonde is de 'huysinge 
mi t twee berg hen ende keetgen staende op zijn eygen lant - is hem hel pende en generend mette bou we
rije' van DammisJans als één der hoogst aangeslagene geboekt. 90 

Bij akte van 19 maart 1598 transporteerde de in het Westambacht van IJsselmonde wonende Damis 
Janss aan Pieter Dircxss Verschoor drie morgen 11

/, roeden, met (zijn achterneef?) Jan Jooriss (den ou
den) gemeen liggend in een stuk van 61

/, morgen in de derde hoefin het Oudeland van IJsselmonde. Aan 
de zuidzijde werd dit perceel belend door onder meer Pieter Pietersz Cranendonck en zijn stiefvader 
Boudewijn Adriaenss en Damis Janss; aan de westzijde door 'den hordijck' en oostelijk door 'den wech 
oft t oude dijcxken' .•1 Dezelfde dag kreeg Damis van Hendrick de Raet, wonende tot 'Bommele', over
gedragen de gerechte helft van zeven morgen drie hont liggende in een hoef van 20 morgen, zijnde de 
7d• hoef; en kennelijk ook weer in het Oudeland van IJsselmonde gelegen.•' De andere helft werd overi
gens die dag aan Adriaen Paulisse Veerman te IJsselmonde overgedragen. Naar aanleiding van dit land 
werd in 1604 door Damas Jans en de gemene erfgenamen van zaliger Pietertgen Cornelisdr voor het 
gerecht te Oost-IJsselmonde een zaak aangespannen tegen voornoemdeJanJorisz, waarbij zij van hem 
de resterende betalingen eisten vanwege de koop van deze 61

/, morgen, als zijnde de gerechte helft van 
13 morgen. De eisende partij zou de genoemde 61

/, morgen aan Joris leveren en hij op zijn beurt diende 
de betaling hiervoor te verrichten.•' Op de te Oost-IJsselmonde gehouden rechtdag van 17 maart 1605 

compareerden Cor(neli)s Willemss Jonckint 'volgens zynne procura(ti)e' met de andere erfgenamen 
van zaliger Pietertgen Corn(neli)s en verzochten vonnis inzake de overdracht van de helft van de be
treffende 13 morgen.94 Over deze 7' hoef werd overigens in 1606 door de eigenaars, waaronder Dammis 
J ansz, druk geprocedeerd vanwege geëiste rechterlijke grondkaveling.•• 

Het opschrift van de zerk van Pietertgen Cornelisdr in de kerk van IJsselmonde luidt: 'Hier leyt be
graven Pieterke Cornelisdochter oude sijnde 55 jaren en sterf den 4 September int jaer duysent en ses 
hondert'.96 

Aerdt Sebastiaenss, man en voogd van Neeltgen Huijghendr, wonende in Oost-Barendrecht, deed 
op 15 september 1601 aan Damas J ansz, mede broeder in wette, transport van drie morgen 450 roeden 
met de daarop staande gewassen in een perceel van vijf morgen in Smeetsland onder West-IJsselmonde, 
waarvan het resterende vierde deel dan toebehoort aan Pieter Aerdts in Krimpen. Het land was belast 
met een losrente van 50 gulden jaarlijks ten behoeve van joncheer Cornelis van Bekesteijn, welke Da
mas overnam.97 Vervolgens werd er een schuldbrief ten laste van Damas opgemaakt er somme van 2.056 

gulden.•• Blijkens de ten laste van Aert Sebastiaenss op 1 februari 1599 opgemaakte losrentebrief was 
deze door de toenmalige possesseur Dammis Janss op 24 juni 1612 afgelost." 

Op 2 december 1601 zaten ten huize van Adriaen Pauwelss Veerman zijn broers en goede vrienden 
te drinken, waaronder Damas Janss. Adriaen had daarbij aan Damas land verkocht maar Damas was 
weigerachtig om de 'wijncoop' - traditioneel een traktatie voor rekening van de koper - te verrichten 
waarop Sijmon Pauwelss tegen het gezelschap zei: 'broers oem (= oom) Damas is clouck genoech voor 
de wijncoop of om een pondt groodt te geven'. Daarop kregen Sijmon en oom Damas woorden wat 
uitliep op een schermutseling, waarbij zij over een bank tegen de bedstee aanvielen. Vervolgens werden 
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de vechtjassen uit elkaar gehaald en zetten vervolgens de bijeenkomst vrolijk verder, waarbij Sijmon's 
hoofd maar een weinig bloed vertoonde. Sijmon werd mettertijd echter doodziek doordat zijn kleine 
hoofdwond geinfecteerd was geraakt en hij zware koons kreeg waaraan hij 25 dagen later bezweek. Op 
verzoek van de baljuw werd zijn lijk geschouwd, maar gelukkig voor Damas werd bevonden dat Sij
mon geen geweldadige dood was gestorven maar dat hij door 'zijne gulsicheyt en negligentie', met als 
gevolg 'een groote verrotte coortse', aan zijn einde was gekomen.'°0 Het is onduidelijk op welke wijze 
Damas een oom van de gebroeders Adriaen en Sijmon was. In ieder geval was Adriaentge Jacobsdr, de 
vrouw van Veerman, een mede-erfgenaam van Damas' vrouw Pietertgen Cornelisdr, zodat zij tot haar 
familiekring zullen hebben behoord. 

Van Adriaen Nijclaess Mueijt, met akte van procuratie uit Delft van Mach telt Jacobsdr, weduwe van 
Nijclaes Jacobsz, kreeg Damas op 10 januari 16oz tien morgen in Smeersland onder West-IJsselmonde 
overgedragen, hetwelk was gelegen in een stuk lands van 14 morgen, gemeen met de weduwe van Johan 
Aperss tot Delft. Aan de noordzijde werd dit land belend door 'den gemeen lants wech'.'0

' Vervolgens 
werd er ten laste van Damas een schuldbrief van 2400 gulden opgemaakt. '0 ' 

Ten verzoeke van de gemene erfgenamen of de voogden van de weeskinderen als mede-erfgenamen 
van Pietertgen Corn(elis)dr legden op 18 mei 1602, na rechtelijk gedaagd te zijn, de circa 36 jaar oude 
NijclaesJosepss en de even oude Pieter Janss Vlaminck verklaringen af hoe zij in de jaren 1601 en 1602 

hadden gedorst etc. bij Damas Janss. '°3 Vermoedelijk was er tussen de voornoemde erfgenamen en Da
mas J anss onenigheid ontstaan over opbrengst van gewassen, dan wel voldoening van arbeidsloon. 

Op 3 juni 1602 compareerden Cornelis Corneliss, voor hem zelf en als rechte bloed voogd van de nage
laten weeskinderen van Aeltgen Cornelisdr, van Cornelis Corneliss den ouden en van Pioen Corneliss, 
Cornelis Allertss, man en voogd van Zuetgen Cornelisdr (P.S. in een andere versie van deze akte staat 
vermeld dat dit zijn volle broeders en zusters zijn), WillemJacobss, voor hem zelf, en Adriaen Pauwelss 
Veerman, als man en voogd van Adriaentgen Jacobsdr, Pieter Nouten, als oom en medevoogd en pro
curatie hebbende van Anthoenis Joosten en van Nijclaes Huijgenss met Jan Bennen, medevoogd, en 
hij vervangende Jan Dierick Bennen, rechte voogd van moederszijde van de weeskinderen van zaliger 
Huijgo Joostenss, met procuratie voor schepenen van Geervliet d.d. 1 juni 1602, allen erfgenamen van 
Pietertgen Cornelisdr. Zij allen transporteerden aan Damas Janss, mede heemraad, de gerechte helft 
in twee morgen met 'huysinge, bergen, schuyeren, boomgaerden, teellingen' etc. in het ambacht van 
Smeetsland en dat zoals door Pietertgen bezeten en bewoond was geweest. Dit goed was belend oost: 'de 
gemeene lants culck van smeetslant', zuid: 'de gemeene lants ronde moelen worff' en noord:' den ouden 
smeetslantsen noordtdijck'. '04 Op 18 augustus 1602 werd ten laste van Damas Janss een schuldbrief op
gemaakt, waarvan twee versies zijn geboekt, ten bedrage van 2900 Carolus gulden en dat vanwege zijn 
koop van de helft in de voornoemde hofstede, welke hierna ook nog behandeld zal worden. '0 ' 

In een eveneens op 3 juni 1602 gepasseerde akte compareerden Pieter Cornelisz Nouten, wonende tot 
Geervliet, als speciale procuratie hebbende van Anthoenis Joostenss, rechte bloed voogd van de nagela
ten weeskinderen van Huijgo Joostens., en van Nijclaes Huijghenss, die zich mede sterk maakte voor 
zijn zuster en gepasseerd voor schepenen van Geervliet. Voorts compareerden Sebastiaen Joostenss, 
mede oom en voogd benevens Pieter Nouten en Jan Bennen, in dezen vervangende en bestorven voogd 
van de voornoemde weeskinderen van moederszijde, en nog Cornelis Allaertss, man en voogd van 
Zoetgen Corn(elis)dr. Zij verklaarden hun zevende gedeelte, zijnde circa drie morgen, in van Pieten
gen Cornelisdr aanbestorven landerijen in het Oost- en Westambacht van IJsselmonde, in Smeetsland, 
Varkensoord, Barendrecht en Ridderkerk te hebben verkregen en dat er ten overstaan van schout en 
heemraden van (IJsselmonde) op 26 maart 1601 een kavelcedule was opgemaakt. Zij transporteerden 
aan Cornelis Corneliss en Willem Jacobss hun gedeelte -Adriaen Pauwels, als man en voogd van Adri
aentgen Jacobsdr, was met zijn zevende part hierin uitgekaveld - en dat zij hiermee door de kopers 
betaald waren.'06 In een niet afgemaakte en daardoor niet gedateerde, maar ongetwijfeld ook op 3 juni 
1602 opgemaakte akte, compareerden enerzijds Damas Janssen anderzijds Cornelis Corn(elis)z, voor 
hem zelf en als rechte voogd van de weeskinderen van Aeltgen Corn( elis)dr, van Corn( elis) Corneliss de 
Jongen (P.S. in voorgaande akten 'den ouden' genoemd!) en van Pioen Corneliss, zijn broeders en zus
terskinderen (P.S. in voorgaande akten is er sprake van: broeders en zusters!), Cornelis Allaerdtss, man 
en voogd van Zoetgen Cornelisdr, WillemJacobsz, voor hem zelf, Adriaen Pauwelss, man en voogd van 
Adriaentgen Jacobsdr, Anthonis Joostenss, als rechte voogd van de weeskinderen van zaliger Huijgo 
Joostenz met Pieter Nouten, zijn 'mede adjunck ende voight' en Nyclaes Huijgenz, voor hem zelf en 
voor zijn zuster 'intervernierende'. De partijen verklaarden met elkander verricht en gekaveld te heb-
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ben. Damas, boelhouder van de gemeen met zijn overleden huisvrouw Pietertgen Corn(elis)dr bezeten 
boedel, kreeg aanbesteed de helft in de hofstede met toebehoren op twee morgen land. De resterende 
helft had hij op 3 juni 1602 door koop van de wederhelft verkregen. Hierbij behoorden al de bruiklan
den. Hier gaat de akte echter niet verder. '07 

Ten verzoeke van DamasJanss legde de circa 63 jaar oude en in Oost-IJsselmonde woonachtige Pieter 
Goossenss, na rechtelijk gedaagd te zijn, op 6 juni 1602 de verklaring af dat hij ongeveer een jaar voor
dien was geweest ten huize van Adriaen Pauwelss Veerman alswaar Damas had zitten drinken en waar 
Pieter hoorde dat Adriaen Dierixz tegen Damas zei: 'oem Damas ick gheve Adriaentgen de wijncoop 
en ick scheijde daer vuyt'. Daarna was Adriaen naar huis gegaan, maar Damas had Pieter Goossenss 
naar Jan de Smidt gestuurd om Adriaen terug te halen om met hem te accoorderen. Dit had zich nog 
een keer h erhaald, waarbij Adriae n tot Dam as zei: 'oe m Damas iele hebt gcscyt, gclycft g hij mocht het 

doen', waarop Damas na veel woorden zei: 'het is gedaen'. Met andere woorden: de overeenkomst was 
gesloten. Echter had Pieter niets gehoord over een afgesproken geldbedrag en voorwaarden e.d. '°' Op
merkelijk is dat Adriaen Diericx Damas als oom aansprak. Tevens lijkt het toen gewoon geweest te zijn 
dat personen elkander met voornaam én patroniem aanspraken. 

Damas Janss verklaarde bij akte van 18 augustus 1602 aan 'die gemeene kinderen mitte voichden van 
de weeskinderen als erfgenamen' van zaliger Pietertgen Cornelisdr, zijn overleden huisvrouw, 2900 

Carolus gulden schuldig te zijn vanwege de overname van de gerechte helft in de hofstede met twee 
morgen in Smeetsland. •0 • 

Uit deze en voorgaande akten krijgt men de indruk dat Pietergen Cornelisdr drie of wellicht vier 
maal getrouwd is geweest en ten tijde van haar overlijden bij tenminste twee van hen kinderen en 
kleinkinderen had. Huijgo Joostensz was getrouwd geweest met Soetje Cornelisdr en in een akte van 
1 juni 1607 is Pieter Cornelissen Moudt ( dus ook elders 'N outen' genoemd) vermeld als voogd van hun 
kinderen. Willem Jacobsz is in de voornoemde akte van 1 juni 1607 genoemd als broeder van Soetje 
Cornelisdr en 'zwager' van Cornelis Allertsz van Herwijnen."0 Huijgo woonde op 29 juli 1600 aan de 
Conijndijk te Geervliet"' Op 24 december 1615 is zijn (voor?)zoon, de timmerman Joost Huijgensz, ge
noemd als wonende in Amsterdam.'" 

Voornoemde Cornelis Allertsz (Aelbertsz) van Herwijnen was in 1607 voortvluchtig wegens doodslag 
en zijn uitgebreide boedel werd in Geervliet afgehandeld."0 

Onder andere Damis Jansz te IJsselmonde werd in 1607 voor de hoge vierschaar van Zuid-Holland 
gedaagd door Aert Woutersz van Gouthoeven in verband met een zaak over landpacht."' 

De in West-IJsselmonde wonende WillemJacobss transporteerde op 10 maart 1607 aan DammisJanss 
circa 1'/, morgen in Smeetsland onder West-IJsselmonde in een stuk van drie morgen, waarvan het res
terende oostelijke deel reeds aan Dammas toebehoorde. Aan de noordzijde werd dit land belend door 
'den coocker moelen'. "4 

Op 11 juli 1607 stelde Dammis Jansse zich met Gillis Cornelisse als borg voor Claes Andriesse die de 
ingaring van de verponding over Oost-en West-IJsselmonde voor het jaar 1607 had aangenomen."' 

De te Leiden woonachtige Juffr. Anthonia van Driel deed op 12 mei 1611 aan de in het Westambacht 
van IJsselmonde wonende Dammis Jansz transport van 750 roeden in de 7' hoef van het Oostambacht 
van IJsselmonde, gemeen liggend met Dammis in een stuk van vijf morgen."6 Onmiddellijk daarna 
transporteerde Dammis de gehele vijf morgen met de 'coorenvrucht' daarop staande aan Corn(elis)Jan 
Heindricxz,"7 waarop de koper vervolgens ten behoeve van Dammis een schuldbrief ter somme van 
2400 Carolus gulden passeerde."" 

Cornelis Aertsz, wonende in Nieuw-Piershil, als man en voogd vanAdriaen(a) Cornelisdr, voor de ene 
helft, en Adriaen Jacobss, wonende in Piershil, zo voor hem zelf als vanwege zijn zusters en broeders, 
voor de andere helft, transporteerden bij akte van 11 maart 1615 drie morgen 150 roeden met de aanwas
sen etc. in het Buitenland genaamd Varkensoord onder West-IJsselmonde aan Willem Jacobss. Dit land 
was de verkopers het 'tweede aechte paert' en lag gemeen met de koper in een stuk van 4'/, morgen, dat 
westelijk belend werd door Dammis Janss. Dit land was de verkopers aangekomen uit de erfenis van 
Pietertgen Cornelisdr, 'leste huijsvrouw' van voornoemde Dammis Janss."9 

Op de rechtdag te Oost-IJsselmonde van 14 mei 1618 is sprake van een van Dammis Janisse gekocht 
slachtbeest."0 Hij was toen echter al overleden, want een akte van 1 februari 1618 vermeldt de weduwe 
en erfgenamen van wijlen Dammas Janss als belenders in Varkensoord, '" terwijl een akte van 4 mei 1624 

melding maakt van Willem Pieterss als de nazaat - dat wil zeggen de opvolger - van Dammis."' Deze 
Willem Pietersz Meuyer was dus de nieuwe echtgenoot van zijn weduwe en werd in West-IJsselmonde, 
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als waardig opvolger van Damas Jansz, een vooraanstaand boer. Hij transporteerde bij akte van 18 

mei 1625 aan de gemene weeskinderen van zaliger Dammis Jansen bij diens huisvrouw 750 roeden in 
Nieuw-Reijerwaard aan 'den hoogenwech' en met de voornoemde weeskinderen gemeen liggend in 
een weer van 21/2 morgen. "3 

In het in 1626 opgestelde verpondingskohier der 1000' penning over West-IJsselmonde werden de 
kinderen van Damas Jansse aangeslagen voor een gegoedheid van 10.000 gulden•• en behoorden op 
Willem Jacobs Dijckgraeff (Noordijck) na, een mede-erfgenaam van de eerste vrouw van hun vader die 
maar liefst voor 28.000 gulden werd aangeslagen, tot de rijksten in West-IJsselmonde. Het kohier der 
500' penning van het jaar 1627 geeft eenzelfde beeld. "4 

In het verpondingskohier der 200' penning over Wes-IJsselmonde van 1638 is sprake van de drie kin
d e re n van Damas Jans voor een vermogen van 6.000 gulden. Hun stiefvader Muyer werd toen aangesla
gen voor maar liefst 11.000 gulden.74 

P(iete)r Dammisen, zoon van zaliger Dammis Jansen, in zijn leven gewoond hebbende in het 
Westambacht van IJsselmonde, voor hem zelf en voor zijn broeders en zijn minderjarige zusters (N.B. 
er was echter maar één (half)zuster!) verwekt bij Lijntgen P(iete)rsdr Verschoor, met Joris Jan Damissen 
als representerende voogd van de kinderen en dat met 'acte van approbair' van schout Aert Adriaensen 
Hacke van d.d. 11 december 1634, transporteerde op 16 december 1634 aan Jacob Arensen Vinck twee 
morgen 300 roeden in Nieuw-Reijerwaard, palende met het zuideinde aan 'den l10ogen wech' en weste
lijk aan Lenert Lenertsen Vrancken. "' 

Op 21 februari 1637 worden de kinderen van zaliger Dammis J anss genoemd als belenders in Varkens
oord. "6 In mijn artikel in Gens Nostra 61"7 wordt uitgebreid ingegaan op Lijntge Pietersdr Verschoor 
en de uit het huwelijk met Muyer geboren dochter, dus de halfzuster van de navolgende kinderen van 
Damas Jansz, welke laatsten erfgenamen waren van hun moeder en van hun halfzuster Elysbetghen 
(Lijsbeth) Willemsdr (Muyer). 

Uit het tweede huwelijk (volgorde onzeker): 

1. Pieter Dammis Compeer, geb. ca. 1604, woonde in West-IJsselmonde, heemraad van het 

ambacht West-IJsselmonde (1638-1665), laagheemraad (1638-1665), hoogheemraad (1645-

1669), penningmeester (1655-1657) van Varkensoord, penningmeester (1646-1648) van 

Dirk Smeetsland en Meester Arend van der Woudensland, penningmeester (1645-1647, 

1659-1661), hoogheemraad (1647-1652), kerkmeester van IJsselmonde (1651/1652), dijk

graaf (1653-1668) van de vier polders van West-IJsselmonde, zonder nageslacht, overl. 

(begr. IJsselmonde in het koor van de kerk na 21-8) 1668." 8 

P(iete)r Dammisz, voor hemzelf, en Joris Jan Dammisz, zijn oom, als bloed voogd van de min
derjarige kinderen van zaliger Dammis Jansz, in confirmiteit van de akte van approbatie gegeven 
bij schout en gerechten van hetWestambacht van IJsselmonde, deden op 5 april 1636 transport aan 
Heindrick Geerritsz van Gaembre (= van Gaemeren) van 750 roeden in 'den hoogen camp' in het 
Oudeland van Oost-IJsselmonde."• 

Op 3 maart 1643 attesteerde onder andere de 31 jaar oude zeilmaker Cornelis Dammisz ten ver
zoeke van (zijn broeder), de in IJsselmonde wonende Pieter Dammisz, over een door hem gesloten 
koopovereenkomst met de te Charlois wonende Pieter Dircksz de Wit, gesloten in de herberg 
'Maastricht', aangaande de koop van 31

/, hoet zaad en een paard. 130 

Bij akte van 8 mei 1667 stelde zich Pieter Dammisz Compeer, dijkgraaf wonende onder het 
ambacht van West-IJsselmonde, zich als één der borgen voor de mede aldaar wonende Maijcken 
Cornelis, weduwe van DirckJoosten, voor haar schuld van 50 Carolus gulden aan het weeskind van 
Ingen HeijndrickJansz. Hij tekende zonder familienaam.''' 

P(iete)r Dammisz en Dirck Dammisz stelden zich als borgen voor hun familielid Hendrick 
Pietersz Verschoor, die de ingaring der verponding van West-IJsselmonde over 1650 had aangeno
men. Echter werd eronder aangetekend dat Dirck Pietersz Verschoor in plaats van Pieter Dammisz 
borg zou zijn.''' 

Een hierna nog te noemen akte van 14 juli 1667 noemt Pieter Dammis Compeer met de leefijd 
van circa 63 jaar.'" 

De ziek te bed liggende Pieter Dammis Compeer, dijkgraaf van Dirk Smeetsland onder West
IJsselmonde, maakte op 16 augustus 1668 te zijne huize aldaar een testament, waarin hij 'sijnen 

136 Gens Nostra 67 (2012) 



neeff Dammis Willems(= van Zijl) ' uyt sonderlinge consideratie ende voor de goede diensten' 
tot zijn universele erfgenaam benoemde. Bij zijn vooroverlijden zouden diens goederen echter 
komen aan de testateurs naaste vrienden ab intestato. Hij legateerde aan Dirck Dammis, aan de 
kinderen van Maeijcken Dammis, aan de kinderen van Neeltge Dammis en aan Aechien Dammis, 
huisvrouw van Pleun Pieters, zijn broeder en zusters, acht morgen, dus elke staak twee morgen. 
Aechien zal hebben de één morgen die gemeen lag met zijn drie morgen in het Binnenland van 
Barendrecht, in zijn geheel gelegen aan de westzijde van de 'binnen wech van out barendrecht' . 
Verder was er vier morgen 'int sest achst' van Varkensoord. Hij plaatste zijn handekening met een 
wat onzekere hand. '34 Vijf dagen later - op 21 augustus 1668 - maakte hij nog een akte van voogdij 
waarin hij zijn broeder Dirck Dammisse en zijn zwager Huijch Pieters Craenendonck tot voogden 
over zijn minderjarige erfgenamen benoemde.'" Nog in hetzelfde jaar werd Pieter in het koor van 
de kerk ce IJsselmonde bijgezet onder een zerk. Onder andere hiervoor betaalden zijn erfgenamen 
50 gulden."8 

2. DirckDammisvanderHeul, volgtIVa. 

3. Cornelis Dammis 'Seijlmaker', geb. ca. 1612, zeilmaker te Rotterdam, woonde aan 't Oude 

Hooft ald. (1656), zonder nageslacht overl. Rotterdam en begr. IJsselmonde (in het koor 

van de kerk) tussen 1-2 en 25-8-1663,'36 tr. (1) vóór 27-5-1641 GrietgenPieters de With, begr. 

Rotterdam 14-12-1653, dr. van Pieter Dirck Witten alias Pieter Dircks de With, boer te 

Charlois, schepen, hoogheemraad van Charlois, waarsman van Varkensoord, hoogheem

raad van Karnemelksland, en N. N.;'37 tr. (2) wrs. in 1655 TeuntgeLeenderts Hoosge (Roosje), 
begr. (vermelding te Rotterdam 16-4 en betaling voor begr. Charlois in de kerk onder het 

kruiswerk 26-4) 1656'38, dr. van Leendert Adriaens Hoos ge de oude, boer te Charlois, kerk

meester, schepen, hoogheemraad van Charlois, en Neeltje Cornelis Loos ge. '39 

Teuntge tr. (1) Bal te Ver boom, geb. na 1623, schout van Charlois, begr. Charlois 16-3-1653, zn. van 
Pieter Hendricks (van der) (den) Boom (Verboom), wrs. waard, gerechtsbode, schout, pachter van 
de bieraccijns van Charlois, en Machteltge Baltens de Gru(ij)ter. 

Cornelis Dammis transporteerde op 21 februari 1637 1'/2 morgen in Varkensoord aan Claes Cor
neliss. '40 

Op 13 juni 1637 deed de binnen de stad Rotterdam woonachtige Cornelis Dammisen transport 
aan Arij Pieters Ockers van circa twee morgen aan de zuidzijde van 'de tient wech' in Nieuw-Reijer
waard. Westelijke belenders hiervan waren Jacob Jacobsen en Querijn All ertsen. In de marge staat 
echter genoteerd: ' nota is maer 1180 roeden'.'4' 

In een akte van 23 december 1638 attesteerde onder meer de 26 jaar oude zeilmaker Cornelis 
Dammisz ten verzoeke van Gerrit van Vuytwijck en zijn vrouw Jannetje Fransdr over een scheld
partij.'•' De zeilmaker Cornelis Dammisz stelde zich bij akte van 20 maart 1640 als borg voor Basti
aenJans Blocksiel, schipper op een boeyerschip, en dat vanwege een te betalen bodemerijbrief ten 
bedrage van 327 gulden. '4' 

Op 23 juli 1641 traden Cornelis en zijn broer Dirck Dammisz te Rotterdam op namens hun 
zuster Maertgen Dammisdr bij het opstellen van haar akte huwelijkse voorwaarden met Huijch 
Pieters Kranendonck. '44 

Adriaen Gerritsz Boots, wonende te IJsselmonde, Pieter Dammisz in Smeetsland en Pieter Dir
cxz Witte (die tekende als 'de Wit') te Charlois, stelden zich bij akte van 28 augusrus 1640 als bor
gen voor Cornelis Dammisz, die een huis aan het Oude Hooft te Rotterdam had gekocht, hetwelk 
voordien 'Prins Heyndrick' was genaamd.'45 

Ten behoeve van de te Rotterdam wonende Cornelis Dammiss liet de in Charlois wonende we
duweJ annetgeJ ansen op 29 april 1641 een schuldbrief opmaken vanwege de van hem geleende 300 
gulden.'46 

Cornelis Dammisz, zeilmaker tot Rotterdam, als getrouwd hebbende Grietgen P(iete)rsdr, 
transporteerde op 27 mei 16411'/2 morgen in Dirk Smeetsland onder West-IJsselmonde. Zijn onder 
Charlois woonachtige schoonvader P(iet)r Dircxen de Wit stelde zich waarborg voor de onbelaste 
overdracht.'47 

De hiervoor bij broer Pieter behandelde akte van 3 maart 1643 noemt Cornelis Dammis2 met de 
leeftijd van 31 jaar. '30 
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Op 29 april 1650 kocht Cornelis Dammiss, zeilmaker te Rotterdam, een uit het bezit van Bas
tiaen Adriaenss Slorp, beschadigde borg van Jan Stoffelss Cleijne, afkomstig 'huys, erff, berch, 
schuyer, boomgert, telinge ende plantagie' aan 's heerendijck' te Charlois, oostelijk bekend door 
'den heerpadt' van die dijk, zuidelijk door 'de gemeenelants wech', westelijk door 'de gemeene
lants wateringe' en noordelijk door zijn schoonvader Pieter Dirckxe de Witth. Op 14 juli 1650 vond 
de overdracht door een gemachtigde van het land van Holland en West-Vries land plaats. '48 

Cornelis Dammisz, 'seylmaeker', stelde zich bij akte van 7 december 1650 met de Charloisse 
veerman Dingeman Maertensz Boel als borg voor een schuld van Barman Leendertsz Grauwen te 
Charlois. '4' 

Bij akte van 6 maart 1652 beloofde de zeilmaker Cornelis Dammisz de huur te betalen van Pieter 
van Tol aan diens broer Isaac van Tol van een huis aan de Rijscuyn te Rotterdam. Laatstgnoemde 
verklaarde dit geld ontvangen te hebben.'50 

Op 16 augustus 1655 machtigde de binnen Rotterdam wonende Cornelis Dammass Seijlmaker 
Cornelis Maes, procureur voor het gerecht aldaar, om hem te vertegenwoordigen in zijn zaak te
gen Jannetgen Robbrechts, tevoren weduwe van JanJanss van Sebedee.'5' Dezelfde dag verklaarde 
ten verzoeke van Seijlmaker ene Bastiaen Janss van Sebedee dat Jannetgen Robbrechts, tevoren 
weduwe van Jan Sebedee en dan getrouwd met Dirck ... [niet ingevuld], na het overlijden van Jan in 
de gemeenschappelijke boedel was blijven zitten en daarbij voorbijgaande aan de rechten van haar 
mans erfgenamen etc.'5' 

Neeltgen Cornelis Loosge(n), weduwe en universele geinstitueerde erfgenaam van haar man 
Leendert Adriaenss Hoos ge, geassisteerd met haar broeder Bast iaen Corneliss Loos gen, kwam op 
18 november 1656 met Cornelis Dammissen 'zeijlmaker', enige geïnstitueerde erfgnaam van zijn 
overleden huisvrouw Teuntgen Leenderts Hoosge, tot een akkoord. Leendert Hoosge had in zijn 
testament van 22 maart 1654 voor notaris Balthasar de Gruijter te Rotterdam in plaats van de legi
tieme portie tot huwelijksgoed beloofd aan zijn dochter Teuntge de som van 2.000 gulden. Vanaf 
de tijd dat Teuntge voor de eerste maal in het huwelijk was getreden diende daarover interest 
berekend te worden. In plaats van deze uitreiking zou Cornelis Dammissen ruim elfhont weiland 
in 'den lagenhouck' van Charlois overgedragen krijgen, wat werd begroot op een waarde van 1350 

gulden. Tevens kreeg Cornelis nog 435 gulden in contante gelden, welke naar zijn believen nog 
onder Neeltgen zou blijven berusten mits daar dan interest over zou worden berekend. Neeltgen 
zou ook nog de 600 gulden voldoen die Cornelis Dammissen vanwege het testament van zijn 
vrouw Teuntge diende uit te keren aan haar erfgenamen ab intestato. Mede compareerden Jacob 
J anss Blij dorp, man en voogd van Lijsbet Leenderts, en Leendert Arienss Jonge Hoosge als oudoom 
en gestelde voogd over de nagelaten weeskinderen van Adriaen Leendertss Hoosge, als Teuntges 
erfgenamen ab intescaco, en verklaarden zich met deze betaling van 600 gulden akkoord. Cornelis 
tekende met zwierige hand: 'Cornelis Dammissen Seijlmaker'.'53 

Cornelis Dammisz, zeilmaker wonende te Rotterdam, weduwnaar en geinstitueerde erfge
naam van Teuntge Leenderts Roosje, zijn overleden huisvrouw, en dat volgens een te Rotterdam 
gemaakt testament, waarvan notaris en datum niet is vermeld, transporteerde op 19 april 1657 

voor 1256 gulden vier stuiver aan de te Dordrecht wonende joffr. Johanna Repelaer, weduwe van 
de heer Johan van der Mast, één morgen vijfhont 87 roeden weiland in het 'abtsblock' te Charlois, 
oostelijk en noordelijk aanjoffr. Repelaer belend en westelijk aan 'den Charloischen hoogedijck'. 
Dit land was hem aangekomen van zijn huisvrouws ouders 'van hare huywelijcxe medegaven' en 
haar vaders erfgoed en dat volgens 'den contracte' op 18 november 1656 te Rotterdam voor notaris 
Adriaen van Aller gemaakt (zie hiervoor). '54 

Bij akte van 24 juli 1658 transporteerde de in Rotterdam wonende zeilmaker Cornelis Dammisz 
zijn in 1650 aangekochte boerenwoning aan 'sheerendijck' in de Oosthoek onder Charlois voor 
800 gulden aan Berber Pieterss Munter.'55 Dezelfde dag werd voor het restant van 700 gulden een 
schuldbrief opgemaakt, welke op 11 juni 1664 was afgelost.'56 

Cornelis Dammis overleed te Rotterdam en werd in de kerk te IJsselmonde bijgezet. In een 
afzonderlijke en niet goed te dateren afrekening van de kerkmeester uit 1663 staat de betaling 
geboekt voor het graf en (baar)kleed van 'Cornelis Damiss Seijlmaecker'.'36 

Een akte van 22 april 1664 vermeldt Pieter Dammisz, Dirck Dammisz, Huijch Pietersz Cranen
donck, getrouwd met Maijcke Dammis, en Pleun Pietersz Cranendonck, getrouwd met Aechien 
Dammis, voor hen zelf en voornoemde Pieter en Dirck Dammisz nog als voogden over de kinderen 
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van zaliger Neeltge Dammis bij Willem van Zijl, gezamenlijk enige erfgenamen van zaliger Corne
lis Dammisz, welke te Rotterdam was overleden, en dat volgens de notariële huiscedule verleden 
op 14 april 1660 voor notaris Adriaen van Aller.'57 De voornoemde erfgenamen hadden bij akte van 
z5 augustus 1663 Jacobus Liefkens gemachtigd om de nagelaten goederen van Cornelis Dammisz 
te beheren.''' 

4. Maertghen (Maeijcken) Dammis, begr. IJsselmonde (in het koor van de kerk) 1665136
, tr. (hu

welijkse voorwaarden Rotterdam 23-7) 1641159 Huijch Pieters Cranendonck, geb. ca. 1615, 
bouwman aan de Hordijk onder West-IJsselmonde, penningmeester (1653-1655, 1675-
1677), hoogheemraad (1667-1680), dijkgraaf(1681-1685} van Varkensoord, hoogheemraad 
(1655-1668), dijkgraaf (1670-1685) van de vier polders van West-Dsselmonde, schepen 
van het ambacht West-IJsselmonde (1663-1669), laagheemraad van Dirk Smeetsland en 

Meester Arend van der Woudensland (1663-1669), overl. in jan.1685, begr. IJsselmonde 
(in de kerk), zn. van Pieter Huijgens Cranendonck, boer in Smeetsland onder West
IJsselmonde, penningmeester, laagheemraad van Dirk Smeetsland en Meester Arend van 
der Woudensland, schepen van het ambacht West-IJsselmonde, penningmeester, hoog

heemraad van de vier polders van West-IJsselmonde, penningmeester, hoogheemraad 
van Varkensoord, en Lijsbeth Pleunen Verschoor.160 

5. Aechtgen Dammis, begr. IJsselmonde (in het koor van de kerk) 1681,"8 tr. (huwelijkse voor
waarden Rotterdam 25-6} 1652 Pleun Pieters Cranendonck, geb. ca. 1618, bouwman aan 

de Hordijk in West-IJsselmonde, penningmeester van Varkensoord (1649-1651) en van 

de vier polders van West-IJsselmonde (1665-1667), schepen van het ambacht West-IJssel
monde (1668-1680), laagheemraad van Dirk Smeetsland en Meester Arend van der Wou

densland (1668-1680 ), penningmeester van Varkensoorden Karnemelks land (1679-1680 ), 

sergeant (1672), sergeant-luitenant (1673-1674) in de burgerbewapening te IJsselmonde, 
overl. tussen 23-6-1691 en 28-3-1695, zn. van Pieter Huijgens Cranendonck en Lijsbeth 

Pleunen Verschoor (zie hiervoor). 16 1 

6. Neeltghen (Neliken) Dammis, geb. ca. 1617, overl. 4-10-1647, begr. Mijnsheerenland (in de 
kerk), tr. ca. 1640 Willem Willems van Zijl, geb. ca. 1621, substituut-secretaris (1639 ), secre

taris (1639-1652), stadhouder (1649, 1651), rentmeester (1650) van Mijnsheerenland, over 1. 
na 10-1-1661, zn. van Willem van Zijl(l), secretaris, armmeester, collecteur van de verpon
ding van de gemenelandsgoederen van Strijen, waarsman van het Land van Essche, en 

N eel tgen Arij ensdr. 
Hij tr. (z) tussen 1648 en 1-5-1650 Pleuntgen (Ploontgen) Adriaens Verschoor, dr. van Adriaen 

Eeuwouts (Verschoor), grondheer van Charlois, schout en dijkgraaf van Charlois, en Maertgen 
Adriaens.'6' 

De grafzerk van Neliken Dammisdr is nog aanwezig in de kerk te Mijnsheerenland. Het op
schrift luidt: 'HIER LEYT BEG RA / VEN NEUKEN DAMMES Dr VAN WEST / ISELMONDE IN / 
HAER LEVEN DE HVYSVROUWE / inschr: VAN W VAN SYL / ... [waarna anderhalve regel uitge
hakte tekst] ... STERFT / OVT ONTRENT / 30 IAEREN OP / TEN 4 OCTOBEr / ANNO 1647'. Onder 
de tekst een uitgehakt schild van een vrouws wapen. '63 

Zoals blijkt uit een akte van zo juni 1649 waren de weeskinderen van Neeltghen Dam mis mede
erfgenamen van hun grootmoeder Lijntghen Pieters (Verschoor).'64 

Al rond zijn 18d' jaar werd Van Zijl in januari 1639 substituut-secretaris te Mijnsheerenland en 
enkele maanden later werd hij tot secretaris aangesteld. In latere jaren, toen hij incidenteel als 
stadhouder van de schout van Mijnsheerenland ging optreden, liet hij het secretaris-ambt door 
schoolmeester Willem Beyer uitoefenen, die dan als 'provisioneel-secretaris' te boek stond, maar 
Van Zijl bleef zichzelf wel secretaris noemen. Hij komt in tal van akten te Mijnsheerenland voor. 
In 1650 blijkt hij opnieuw getrouwd en wel een dochter uiteen welvarende Charloisse boerenfami
lie Verschoor. In dat jaar maakte hij diverse in Charlois gelegen landerijen van zijn vrouw te gelde. 
In 1652 was hij in financiële moeilijkheden geraakt en werd er een curateur over zijn boedel aange
steld. Op 7 mei 1652 had hij 598 gulden geleend van de Heilige-geestarmen van Mijnsheerenland 
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en deze schuld is hem kennelijk in financieel opzicht fataal geworden en in 1655 was het zelfs tot 
een proces voor het Hof van Holland gekomen.'65 Een akte van 14 april 1659'66 vermeldt de boedel 
van de voormalige secretaris Willem van Zijl.Nog in dat jaar verrichtte Pleuntgen Verschoor, ken
nelijk inmiddels naar haar geboortedorp teruggekeerd, betaling voor het begraven van haar kind 
in de kerk van Charlois. Toch was haar man op 10 juni 1661 nog in leven. '6 ' 

IVa. Dirck Dammis van der Heul, geb. ca. 1610, woonde in West-IJsselmonde, penningmeester 

(1651-1652), laagheemraad (1663-1669) van Dirk Smeetsland en Meester Arend van der Wou

densland, penningmeester van Varkensoorden Karnemelksland (1657-1658), heemraad van 
het ambacht West-IJsselmonde (1663-1669), kerkmeester van IJsselmonde (1666), penning
meester (1667-1668), hoogheemraad (1670-1679) van de vier polders van West-IJsselmonde, 

zonder nageslacht begr. IJsselmonde (in het koor van de kerk) (na 2 juni) 1677, tr. Aeghje (Ae
chien) Aerts, begr. IJsselmonde russen 5-2-1661 en 9-2-1662. 136 

Dirck Dammisz, 25 jaar, te IJsselmonde, attesteerde op 5 juli 1636 ten verzoeke van Jacob van Velsen, 
pachter van 't bestiael, over hoe dat hij een maand eerder een kalf had verkocht. Tevens is zijn moeder, 
de 52 jaar oude Lyntjen Pieters, in deze zaak genoemd. '67 

Met zijn broer Cornelis vertegenwoordigde Dirck Dammisz op 23 juli 1641 zijn zuster Maertgen 
Dammisdr bij het opmaken van de huwelijkse voorwaarden met haar bruidegom Huijch Pieters Kra
nendonck. '" 

Op 25 juni 1652 assisteerde Dirck Dammisz wonende te West-IJsselmonde zijn zuster Aechien Dam
misdr bij het opstellen haar de huwelijkse voorwaarden met haar bruidegom Pleun Pieters Cranen
donck.'68 

In 1666 was Dirck Dammis kerkmeester van IJsselmonde en in 1669 deed hij nog afrekening daar
van."' üp 14 juli 1667 attesteerden onder andere Dirck Dammis, circa 57 jaar, Pieter Dammis Compeer, 
circa 63 jaar, en Pleun Pieters Cranendonck, circa 49 jaar oud en allen wonende onder het ambacht van 
West-IJsselmonde, over een de maandag ervoor ten huize van Dirck plaatsgevonden hebbende ruzie, 
handgemeen en messentrekkerij bij de koop van lammeren. De gebroeders Dirck en Pieter Dammisz 
tekenden zonder familienaam. '69 

Bij akte van 17 mei 1669 stelde de in West-IJsselmonde woonachtige Dirck Dammis zich als borg voor 
Huijch Crijnen voor diens lening van 100 Carolus gulden.'70 

De in West-IJsselmonde wonende Dirck Dammisse van der Heul, weduwnaar van Aechien Aerde, 
testeerde op 2 juni 1677 en benoemde zijn neef(= oomzegger) Willem Willems van Zijl tot zijn univer
seel erfgenaam. Hij legateerde aan de kinderen van zaliger Maeijcke Dammis en aan Aechien Dammis, 
beiden zijn zusters, en aan Dammis Willems van Zijl, zijn neef(= oomzegger) ieder voor een derde part 
vijf morgen land, waarvan twee morgen was gesitueerd in het Binnenland van Barendrecht, acht hom 
weiland in Smeetsland en tien hont zaailand aldaar. '" 

Uit dit huwelijk: 

1. kind, begr. IJsselmonde tussen 9-2-1662 en 1-2-1663.136 

IIIb. Dirck (Dierick)Jan Damis alias Hoenderhouck, j .g. van Ridderkerk (1599 ), boer in de polder 

Oud-Hoenderhoek onder Geervliet, overl. na 19-4-1627, tr. Geervliet (otr. Ridderkerk met at

testatie van Geervliet 16-5 en te Ridderkerk attestatie gegeven om te Geervliet te tr. 31-5) 1599 

AdriaentienHeijndrix, weduwe wonende Geervliet (1599 ). · 
Zij tr. eerder Cornelis Jacobsz Cuij per, kuiper te Geervliet, over!. vóór 16-3-1598. '7' 

Een Mijnsheerenlandse akte van 20 mei 1608 maakt melding van een eigenbrief van twee morgen 
500 roeden land welke in 1591 door Cornelis Jacobsz, kuiper te Geervliet, voor het gerecht van Mijns
heerenland was overgedragen. '7' 

In een akte van 9 februari 1600 is DirckJansz, nazaat(= plaatsvolger) van Cornelis Jacobsz Cuijper, 
vermeld als belender van land te Geervliet. '74 Eveneens als nazaat van hem genoemd belastte hij bij 
akte van 3 februari 1604 tien lijnen land in Oud-Hoender hoek met een schuld van 1.000 gulden. Deze 
schuldbrief was op 10 januari 1609 geroyeerd.'75 

Vermoedelijk was hij identiek met de DirckJansz te Geervliet die op 2 september 1606 verklaarde 263 
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schuldig te zijn aan Arie Cornelisz Cuijper wegens de koop van drie gemeten 233 roeden in Oud Hoen
derhoek, welk land aan de noordzijde aan de koper werd belend. '76 

Cornelis Jansz van der Meer, secretaris op Westmaas, transporteerde uit naam van Hendrick Corne
lisz Kuijper, Daniel Gerritsz, getrouwd met Ariaentje Cornelis Kuijper, en Jan Cornelisz Kuijper, aan 
DirckJ ansz 3'/, gemeten in Oud Hoender hoek, dat eerder was verkocht aan Joost Simonsz. m 

Bij akte van 29 maart 1618 kreeg DirckJansz Hoenderhoeck drie gemeten 100 roeden in Oud-Hoen
derhoek getransporteerd door de erfgenamen van Emmerentia Arents, weduwe van Boudewijn van 
Kerkwerve.'78 In dat jaar is hij vermeld als pachter van weiland onder Geervliet.'79 

Laatstelijk is DirckJ ansz in Hoenderhoek vermeld in een akte van 19 april 1627 toen hij zich met sche
pen Jan Arens Ver hoef als borg stelde voor Cleijs Arens te Geervliet. '80 

Uit dit huwelijk, ged. te Geervliet: 

1. ArienDircks Hoenderhoeck, volgt IVb. 
2. Dammis Dircks, ged. 9-6-1602 (get. Jacop Jacops en Lijsbeth Diericks), overl. vóór 16-11-

1603. 

3. Dammis Dircks Hoenderhoeck, volgt IVc. 

IVb. Arien Dircks Hoenderhoeck, ged. Geervliet in dec. 1600 (get. de broer), boer onder Geer
vliet, overl. tussen 1646 en 1648, tr. vóór 1626 Nelleken Davidsdr (Caperman), ged. Geervliet 
20-7-1608, overl. tussen 12-12-1662 en 8-6-1664, dr. van David Jans Caperman, schepen, burge
meester van Geervliet, binnenlands hoogheemraad van Putten, en Machtelt Cornelis. 

Zij tr. (2) (jonge) Cornelis Cornelis Kuijper. 
Arie Dirx, mede voor zijn broer Dammis Dirx, verkocht in 1623 aan Gerrit Ariensz Compeer vier ge

meten weiland aan de Dankertseweg, genummerd 196, en vier gemeten ofwel de helft van acht gemeten 
15 roeden teelland in Oud-Hoender hoek onder Geervliet, genummerd 13.'8' 

Op 10 augustus 1625 verklaarde Arie Dirx aan zijn broer Dammis Dirx 2700 gulden schuldig te zijn 
en dat vanwege de overname van de helft van een woning op 's Heeren Zeedijk tussen het ambacht van 
Geervliet en Oud-Hoenderhoek, met elf gemeten weiland, met de kohiernummers 130 en 131, en bijna 
alle bruikwaar (pachtland).'8' Dit is de nog bestaande hoeve Dammestee, zoals reeds rond 1560 gete
kend op de kaart van Jacob van Deventer. 

Op 15 juli 1626 verkocht Marinus van der Lisse met procuratie van Dr. Michiel van Craayesteyn, aan 
Arie Dirx Hoenderhoeck 13 morgen 371/2 roeden met dijken in Oud-Hoenderhoek onder Geervliet.'83 

Op zijn beurt verkocht Arie Hoenderhoeck bij akten van 18 januari 1628 drie gemeten in Nieuw
Noorderland aan Crijn Dirx Caperman, evenals aan Claes Gillisz en zijn zuster drie gemeten in Oud
Markenburg; alles gelegen onder Geervliet. '84 

In 1648 betaalde Dammis Dircksz Hoenderhoeck een rente aan de Grote Armen van Geervliet, welke 
verschuldigd was door wijlen zijn broer Arie.'85 

Uit dit huwelijk, ged. te Geervliet: 

1. DirrickAriens Hoenderhoeck, ged. 14-9-1625. 

2. DirrickAriens Hoenderhoeck, ged. 7-3-1627. 

3. DavidtAriens Hoender/weck, ged. 21-10-1629 (get. Mach telt Davidts). 
4. AriaentjeAriens Hoender/weck, ged. 13-10-1630 (get. Cornelis Jansen oudt secretaris, Dirrick 

Jansen Caperman met Machtelt Davidts). 
5. Davidt Ariens Hoenderhoeck, ged. 26-9-1632 (get. Jan Davidtsz Caperman, Dirrick Iskens 

Mannenboode, Cornelis Hendricksz uyt den Nieuwen Hoorn en Lisbeth Hendricks hus
fr. van Jan Dirrircksz Caperman). 

6. NelletjeAriens Hoender/weck, ged. 1-10-1634 (get. Dirrick Lodewycksz van der Vos, Matje Dir
ricks, jongedochter). 

7. Annetje Ariens Hoenderhoeck, ged. 1-6-1636 (get. Jan Dirricksz Caperman, Arijen J ansz Mole
naer, Claes je Pieters). 

8. Barber Ariens Hoenderhoeck, ged. 14-2-1638 (get. Ariaentje Engels husfr. van Aren Arentsz). 
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9. Jannetje Ariens. Hoenderhoeck, ged. 2-6-1641 (get. Kleijs Arentsz, Cornelis Ingels met Elise
beth Hendricks husfr. van Pieter Hendricksz van der Wacht). 

10. JanAriens Hoenderhoeck, ged. 1-2-1643 (get. Corvinck Ewoutsz borgem( eeste)r met Lijsebeth 
Hendricks husfr. van Lodewyck Lodewycksz De Labie). 

11. Cornelis Ariens Hoenderhoeck, ged. 21-10-1646 (get. Mach telt Davidt). 

IVc. Dammis Dircks Hoenderhoeck, ged. Geervliet 
16-11-1603 (get. Willem Jans.'en andere onbeken
de'), j .g. geb. en wonende Geervliet (1630), boer in 
de Nieuwstraat te Geervliet (sedert 1626), binnen-

lands heemraad van het Ambacht Biert (1661), sche
pen (1634, 1635), onder-burgemeester van Geer
vliet (1662), hoogdijkheemraad van het Land van 
Putten (1655 en 1666), overl. 24-3-1667, begr. Geer
vliet (in de kerk), otr./tr. Geervliet/Piershil 30-3/13-

5-1630 Pietertien]ans Vrij (Verrij), geb. ca. 1600, j .d. 
geb. en wonende Piershil (1630), overl. 6 -11-1656, 

begr. Geervliet (in de kerk), dr. van Jan Dircks Ver
rij, wagenmaker te Oud-Beijerland, dijkgraaf van 
Piershil, en TrijntjeJans.'86 

In 1620 stond een losrente in Geervliet ten laste van 
Jan Claesz in plaats van Jacob Jacobsz. In de marge is 
daarbij later opgetekend dat deze op Heerman Andriesz 
geboekt stond en daarna op Dammas Dircxsz Hoen
derhouc binnen Geervliet en kennelijk verzekerd op 
31/2 gemeten land gekomen van het Kapittel van Geer
vliet. '87 

Dammis kocht in 1626 van Cornelis Claesz te Spijke
nisse een hofstede bestaande uit een woonhuis, schuur, 
berg, tuinen en een duivenkooi in de Nieuwstraat te 
Geervliet, welke gekomen was van Matheus Beijens. Op 
22 februari 1627 verklaarde hij i.v.m. met deze aankoop 
3.240 gulden aan Cornelis schuldig te zijn. '88 

De grafzerk van Dam mis Dircksz Hoenderhoeck 
(1603-1667, zie gen. IVc) en zijn vrouw Pietertien 

Jansdr Vrij (Verrij) in de kerk te Geervliet 
(foto T. Otto te Geervliet) 

De Geervlietse schepen Jan Dirx Caperman transporteerde op 16 maart 1634 aan mede-schepen Dam
mis Dirx Hoenderhoeck drie gemeten in de Westhoek onder Geervliet.''' 

Op 19 juli 1635 is er sprake van een half gemet in Geervliet, ingehuurd binnen het dorp Zuidland 
door Dirk van Baersenburch uit naam van Dammas Dircxsz Hoenderhouck. '90 

In 1635 werd Dammis aangeslagen voor een gegoedheid van 4.000 gulden.''' In de jaren 1638-1649 is 
Dammas Dircxsz Hoenderhouff(sic.!) vermeld vanwege de erfpacht van een half gemet in het ambacht 
van Geervliet en in de jaren 1634-1649 en 1656 van een losrente op 4'/1 lijn land van het Kapittel van Geer
vliet. Deze laatste werd in 1657 afgelost. Ook is hij tot in 1656 genoemd vanwege een rente op een huis te 
Geervliet. '9' In 1651 is Dam mis Dircksz genoemd als landgebruiker onder Geervliet.'" 

In 1665 werd de woning van Dammis Dirx Hoenderhoeck in de Nieuwstraat te Geervliet aangeslagen 
voor vier haardsteden met een oven'94 en in 1666 werd hij te Geervliet aangeslagen voor een gegoedheid 
van 6.000 gulden.'95 

Op 25 juni 1666 testeerde Dammis, waarbij hij aan de Grootarmen van Geervliet een jaarrente van 
acht gulden vermaakte, welke was verzekerd op twee gemeten weiland in het Tolland in de hoek van 
den Kortendijk. '96 

Dammis en zijn vrouw werden in de kerk van Geervliet bijgezet onder een zerk met wapen met het 
volgende opschrift: 'Hier leyt begraven den Eersaemen / Damis Dircksen Hoenderhouc in syn / leven 
geweest Hooghdyck Heemraet / van den lande van Putten is gestorve / den 24 Maert anno 1667, out syn
de 64 / Jaren ende sijne huysvrouwe de eer / bare PietertienJans Vry is gestorven/ den 6 November anno 
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1656 out synde/ 56 Jaren'. De zerk vertoont twee wapens naast elkaar, waarvan het tweede in een ovaal 
schild (dus een vrouwswapen). Het eerste vertoont: een arendsbeen; het tweede een merk, een drietand 
met over de steen een St. Andrieskruis. '97 

Op z september 1668 kocht s(injeu)r Hoogendijk een zerk op het graf van zijn schoonvader Dammis 
Dirksz. '98 

In een akte van 8 juni 1695 wordt gerefereerd aan de goederen die Adriaen Hogendijk waren aange
komen bij testament van zijn grootvader Dammis Dirx Hoenderhoeck van d.d. 25 juni 1666.'99 

Uit dit huwelijk, ged. te Geervliet: 

1. AriaentjeDammis, ged.11-1-1632 (get. Henderick Hendericksz van Piershil, Neeltje Davidts 
husfr. van Aren Dirricks). 

2. Ariaentje Dammis Hoenderhoeck, ged. 20-2-1633 (get. Arien Dirricksz Hoenderhoeck, Leen-

dert Ingelsz uyt Suydtlant met PietertjeJans, schoonmoeder).'00 

Illc. JorisJanDammis, j.m./ j.g. van Ridderkerk (1615), boer in Nieuw-Reijerwaard, waars man 

van Oud-Reijerwaard (1620-1622), diaken ( 1632-1633, 1638-1639), ouderling (1644-1645) van 

Ridderkerk, overl. vóór 8-7-1652, otr./ tr. Rijsoord (1' aflc Ridderkerk in april) 26-4/17-5-1615 

Grietge Leenderts van Driel, ged. Rijsoord 13-11-1594, j.d. van Ridderkerk (1615), over 1. na 24-7-

1659, dr. van Lenaert Foppens van Driel, boer te Rijsoord, leenman van Wassenaar, schout van 

Rijsoord en Strevelshoek, eigenaar van en inner der bruggelden van de brug te Rijsoord, en 

Marijcken Cornelis.'0 ' 

In het Ridderkerkse verpondingskohier der 1000' penning van 1626 werd Joris Jan Damasse aan
geslagen voor een gegoedheid van 8.000 gulden.58 Er waren toen maar twee meer gegoede inwoners 
aldaar. 

Blijkens het Ridderkerkse verpondingskohier der landen en huizen van 1627 huurde Joris Jan Dam
misz in 'Cornelis Hendricxs 8 mergen' in Oud-Reijerwaard twee morgen 400 roeden. Aldaar bezat hij 
in 'Geeraert Willemsz 5 mergen 400 roeden' met Querijn Allertsz 1100 roeden, en in 'Die Houff 15 mer
gen 140 roeden' vier morgen 150 roeden. Hij bezat in Nieuw-Reijerwaard de gehele hoef 'Jan Dammisz 
zo mergen 300 roeden' . Hierin stond de woning met beteling op een perceel van 17 morgen. Tenslotte 
bezat hij in 'Willem Hendricxz 17 mergen' in Nieuw-Reijerwaard een perceel van één morgen 50 roeden 
dijk. ' 0

' 

In het Ridderkerkse haardstedenkohier van 1638 is het huis van Joris Jan Dammisen geboekt voor 
twee haardsteden.60 In dat van 1644 is ditzelfde huis geboekt als 'Joris Jan Dammissen met (het) huijs 
van sijn broeder Gerrit Jan Dam missen' en dat voor drie haardsteden. In maart 1650 werd vanwege Joris 
nog een betaling verricht. '03 

In het verpondingskohier der zoo' penning van 1644 is Joris Joris Jan Dammiss geboekt voor een ge
goedheid van 11.000 gulden.•• 

De te Ridderkerk wonende Grietgen Lenerts, weduwe en boedelhoudster van Joris Jan Dammisen, 
geassisteerd met haar zwager Teunis Willemsen Dieken als haar voor de gelegenheid gekoren voogd, 
transporteerde op 8 juli 1652 voor 1.000 Carolus gulden aan de mede aldaar wonende Arijen Pieter 
Arijensen één morgen 50 roeden in Nieuw-Reijerwaad, aan alle zijden belend door leden van de familie 
Oems. ' 0 4 

In het Ridderkerkse register der documenten van de zoo' penning van 1652, waarin verminderingen 
van eerdere aanslagen zijn opgetekend, is bij Joris Jan Dammiss genoteerd: 'te vooren op 11.000 gulden 
begroot ende de wijle d'wedue haere kinderen ten deele heeft uytgeseth wonende buyten dese juris
dictie soo in de plaet, als willemstadt nu op 7.000 gulden' .•• Wie van de kinderen toen in Ooltgensplaat 
woonde is niet duidelijk. 

Op 28 mei 1653 kavelden Grietgien Leendertsdr, weduwe vanJoriss Janssen, wonende onder Ridder
kerk, met haar in Rijsoord wonende broeder Cornelis Leendertsen van Driel de landerijen die zij tot dan 
toe gemeen bezeten en gebruikt hadden. '05 

Grietgen Leenderts, weduwe en boedelhoudster van Joris Jan Dammissen, wonende onder de juris
dictie van Ridderkerk, geassisteerd met haar broeder Fop Leendertsen van Driel als haar voor de gele
genheid gekoren voogd, en Jan Cornelis Maertensen, wonende te Ridderkerk, Maerten Arijen Maer-
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rensen en Pieter Arijensen Hollander, wonende beiden in het Land van Willemstad, haar zwagers (lees 
hier: schoonzoons), ter ene zijde, en Daem Cornelissen van der Giessen, wonende onder Ridderkerk, 
getrouwd hebbende AriaenrgenJoris, dochter van Grietgen Leenderts, anderzijds, regelden bij akte van 
23 maart 1656 bepaalde 'differenten' over de woning en landen die door Grietgen aan Van der Gijssen 
waren gegeven bij diens huwelijk met haar dochter. •06 

Op 31 mei 1656 werd ten laste van Grietgen een schuldbrief opgemaakt ten bedrage van 750 Carolus 
gulden, welke zij van de Rotterdamse chirurgijn mr. Gerard van Duijnen had geleend. Zij verzekerde 
deze schuld op elfhont weiland aan de 'grasdijck' in Nieuw-Reijerwaard.'°7 

Bij akte van 16 mei 1658 transporteerde Grietgen voor 2.300 Carolus gulden aan de onder Meerder
voort woonachtige Jan Janssen van de Lint vier morgen 100 roeden zaailand aan de noordzijde van de 
'tiendewech' in Nieuw-Reijerwaard. ' 08 

Bij akte van 24 juli 1659 deed de te Ridderkerk wonende Grietgen Leenderts van Driel, weduwe 
en boedelhoudster van Joris Jan Dammissen, haar 'woninge, bergen, schuyre, keete en boomgaert' 
met toebehoren met acht morgen weide- en zaailand in Nieuw-Reijerwaard, strekkende van de 'gras
dijck'over de 'westsijde wech' tot aan het land van (haar schoonzoon) Damis Cornelissen van der 
Gijssen, over aan Ds. Daniel Peltius, predikant op het Zwijndrechtse Veer. Tevens transporteerde zij 
aan hem nog elf hont weiland in Nieuw-Reijerwaard, strekkende van de 'grasdijck' tot aan de 'blaeck 
watering'. De koopsom bedroeg 6.400 Carolus gulden, maar de woning was belast met een hypotheek 
van 3.000 gulden ten behoeve van sinjeur Cornelis Dircxsen van Zevenrer te Dordrecht van d.d. 22 mei 
1652, alsmede met een hypotheek van 750 Carolus gulden ten behoeve van mr. Gerard van Duijnen van 
d.d. 31 mei 1656. •0

• 

Uit dit huwelijk: 

1. Grietje Joris, j.d. van en wonende Ridderkerk (1646), over!. vóór 1680, tr. (otr. Ridderkerk 
13-1 en bescheid gegeven om te Dordrecht te tr.) 1646 Jan Cornelis Maertens, onmondig 
13-6-1637,210 j.m. van Ridderkerk (1646), boer aan de Grasdijck in Nieuw-Reijerwaard, vis
verkoper (1680 ), over!. na 1680, zn. van Cornelis Maertens, boer in Nieuw-Reijerwaard, en 
(N)Anneken Henricx. 211 

Bij hun ondertrouwinschrijving is genoteerd: 'desen waren met malkanderen deurgegaen', dat 
wil zeggen zij waren vertrokken om elders te trouwen. 

Jan Cornelis Maertensen verklaarde bij akte van 10 juli 1649 en met bewillinge van zijn moeder 
Nanneken Henricxdr, weduwe van Cornelis Maerten Sijmonsen, aan Jacob Stoop 'uytten Out
raeth' der stad Dordrecht 800 gulden schuldig te zijn en dat vanwege 'de huyssinge' met zijn toe
behoren, alwaar hij dan in woont, die door zijn moeder bij zijn huwelijk was beloofd en gegeven. 
Daarbij was gestipuleerd dat Jan aan haar 800 gulden diende uit te reiken, hetgeen ook geschied 
was. De woning in Nieuw-Reijerwaard stond op circa één morgen eigen land en werd aan de oost
kant belend door de 'grasdijck' en aan de zuidzijde door de andere kinderen van vader Cornelis 
Maerten Sijmonsen."' 

In het Ridderkerkse haardstedenkohier van 1644 is het huis van Jan Cornelis Maertensen aan
geslagen voor twee haardsteden,'03 als zijnde het huis dat in 1638 door zijn moeder als weduwe 
bewoond werd. In het haardstedenkohier van 1665 is Jan eveneens voor twee haardsteden aange
slagen."' 

In het verpondingskohier van 1652 en latere jaren komt Jan nooit voor. Zijn gegoedheid moet 
derhalve altijd onder de 1.000 gulden zijn gebleven. 

Jan Corne(elis) Maertensen verklaarde bij akte van 26 mei 1654 500 Carolus gulden schuldig te 
zijn aan Claes Pietersen, houtkoper te Rotterdam. Voor deze lening zette hij twee morgen 'mette 
woninge, schuyre, berghen' met toebehoren aan de westzijde van de 'grasdijck' in Nieuw-Reijer
waard op hypotheek. Deze schuldbrief was op 25 april 1657 afgelost. ' 14 

Op 16 juli 1655 was de in Ridderkerk wonende Jan Corn(elis) Maertensen als getuige aanwezig 
op de woning van jouffr. Maria Boucquet, weduwe van de heer Daniel Oem, in Hendrik Ido Am
bacht, toen er door de notaris uit Ridderkerk een akte werd opgemaakt.Jan plaatste zijn handteke
ning."' 

Op 26 januari 1656 transporteerde Jan aan de Rotterdamse chirurgijn mr. Gerard van Duijnen 
1.000 roeden in Nieuw-Reijerwaard, strekkende met 1 morgen vanaf de 'grasdijck' tot aan het land 
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van de heer Jacob Stoop. De resterende 400 roeden strekte zich uit vanaf het 'scheyslootjen' van 
de boomgaard bij het huis tot aan voornoemde heer Stoop. Hij verklaarde betaald te zijn met 445 
Carolus gulden en met de overname van een schuldbrief van 500 Carolus gulden met twee jaren 
interesten. "6 

Ridderkerks heemraad Eeuwout Jacobsen van Proeijen transporteerde op 13 september 1659 
voor 600 Carolus gulden aan Jan Cornelis Maertensen een 'huysinge, keete ende erve'aan de 
'droogenwaeldijck' voor Nieuw-Reijerwaard, aan de oostzijde belend door de verkoper." 7 Dezelf
de dag werd er ten las te van Jan een schuldbrief van 500 Carolus gulden opgemaakt ten behoeve 
van weeskinderen van Cornelis Teunissen Roo Leeuw, welke op 7 maart 16(82?) afgelost was." 8 

In een akte van 3 december 1674 trad Jan Corn(elis) Maertensen op als oom en bloed voogd van 
111.ocdcrszijdc over de nagelaten weeskinderen van Pouwcls Harcogh en Macrtic Corn(clis ) M~cr

tens, in leven gewoond hebbende op den Groeten Nes onder Rijsoord. "9 

In het Ridderkerkse kohier der huishoudens van 1680 staat genoteerd: 'Jan Cornelisse Maer
tensse wedunaer heeft drie kinderen boven de acht jaeren behelpt hem met vis langhs de huijsen te 
vercoopen - boven de tien jaeren'. "° 

2. Marichjen (Maijken)Joris, ged. Ridderkerk 19-4-1626 (get. Ariaentje en Leendert Foppen), 
j.d. van en wonende Ridderkerk (1647), overl. na 28-10-1663, tr. (otr. Ridderkerk 13-2 en 
bescheid gegeven om te Mijnsheerenland te tr.) 1647 Maerten Arie Maertens, j.m. van 
en wonende Mijnsheerenland van Moerkerken (1647), woonde Willemstadsland (1653), 
overl. na 28-10-1663. 

Bij hun ondertrouwinschrijving staat genoteerd: 'dese waren met malkanderen deurgegaen'. 
Maerten Arijensen, wonende in het Willemstads Land, als man en voogd van Maijcken Joris 

en overzulks nomine uxoris erfgenaam van Joris Jan Dammisen, deed bij akte van 12 mei 1653 
transport aan Jacob Willemsen Romeijn van circa vijfhont zaailand aan de zuidzijde van de 'tien
dewech' inüud-Reijerwaard."' 

Mogelijk was Maerten identiek met de Meerten Ariens Ridderkerk die op 25 januari 1653 voor 
100 gulden een huis op de Drogendijk bij de Fijnaartse molen kreeg overgedragen door David Jans 
Smidt."' 

Maerten en Marichjen lieten vanaf 1650 kinderen te Willemstad dopen en laatstelijk op 28 ok
tober 1663. Pieter Ariaensen en CleijskenJoris waren op 30 januari 1653 doopgetuigen, Ariaentgen 
Joris op 1 november 1654 en Pieter Arentsen Molenaer weer op 23 januari 1656. 

3. Cleijsken (Cleijsjen)Joris, ged. Ridderkerk 16-7-1628, j .d. van en wonende Ridderkerk (1653), 
overl. vóór 31-5-1663, otr./ tr. Ridderkerk 12-4/11-5-1653 Pieter Arijens Molenaer alias Hol
lander, weduwnaar wonende in het Willemstads Land (1653), woonde ald. in 1663, overl. 
na 31-5-1663. 

Hij tr. eerder Maertjen Fransen. Pieter Arijenss Molenaer alias Hollander, wonende in het Wil
lemstads Land, als getrouwd gehad hebbende Cleijsje Joris zaliger, dienvolgende nomine uxoris 
erfgenaam van Joris Jan Dammiss, zijn schoonvader zaliger, transporteerde op 31 mei 1663 voor 
1.800 Carolus gulden aan Ds. Daniell Pelsius, bedienaar des Goddelijken Woords op het Zwijn
drechtse Veer, drie morgen in Nieuw-Reijerwaard. Dit perceel werd aan de oostzijde belend door 
'den hoogenwech' en noordelijk door 'willaertsdijcxken'." 3 

4. Arijaentje]oris, ged. Ridderkerk 25-1-1632,j.d. van en wonende Ridderkerk (1655), overl. (3 
gld. impost betaald Ridderkerk 31-1) 1716, otr./ tr. Ridderkerk 6/29-3-1655 Dammis (Daem) 
Cornelis van de(r) Gij(e)ssen (Giessen), geb. ca. 1629, j .m. van Heeroudelandsambacht, wo
nende Sandelingenambacht (1655), woonde ald. (1658), nadien boer te Ridderkerk, heem
raad, oud-heemraad (1661, 1667, 1668), diaken (1659-1660), kerkmeester (1668), ouderling 
(1672-1673, 1678-1679, 1683-1684) van Ridderkerk, overl. tussen 1684 en wrs. 1695, zn. van 
Cornelis Simons van der Giessen (Gijessen), boer te Oost-Barendrecht, later te Heeroude
landsambacht, schepen, heemraad van Heeroudelandsambacht, en Geertgen Adriaens 
J eyskoot. 22

• 

Zoals blijkt uit een akte van 25 mei 1658 woonde Dammis Cornelisz van der Gij essen te Sande
lingenambacht. "' 
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Ds. Daniel Peltius, predikant op het Zwijndrechtse Veer, deed bij akte van 19 februari 1661 voor 
1.000 Carolus gulden transport aan Daem Cornelissen van de Giessen, oud-heemraad van Ridder
kerk, van 375 roeden 'mette woninge, schuyre, bergen, keete en boomgaert' daarop staande aan de 
' grasdijck' in Nieuw-Reijerwaard, oostelijk belend door de 'hoogenwech'." 6 

In zijn testament van 22 mei 1664 benoemde de mede aan de Grasdijk in Nieuw-Reijerwaard 
wonende Pieter Willemsen Penning onder meer zijn neef Daem Co melissen van der Giessen tot 
voogd over zijn onmondige kinderen. " 7 Op welke wijze zij dan neven waren, is vooralsnog ondui
delijk. Als voogd komt hij later in diverse akten voor."' 

In het Ridderkerkse haardstedenkohier van 1665 is Daem Cornelissen van den Gijssen aange
slagen voor drie haardsteden met een oven met de bijschrijving: 'Den 13 augustij 1667 van Daem 
Cornelis ontfangen vjer gulden vjer s tuijvcr s eggcn.dc dat hij die resterende vjcr scuij(ver) niet 

gehouden is te geven' ."• In een akte opgesteld tussen 16 en 21 mei 1667, is vermeld dat Daem Cor
nelissen van de Gyssen van de eignaars van de polder Donkersloot drie morgen in pacht genomen 
had. ,,o 

In het Ridderkerkse verpondingskohier der 200' penning van 1667 is Daem Corn(elis) van (der) 
Gijsen aangeslagen voor een gegoedheid van 2.000 gulden.' 3'Evenzo in dat van 1672.66 

In het kohier van het Familiegeld van 1674 is hij genoteerd voor een gegoedheid van 1.000 gul
den met een gezin van zes personen. ''' In het kohier van het Groot Familiegeld van 1675 staat bij 
zijn naam echter genoteerd: 'Eedt gedaen, geen goederen te hebben, sulcx geroijeert'.66 In latere 
verpondingskohieren komt hij dan ook niet meer voor. 

In een akte van 9 januari 1669 legde o.a. oud-heemraad Daem Cornelissen van den Gijssen een 
verklaring af over Anna Ellerden, die in 1668 als dienstmaagd ten zijnen huize had gewoond.133 

In het Ridderkerkse kohier.der huishoudens van 1680 staat geschreven: 'Daem Cornelisse van 
der Giesen en sijn huijsvrouw en drie kinderen boven en twee benede de acht jaeren behelpen haer 
met de bouwerije - 3 boven de thien en een boven de 4 ende benede de thien jaeren'. '34 

5. Leendertje]oris, ged. Ridderkerk 27-1-1636, overl. wrs. vóór 23-3-1656. 
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Het portret van ... 1 

[Gijsbertus Ooms en 
Nicolasina van Alphen] 

DOOR TON VAN REEKEN 

Gi_jsbertus (Bart) Ooms, geb. Tilburg 6-8-1839, varkensslager, overl. Tilburg 1-1-1918, zn. van 
Peter Ooms en Johanna Lucia Helena Paij mans, tr. Breda 24-6-1868 Nicolasina (Clas) van Alphen, 
geb. Tilburg 17-4-1839, overl. Tilburg 26-4-1912, dr. van Jacobus van Alphen en Maria Bartha 
van Geloven. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1869 en 1879 te Tilburg zes kinderen geboren, waarvan een zoon 
op vijfjarige leeftijd overleed (hij viel in een beerput). Een andere zoon en vier dochters huw
den te Tilburg tussen 1892 en 1911. 

Wilhelmina Maria Ooms, de jongste van de vier dochters, trouwde op 14 februari 1911 met 
Adrianus Petrus Antonius Vos en is de overgrootmoeder van vaderskant van mijn vrouw. 

De beide foto's zijn eerder afgestaan aan het Regionaal Archief in Tilburg, waar ze in de data
bank staan. De foto's zijn vermoedelijk in 1889 gemaakt door fotograaf Schmidlin te Tilburg. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Sandra Heerma van Voss, Familiealbum. Een 
Nederlandse geschiedenis in 50 familiefoto's, Am
sterdam 2011, 112 pp., ill., ISBN 978 90 295 
7847 9. (verkoopprijs€ 24,95) [22 x 22 cm]. 

-----------

S:111dt:1Hccrmav:1nVoss 

FAMILIEALBUM 
EenNedc:rl:1nd1egeschiedenis 

L in5of.:imiliefoto's 

Familiealbum is een verzameling van 48 van 
de 90 afleveringen van de rubriek 'Familie
foto's' in de zaterdagse kleurenbijlage Wee
kend van NRC Handelsblad tussen april 2009 
en maart 2011. Aan de hand van familiefoto's 
uit privé-albums, de oudste is van 1917, ont
vouwt zich een kleine eeuw voornamelijk 
Nederlands gezinsleven. Van grote boeren
families tot het knusse kerngezin, adoptie-, 
migratie- en eenoudergezinnen: alle vormen 
komen voorbij, telkens toegelicht door één 
van de geportretteerden. De eerste vijf foto's 
in de chronologische rij zijn van de families 
Offerhaus (te Eernewoude), Hauber (te Peka
longan, NI}, De Geus (te Alphen aan den Rijn), 
Bennekers (te Sumatra, NI} en Bredenoord (te 

gesignaleeerd 
Arnhem). Een goed verzorgd boek met boei
ende verhalen en bijzondere foto's. 

I. Rhee (e.a.), Kwartierstatenboek 4, [Breda] 
2010, 3 50 pp., + index+ c o-rom. (A4] . 

KWARTIERSTATENllOEK 

OEEL4 

t 
De afdeling West-Noord-Brabant van de Ne
derlandse Genealogische Vereniging heeft 15 
kwartierstaten van leden gebundeld in een 
ringband en in kleine oplage uitgegeven (27 
stuks). De gegevens zijn bijgewerkt tot 1 ja
nuari 2010. Veel voorkomende namen zijn 
volgens het register bijvoorbeeld: Bossers, 
Van Dongen, Filius, Van Gils, Jacobs en Jans
sen. De drie in omvang grootste bijdragen 
zijn de kwartierstaten Martijn (60 pp), Snel
ders (34 pp)en VanZwol(48 pp). 

LvdL 

sprokkel 
DOOR LÉON VAN DER HOEVEN 

Franz Schubert, Quellen und Schriften zur Bevölkerungsgeschichte Norddeutschlands, Niedersachsen. 
Trauregister aus den Kirchenbüchern im Calenberger Land, Band 1. Von denAnfängen bis zum]ahre 1700, 

Hannover 1990-1993, pag. 213. Hannover-Se. Clemens. 
• 14-12-1673 Dionysius Pilond, Paris, und Cornelia van Schönhagen, Holland. 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

REDACTIE: Thijs van Veen 

Bijlage Gens Nostra 67 (2012) maart Nr.366 

Gouden speld voor mevrouw Van der Horst-Harkema 

Op 21 december 2011 kreeg mevrouw W.H. 
(Wil) van der Horst-Harkema een gouden 
NGv-speld. Ten onrechte staat in de Medede
lingen van januari jl. vermeld dat zij een zil
veren speld kreeg. Deze werd haar uitgereikt 
door Roelof Vennik, voorzitter van de NGV. 
Wil van der Horst is in het najaar van 1988 
door het toenmalige Hoofdbestuur benoemd 
tot Hoofd van Dienst van de Bibliotheek
Boeken. Deze functie heeft ze een paar jaar 
geleden overgedragen aan het toenmalige 
Hoofd van Dienst Bibliotheek-Periodieken. 
Vanaf 2007 heeft ze voor het secretariaat ook 
de postregistratie en e-mail verzorgd. Dit 
doet ze tot op heden. Ook is zij vanaf 2007 

plaatsvervangend Hoofd van Dienst van de 
afdeling Heraldiek. Zij is inmiddels ook al 
tien jaar directeur van het Verenigingscen
trum van de NGV in Weesp, een iets meer dan 
parttime functie die ze met verve vervult. 

NGv-voorzitter Roelof Vennik reikt gouden NGV
speld uit aan Wil van der Horst-Harkema (foto 
Hans van der Horst). 

Gens Nostra 67 (2012) 

Van de uitreiking van een zilveren NGv-speld 
in december 2011 aan de heren Th. (Theo) 
Roose en J.A. (Peter) Uitenbogaart zijn foto's 
gemaakt, zie ook de Mededelingen van janu
ari 2011. 

NGv-voorzitter Roelof Vennik reikt zilveren NGV
speld uit aan Theo Roose (foto Hans van der Horst). 

Hoofdbestuurslid Jan N etelbeek reikt zilveren N G v
speld uit aan Peter Uitenbogaart (foto Thijs van 
Veen). 
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xxxe Internationale Congres voor Heraldische en 
Genealogische Wetenschappen 

Graag nodig in u uit om het xxx< Internatio
nale Congres voor Heraldiek en Genealogie 
in Maastricht bij te wonen. Dit congres dat 
sinds 1929 elke twee jaar ergens ter wereld 
is gehouden, heeft nu Maastricht als zijn ba
sis gekozen. Het is voor het eerst in bijna 50 

jaar dat de NGV samen met het CBG erin is 
geslaagd dit congres in Nederland te laten 
plaatsvinden. Het thema voor het congres 
is Grenzen in Genealogie en Heraldiek. 
Dit thema is geïnspireerd op de moderne tijd 
waarin grenzen op velerlei gebied wegvallen. 
Grenzen kunnen hierbij zowel letterlijk als 
figuurlijk worden genomen. Moderne ont
wikkelingen zoals het nieuwe naamrecht en 
genetische genealogie (DNA) vormen een uit
daging voor genealogen. 

Van 24 tot en met 28 september zullen ge
nealogen en heraldici van over de gehele we
reld met elkaar in contact kunnen komen, 
ervaringen en kennis uitwisselen en nieuwe 

contacten aanknopen en oude banden verste
vigen. We kunnen luisteren naar ruim vijftig 
lezingen van hoog niveau. Daarnaast kun
nen we deelnemen aan tal van andere activi
teiten zoals de vaste excursie op de woensdag 
en het afsluitend galadiner in Chateau Neer
canne. Naast het bijwonen van het congres 
zult u ongetwijfeld kennis willen maken met 
de verschillende gezichten van deze mooie 
stad. Wanneer u zich nu inschrijft voor deze 
unieke ervaring bent u in ieder geval zeker 
van deelname. Het congresbureau PCO dat 
ons bij de organisatie helpt, kan eveneens 
voor uw hotelreservering zorg dragen. Na
dere informatie kunt u vinden op www.con
gress2o12.info . Wij verheugen ons u in sep
tember in Maastricht te mogen ontmoeten. 
Namens het organiserend comitee, 

Roelof K. Vennik, Hon. FHG. 

Voorzitter 
Nederlandse Genealogische Vereniging 

Famillement 26 september 2012 in Maastricht 

Op woensdag 26 september 2012, tussen 
13.00 uur en 21.00 uur (inrichten stands vanaf 
10.00 uur), zal in Maastricht onder de naam 
Famillement een grootschalig genealogi
sche publieksmanifestatie op verschillende 
locaties worden gehouden. Het famillement 
komt dit jaar in de plaats van de landelijke 

· '·-· · Genealogische Dag en is een gezamenlijk ini
tiatief van CBG en NGV. 

Tal van organisaties uit binnen en buiten
land kunnen zich hier manifesteren. Het 

1 · evenement dat hoofdzakelijk zal plaatsvin
den in het Regionaal Historisch Centrum te 
Maastricht is voor bezoekers gratis toegan
kelijk. Graag willen we een ieder die hier met 
zijn afdeling aanwezig wil zijn en zich nog 

10 

niet heeft aangemeld dit binnen enkele we
ken te doen. Dit mede omdat de organisatie 
een optie heeft op meerdere locaties. Tevens 
wil ik u oproepen ook andere locale vereni
gingen en organisaties te benaderen om aan 
deze manifestatie deel te nemen. 

Het famillement is een onderdeel van het 
xxx< Internationale Congres voor Heraldiek 
en Genealogie dat voor het eerst in bijna 50 

jaar weer in Nederland zal worden gehou
den. Deelnemers aan het famillement dienen 
zich, wanneer zij ook willen deelnemen aan 
het vijfdaagse congres tijdig in te schrijven 
om verzekert te zijn van een plaats. 

Roelof K. Vennik 
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Nieuwe leden 
133743 dhr J. Vledder, De Hoeve 133760 dhr R. M. Kogel man, Hengelo OV 
133744 dhr C. M. Benard, Ermelo 133761 dhr R. Ven is, Capelle aan den IJssel 
133745 mw M.J. de Jong-van Dorsten, Capelle aan den 133762 dhr G.J. F. Mathijssen, Borne 

IJssel 133763 dhr F. H. van Maanen, Hengelo OV 
133746 mw N.M. Hijzen, Delft 133764 mw J.J. C. van Herpen-Storre, Vlaardingen 
133747 mw A. Groen-Philippi,Alkmaar 133767 dhr C. van Halem, Hoornaar 
133750 dhr H. F. van der Hoeven, Leiderdorp 133768 dhr N.C. Buissing, Mijnsheerenland 
133751 dhr dr L.A.M. van der Geer, Lisse 133769 dhr L. van Exel, Rotterdam 
133752 dhr D.J.P. Schaaij , Leerdam 133770 dhrF.H. Poorthof, Vlissingen 
133753 dhr M.F. de Rooij. Assen 133771 dhr J.R. Stoter, Apeldoorn 
133754 dhr M.P.P.M. Beijk, Zevenaar 133772 dhr M. T.H. Thoonsen, Sittard 
133755 dhr J.J. Muijderman, Nijmegen 133773 dhr L. W. M. Brummelhuis, Vught 
133756 dhr L.C. M. Buncl<, Voorhout 133774 mw J. Vos-Bronkhorst, Middelburg 
133758 dh r W. P. F. Deck ers, Roermond 133775 dhr C. Riteco, Beverwijk 
133759 dhr H.J. Sytsema, Delfzijl 133776 dhr I.J. Kuijpers, Ede 

Agenda 

April 14-apr 10.30 uur.AfdelingRijnland 
Historisch Informatie Punt (HIP) in de bi-

4-apr 10.00 uur. Afdeling Utrecht bliotheek (nabij Hooglandse Kerk), Nieuw-

Hamburgerstraat 28, Utrecht straat 4, Leiden 

Voorouderspreekuur in het Utrechts Ar- Contactochtend, op zoek naar voorouders. 

chief. 14-apr 13.00 uur.AfdelingDrenthe 
10-apr 19.30 uur. Afdeling Zuid-Limbu1g Kerkgebouw De Vredehorst, Zuidwoldiger-

Schutterslokaal Cambrinus, Brunssummer- weg 32, Hoogeveen 

weg 8, Schinveld Afdelingsleden vergadering. 

Lezing door Wiel Acker mans en Jeu Borger: 14-apr 13.30 uur.AfdelingFriesland 
Bijeenkomst GensDa taPro. HCL, Groeneweg 1, Leeuwarden 

11-apr 19.30 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier Lezing door Cor de Graaf: Gens Nostra voor en 
't Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, door leden en Afdelingsledenvergadering. 

Alkmaar 14-apr 13.30 uur. Afdeling Twente 
Afdelingsledenvergadering en lezing door Grotestraat 207, Borne 
de heer R. Philip po: Valkuilen en zegeningen Afdelingsleden vergadering en lezing door 
van DNA-onderzoek. Froukje Demant: Alledaagse contacten tussen 

11-apr 20.00 uur.Afdeling Utrecht joden en niet-joden in Twente en omgeving tussen 
Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. 1930 en 1960. 

Suringarlaan 1, Utrecht 14-apr 14.00 uur.Afdeling Zeeland 
Lezing door Johan Mulderij: Het bij velen nog C. D. Vereekestraat 74, Kapelle 

)0 steeds geliefde genealogieprogramma PRO-GEN. Afdelingsleden vergadering en lezing door 
j;4'? 11-apr 20.00 uur.Afdeling Rijnland Paul Harthoorn: Hand merken. 

Regionaal Archief Leiden, Boisotkade 2a, 14-apr 15.00 uur.Afdeling Drenthe 
Leiden Kerkgebouw De Vredehorst, Zuidwoldiger-

(Nieuwe) ledenavond en ALV. weg 32, Hoogeveen 
13-apr 14.00 uur.AfdelingOostelijk West-Friesland Lezing door Hans Huizing: Lezingen ~ 

Blauwe Berg se, Hoorn demonstratie:'Familysearch'. 
Voorouderspreekuur in hetWestfries ar- 17-apr 19.30 uur. Afdeling Amsterdam en omstreken 
chief. Backer hagen 12, Amsterdam-Bui tenveldert 

14-apr 10.00 uur. Afdeling Kempen-en Pee/land Afdelingsleden vergadering. 
Meiveld 2, Bibliotheek, Veldhoven 17-apr 19.30 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Lezing door NGV en HCC: Genealogisch Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedes-

spreekuur. straat 9, Nijmegen 

14-apr 10.00 uur.Afdeling Zaanstreek-Waterland Algemene Ledenvergadering met aanslui-

Hogendijk 112a, Zaandam tend inloop. 

Openstelling Afdelingscentrum. 
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17-apr 20.00 uur.AfdelingAmersfoorten Omstreken 
Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilenbur

gerweg 2, Amersfoort 
Afdelingsledenvergadering en lezing door 
Dirk Steen beek: HISGIS enAmersfoortop de 
kaart. 

17-apr 20.00 uur. Afdeling Betuwe 
Flipje- en Streekmuseum, Plein 48, Tiel 
Lezing door de heer J.H. Middelkoop: Begon
nen metAldfaeren hoe nu verder? 

17-apL" 20.00 uur. Afdeling A ms te1·dnm en omstrehen 

Backer hagen 12, Amsterdam-Buitenveldert 
Tienminutenpraatjes. 

19-apr 20.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Nivongebouw-Kerkebuurc 169, Berkhout 
Afdelingsleden vergadering en lezing door 
diverse personen: 10-minutenpraatjes. 

19-apr 20.00 uur.Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindse

weg 7, Delfgauw 
Lezing door Zacharias Klaase: Geschiedenis 
van het kadaster. 

19-apr 20.00 uur.Afdeling's-Hertogenbosch en Tilburg 
Perron 3, Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen 
Afdelingsleden vergadering en lezing door 

Cees Heijstek: Familysearch van de Mormonen. 

19-apr 20.00 uur. Afdeling Land van Cuijk en Raven
stein 
Beerseweg 9, Mill 
Lezing door Jaap de Rooij : Thema-avond 
computergenealogie GensDataPro. 

20-apr 14.00 uur. Afdeling Drenthe 
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Emmen 
Genealogisch inloopspreekuur. 

21-apr 14.00 uur.Algemeen/nationaal 
Beatrixgebouw - Jaarbeurs, Utrecht 
NCV A1gcn:1cnc Vergadering. 

24-apr 19.30 uur. Afdeling Zuid-Limburg 
Schutterslokaal Cambrinus, Brunssummer

weg 8, Schinveld 
Lezing door Wiel Ackermans en Jeu Borger: 
Bijeen komst GensDataPro. 

25-apr 20.00 uur.Afdeling Kennemerland 
De Schakel, hoek Schoterweg / Pijnboom

straat, Haarlem Noord 
Lezing door Annabella Meddens: Ontsluiting 
archieven Vredegerechten, Krijgsraad en Notarieel 
Archief in Noord-Hollands Archief. 

27-apr 13.00 uur. Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Wielingenstraat 75, Purmerend 
Voorouderspreekuur in het Waterlands 
archief. 

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

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid:€ 39,- {€ 38,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één re
gionale afdeling. Gezinslid: € 9,- per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling: € 9,- per jaar; 
voor de functionele afdelingen Heraldiek€ 15,- en Familieorganisaties€ 9,- per jaar. B11iten/andse leden€ 49,- per jaar. 
B11itengewoon 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 deNGV. 
Opzegging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalen
derjaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december daaropvolgend. In geval van overlijden mag ook de afdelings
secretaris hiervan op de hoogte gesteld worden die dan zorg draagt voor het doorgeven van deze informatie aan de 
ledenadministratie. 
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 Relatiom, Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen: 
p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afdeling Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. Afdeling Heraldiek: 
Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. 

Betalingen s.v.p. via de volgende rekeningen.Alle rekeningen staan op naam van de NGV. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen alleen na ontvangst van de factuur. 
Contributie: ING betaalrek. 547064{IBAN: NL02 INGB 0000547064, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 
Dienst Bestellingen: ING betaalrek. 3639286 (IBAN: NL42 INGB 0003639286, BIC: INGBNL2A) te Amersfoort 
Overige betalingen: IN G betaal rek. 2843032 (mA N: NL14 1 N GB 0002843032, BI c: 1 N GB N L 2A) te Leeuwarden 

Il 
12 

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 vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). 
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Bij de kwartierstaat van J opie Heesters ( 1903-2011) 

DOOR COR DE GRAAF 

Johan Marius Nicolaas Heesters kwam in 
1903 in Amersfoort ter wereld als jongste van 
vier zonen van de koopman Jacobus Hees
ters en Geertruida Jacoba van den Heuvel. 
Jacobus was rooms-katholiek. Met zijn gezin 
verhuisde hij op 26 oktober 1912 van Baarn 
naa r Amsterda m , Kanaalstraat 152-3 (e n in 

1927 tweemaal binnen Amsterdam). De ou
ders woonden tussendoor vijfenhalf jaar in 
Diemen (tussen juni 1937 en december 1942). 

Aanvankelijk wilde hun zoon Johan geeste
lijke worden, maar toen hij op zijn 16dc ver
jaardag met zijn vader naar een toneelvoor
stelling ging, wist hij zeker dat hij toneel
speler wilde worden. Twee jaar later, in 1921, 

kreeg hij zijn eerste rol op het toneel bij de 
Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch 
Toneel te Amsterdam in het stuk Alt Heide/
berg van Wilhelm Meyer-Förster. Zijn film
carrière begon in 1924 in een stomme film 
van Theo Frenkel genaamd Cirque hollandais. 
In 1930 trouwde hij te Rotterdam met de Bel
gische operettezangeres Ludovica Ghijs (ook 
Louise en Wiske genaamd). In 1931 kregen ze 
in Den Haag een dochter Louise Paula (Wies
je). Eind 1931 vertrok het gezin naar Brus
sel en tussen 1931 en 1938 woonde het gezin 
Heesters afwisselend te Brussel en Den Haag. 
In oktober 1938 vestigde hij zich ( administra
tief) in Berlijn, Charlottenburg, Arkadenal
lee nummer 12. Hij was al sinds 1936 feitelijk 
in Berlijn, waar in Pots dam zijn tweede doch
ter Nicole in 1937 ter wereld kwam. In Duits
land bloeide zijn carrière als nooit tevoren. 
In 1938 vertolkte hij voor het eerst de rol van 
Danilo Danilovitsch in de operette Die Lustige 
Witwe, een rol die hij 35 jaar zou spelen. 

Of hij wel of niet in 1941 in Dachau heeft 
opgetreden, zal altijd wel een mysterie blij 
ven. Noch voor noch tegen de stelling zijn 
bewijzen gevonden. Wel is zeker, dat hij in 
1941 in Dachau is geweest, maar van een op
treden is niets bewezen. Na de oorlog bleef 
Jopie, zoals hij in Duitsland genoemd werd, 
de harten van de mensen veroveren. Sinds 
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1967 is hij vele malen onderscheiden met al
lerlei prijzen, vele erelidmaatschappen van 
gezelschappen en onderscheidingen van de 
stad Wenen. 

Hij staat te boek als de man met de lang
ste carrière in de showbizznis (van 1921-2011), 
w a nt nog in 2011 speelde hij in d e Duits e k or

te film Ten onder regie van Stefan Hering. 
Jopie Heesters werd op 30 december 2011 te 
München begraven. 

Tot op hoge leeftijd bleef Johan Heesters optreden 

Nadere info is te vinden via http://www.jo
hannes-heesters.de/. 

Het voorgeslacht vanJopie Heesters is nage
noeg geheel rooms-katholiek. De voorouders 
van grootvader Cornelis Heesters komen uit 
Noord-Brabant en het naastgelegen België. 
De voorouders van grootmoeder Jacoba Wille
mina den Broeder stammen uit de omgeving 
van Brielle. Grootvader van moederszijde Ja
cob van den Heuvel heeft voorouders in Gel
derland en grootmoeder van moederszijde 
Johanna Maria Pot is van Amersfoortse komaf. 

Veel personen waren werkzaam als am
bachtman, waarbij redelijk wat wevers te 
zien zijn. Kwartiernummer 44, Willem 
Christiaan Spandofski, lijkt een meer Oost
Europese herkomst te hebben. Hij was kor
poraal en liet onder meer een kind Johannes 
Frederik dopen te Coevorden (Dr} op 28 fe
bruari 1790. Vanwege zijn rang als korporaal 
kan zijn zoon Johan Hendrik, wiens doop 
nog niet is getraceerd, in een van de vele gar
nizoenssteden zijn geboren. 
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16 17 18 19 ,o " " JOHANNES CORNELIA GOVAERT/ ADRIANA WILLEM DEN MARIA JOHAN MARIA VA! 

(JAN) SCHOENMA- GODEFRIDUS SEBASTJANIE BROEDER DROOGENDIJK HENDRIK PIERSHIL 
HEESTERS KERS BROERS SPANDOFSKY 
zn. vanJoan- dr. van Johannes zn. van Cornelius dr. van Antho- zn. van Adrianus dr. van Pieter zn. van Wilhelm dr.vanJacobv 

nis Heesters en Schoenmakers, en Broers en Maria nius Sebastiani en den Broeder en Droogendijk en Christian Span- Piershil en M, 
Elizabeth van Helena Jacobs Peis Joanna van den Neeltje van der Trijntje va n der dofkien(Joh)Anna ga rethaSmil 
Spaendonck Boom Vliet Hoek Cathari na Lijm 

landbouwe wever landbouwer metselaar 

geb. Hilvaren- ged. Enschot ged. Riel (r.-k.) 
27-9-1769 

over!. Poppel (B) 
z-4-1835 

ged. Poppel (B) ged. Zuidland 
beek 11-10-1770 (r.-k.) 15-3-1770 6-7-1773 1-11- 1744 1 geb. 1748 geb. 170, 

over!. Brielle 
19-6-1854 

geb. 17 85 

over!. Brielle 
28-4-1855 

over!. Ti lburg over!. Ti lburg over!. Poppel (B) over!. Vierpolders over!. Brielle 
3-12-1853 14-2-1845 19-1-1847 31-7-1830 8-1-1818 

tr. (schepenen) Tilburg 21-4-1800 tr. Brielle 1-5-1772 tr. Zwartewaal 25-4-1803 

10 

WILHELMUS 
HEESTERS 

JACOBA 
BROERS 

ARIJ 
DEN BROEDER 

JOHANNA 
SPANDOFSKY 

dagloner 
koopman (1825) 
kolonist (1859) 

geb./ged. Poppel (B) 
ged. Tilburgu-12-1804 1 12-9-1806 

overl. Tilburg 22-9-1857 overl. Vught 24-10-1887 

ged. Brielle 1-5-1791 
over!. Ommerschans 

5-9-1859 
geb. Zwartewaal 4-1-1812 
overl. Leiden 22-5-1852 

t r. Briell~ 1-11-1832 
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tr. Poppel (B) 11-5-1832 

CORNELIS 
HEESTERS 

leerlooiersknecht 

4 

JACOBA WILLEMINA 
DEN BROEDER 

geb. Tilburg 9-12-1833 geb. Brielle 25-5-1833 
over 1. Leusden 25-10-1909 overl. Amersfoort 15-1-1892 

tr. Amersfoort 10-12-1862 

JACOBUS HEESTERS, 

koopman 

geb. Amersfoort 25-12-1865, over 1. Amsterdam 28-7-1946 
tr. Amersfoor1 

Johan Marius Nicolaas 
geb. Amersfoort 5-12-1903, operazanger en 

tr. (1) Rotterdam 20-2-1930 Ludovica (Louisa, 
operettezangeres en actrice, overl. 

Paulina Barbara Rens; tr. (2) 1992 
am Ammersee 15-6-1949, actrice! 
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Z4 zs z6 Z7 zs Z9 30 3, 

NAARTSE GRIETJE JOACHIMAK- CHRISTINA ARNOLD US MARIA GERARDUS SOPHIA 
'AN DEN JANS{OOK: KERMAN (1812), SCHOONDER- POT TINS {GERRIT) VAN VAN ELST 
:!EUVEL PETERSE) VAN LATER VAN BEEK GROENINGEN 
,an Aart Wil- LUNTEREN DEN AKKER dr. van Hen- zn. van Jan Pot en dr. van Johannes zn. van Arnoldus d r. van Willem 
ie en Marijke d r. van Jan Peterse zn. van Joachim drikJacobsen Willemina van Tins en Catharij - van Groeningen van Elst en Catha-

Jans van Lunteren Jacobsen Akker- Schoonderbeek, de Geer na van Barneveld enJan netje An- ri na Pesrhoorn 
en Melis je van man en Henr ica en Geertje Isaacs d riessen Schans 

Wes terhof Berends Geskes van Wijk 
arbeider/ 

1 1 
voerman/ 

1ghuu rder spinster timmerman dienstmeid karreman 
ged. Amersfoort 

d. Lu n teren I ged. Lunteren I ged . Nijkerk I ged . Hoogland I ged. Amersfoort I ged. Amersfoort 1 (r.-k.) 23-4-1753 
6-1-1774 21 - 7 - 177 4 4-6-1784 (r.-k.) 25-3-1789 (r.-k.) 8 -1-1 773 (N.G.) 13 - 5 -1 779 overl./begr. 
1. Amersfoort over) . Amersfoort over! . Amersfoort overl . Amersfoort over! . Amersfoort over!. Amersfoort Amersfoort (r.-k.) 
7-3-1861 27-10-1843 12-9-1840 5-4-1858 1-8-1840 20-9-1854 2/6-8-1808 

ged. Amersfoort 
19-6-1767 

over!. Amersfoort 
28-1-1836 

Leusden/Amersfoort 14-4-1799 

MEELIS AARTSEN 
VAN DEN HEUVEL 

wever 

IZ 

t r. Nij ke rk 27-10-1812 

GEERTRUIDA 
JOACHIMSEN 

{VAN DEN AKKER) 

spinster 

13 

tr. Amersfoort 29-4-1804 

JO{H)ANNES 
POT 

wever 

14 

otr./t r. Amersfoort 24-2/16-3-1797 

15 

JACOBA 
VAN GRO{E)NINGEN 

;ed. Leusden 30-6-1808 
er!. Amersfoort 3-4-1849 

ged. Amersfoort (r.-k.) 1 ged. Amersfoort (r.-k.) 
geb. Nijkerk 7-10-1815 15-4-1807 9-7-1806 

over!. Amersfoort 14-8-1870 lover!. Amersfoort 29-5-1849 over!. Amersfoort 9-10-1873 

tr. Amersfoort 20-11-1837 

JACOB 
VAN DEN H EUVEL 

smid 

6 

tr. Amersfoort 22-6-1825 

JOHANNA MARIA 
POT 

geb. Amersfoort 7-11-1839 geb. Amersfoort 15-7-1839 
over 1. Amersfoort 6-11-19 20 overl. Amersfoo rt 26-2-1922 

tr. Amersfoort 20-12-1865 

GEERTRUIDAJACOBA VAN DEN HEUVEL 

naaister 

geb. Amersfoort 25-2-1866, over 1. Amsterdam 8-12-1951 
Ho-1891 

(Jopie) Heesters 
tcteur, overl. Starnberg (D) 24-12-2011; 
Wiske) Ghijs, geb. Brussel 19-3-1902, 
-8-7-1985, dr. van Frans Ghijs en 
,imone Rethel, geb. Herrsching 
:Ir. van Alfred Rethel. 

7 

3 

Samenges teld door Cor de Graaf m. m.v. Harmen Snel en Frans Thorissen 
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1" 1~irP archiefnieuws 
Gelders Archiefverwetft een van de oudste Nederlandse dagboeken 

Het Gelders Archief heeft medio 2011 één van 
de oudste Nederlandse dagboeken aange
kocht. Het betreft een n1inuscuul ogend dag

boekje van schoolmeester David Beek (1594-

1634) over de jaren 1626 tot 1628, waarin zijn 
dagelijkse belevenissen zijn vastgelegd. De 
schrijver heeft zijn kleine lotgevallen in een 
miniatuurhandschrift aangetekend. Ken
ners noemen de aankoop bijzonder, omdat 
in dit dagboek veel nieuwe gegevens over het 
leven in de Gouden Eeuw naar voren komen. 
Schoolmeester David Beek woonde van 1625 

tot zijn dood in 1634 in Arnhem. De onder
wijzer, die les gaf in Frans en schrijfkunst, 
verhaalt in zijn dagboekje onder meer over 
kruiend ijs op de Rijn, de kerkdiensten, zijn 
bezoek aan de kapper, kleermaakster en an
deren, degenen die hem bezochten, waar
over zij praatten en wat hij at en dronk. Beek 
maakte nauwgezet aantekeningen over zijn 
inkomsten en uitgaven. Hieruit blijkt welke 
leerlingen hoeveel lesgeld aan hem betaal
den, wat het dagboek ook interessant maakt 
voor genealogen. 

David Beek is bij historici onder andere 
bekend van enkele gedichten, waaronder 
een ode aan stadhouder prins Maurits. Sven 
Veldhuijzen bewerkte een eerder dagboek 
van hem, Spiegel van mijn leven, Hilversum 
1993, dat gaat over Beeks leven in Den Haag 

in 1624. Wetenschappers hebben deze uit
gave onder andere gebruikt in studies over 
opvoeding, onderwijs en sociale gebruiken 

in de 17dc eeuw. 

r I 
•1 · '. ,,--• 

. h 

/. 

< .' : - ~r 
.,..,. ~ ,. ·. ,·. 

Een fragment uit het onlangs verworven 
dagboek: 'Meert den 17. heerlijk weder doch 
vroeg en laet koel. las voor en naer Catzen 
Huijswijf ten eijden uijt. Havius was des 
avonts op school ende las in mijn gedichten 
rotten doncker, was niet uijt'. Het aange
kochte dagboek wordt bewerkt door Jeroen 
Blaak en binnenkort uitgegeven door Uitge
verij Verloren te Hilversum in de serie Ego
documenten. De aankoop van het egodocu
ment werd mede mogelijk gemaakt dankzij 
bijdragen van verschillende instanties. Het 
dagboek is in de collectie van het Gelders Ar
chief opgenomen als toegangnummer 3096 

Handschriften Gelders Archief inv.nr. 4. 
[Gelders Archief, ( digitale) nieuwsbrief 52, 

30 januari 2012] 

Arnhemsche Courant wordt gedigitaliseerd 

De Arnhemsche Courant over de periode 
1851-1950 zal worden gedigitaliseerd. In het 

.,. kader van het project 'Metamorfoze kranten ., 
en tijdschriften' heeft de Koninklijke Bibli-
otheek, in samenwerking met het Gelders 
Archief, een subsidieaanvraag ingediend, die 
recentelijk is gehonoreerd. De digitalisering 
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is nodig om het verval van papier en inkt te
gen te gaan, waardoor dit dagblad ook in de 
toekomst voor het publiek beschikbaar blijft. 

De Arnhemsche Courant uit periode tot en 
met 1850 en de jaren 1940-1945 is reeds gedi
gitaliseerd en raadpleegbaar op http://kran
ten.kb.nl/. Hier zullen in de nabije toekomst 
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ook de exemplaren uit de periode 1851-1950 

te vinden zijn. Voor meer informatie over het 
digitaliseren van dagbladen door de Konink
lijke Bibliotheek, zie www.kb.nl/hrd/digi/ 
ddd/. 

Van het digitaal beschikbaar komen van de 
Arnhemsche Courant op internet profiteren 
onder andere degenen die interesse in de lo-

kale en regionale geschiedenis van Arnhem 
hebben. De te digitaliseren kranten hebben 
onder meer betrekking op een periode waar
in veel archiefmateriaal verloren is gegaan 
door de Slag om Arnhem. 

[Gelders Archief, ( digitale) nieuwsbrief 52, 

30 januari 2012] 

Nieuwe toegangen op internet en Notarieel Archief 1926-1935 
in de studiezaal 

Gelders Archief 
Op de website van het Gelders Archief, www. 
geldersarchief.nl, zijn de volgende archief
toegangen beschikbaar gekomen: 
• 2826 Gemeentepolitie Renkum; 
• 0451 Familie Van Brakell; 
• 0740 Rijkslandbouwschool, Rijks Hogere 

Land-, Tuin- en Bosbouwschool en Land
bouwhogeschool te Wageningen; 

• 0793 Koninklijke PBN AB. V. te Arnhem. 
Verder zal vanaf vandaag, 13 december 

2011, het Notarieel Archief over 1926-1935 

(archieftoegang 3152) beschikbaar zijn in de 
studiezaal. Uitgezonderd hiervan zijn de no
tariële archieven uit de plaatsen Apeldoorn, 
Barneveld, Beekbergen, Ede, Lunteren en 
Nijmegen. Hiervoor kunnen belangstellen
den terecht bij de betreffende regionale of 
gemeentearchieven. 

[ Gelders Archief, (digitale) nieuws brief 5 2, 

30 januari 2012] 

Genealogische mijlpaal StreekarchiefBommelerwaard 

Onlangs voltooide het Streekarchief Bom
melerwaard een omvangrijk digitaliserings
én indexeringsproject. Als eerste dienst in 
Nederland heeft het archief alle primaire 
genealogische bronnen gedigitaliseerd en 
geïndexeerd: kerkelijke en burgerlijke regi
straties vóór 1811, Burgerlijke Stand, bevol
kingsregisters en persoons- en archiefkaar-

ten (situatie 1994). Het heeft voor een kleine 
streek zoals de Bommelerwaard (nu circa 
50.000 inwoners) een database opgeleverd 
met ruim 1,1 miljoen records. De digitale be
standen zijn gratis te raadplegen en te prin
ten voor eigen gebruik. 

[ Streekarchief Bommelerwaard, 
e-mail van 16 februari 2012] 

West-Vlaamse militieregisters (1813-1922) digitaal raadpleegbaar 

In de Provinciale Archiefdienst West-Vlaan
deren had van 2004 tot 2011 een grootscha
lig digitaliseringsproject plaats waardoor 
de militieregisters van de periode 1813-1922 

voortaan digitaal raadpleegbaar zijn. Geïn
teresseerden kunnen digitaal 1.308 registers 
aan de hand van 317.555 scans bevragen. 

De militieregisters bevatten inschrijvin-
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gen van de kandidaat militaire dienstplich
tigen uit de West-Vlaamse gemeenten uit de 
periode 1813-1922. Van elke dienstplichtige 
zijn allerlei gegevens opgenomen: geboor
tedatum en geboorteplaats, woonplaats, 
beroep, de namen en beroepen van de ou
ders, het opleidingsniveau of de graad van 
geletterdheid, gegevens over het uitstel en 
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eventueel definitieve vrijs telling van mi
litaire dienst of gegevens over de militaire 
carrière, en - tot 1871 - de fysieke kenmer
ken (lichaamsgrootte, vorm van het gezicht, 
het voorhoofd, de neus, de mond, de kin, het 
haar, de wenkbrauwen, kleur van de ogen en 
andere lichamelijke bijzonderheden). 

Voor genealogen of geïnteresseerden in 
familiegeschiedenis bevatten deze registers 
een schat aan inforn1a cie; z e leveren hen ba

sismateriaal (geboortedata en -plaatsen, na
men van de ouders, beroepen) voor de op
maak van stambomen en geven bovendien 
bijkomende gegevens bijvoorbeeld over het 

uiterlijk van mannelijke individuen uit de 
periode voor de ontwikkeling van de fotogra
fie (laatste kwart van de 19dc eeuw). 

De gescande militieregisters kunnen van 
maandag tot vrij dag van 9 tot 12 uur en van 13 
tot17 uur geraadpleegd worden in het leeszaal 
Fernand Peuteman van het Provinciaal Ar
chiefgebouw (Gistelse Steenweg 528 in Sint
Andries). Info: Archiefdienst Provincie West
vlaanderen, johan.vannieuwenhuyse@ 
west-vlaanderen.be. 

[Koninklijke Heemkundige Kring Maurits 
van Coppenolle/Brugs Ommeland, 

e-brief nummer 15, februari 2012] 

Begraven Waalwijk 1637-1644 

DOOR LÉON VAN DER HOEVEN 

In het archief van Staten-Generaal, inventarisnummer 12558.2, zijn enige rekeningen van de 
kerkmeesters van Waalwijk te vinden. De kerkmeesters hadden het beheer over de kerk en 
over de kerkelijke goederen. De verantwoording hiervoor is vastgelegd in de kerkrekeningen, 
gespecificeerd in inkomsten en uitgaven. In dit geval gaat het om drie rekeningen opgemaakt 
bij overlijden lopende over de periode 1637-1640. De eerste is van 1637 en is opgemaakt door 
Peeter Thomasz Caers. Hij deed dat in zijn plaats van zijn overleden broer Pelgrom Thomas 
Caers, die tijdens zijn leven kerkmeester was. De andere twee zijn van de hand van kerkmees
ter Anthonis van Tulder. 

Mogelijk is meester Dielis de schoolmeester, maar dat is niet zeker. Voor het sneller herken
nen van de familienamen zijn die op het verzoek van de redactie vet weergeven. 

1637. 

Adriaentken Goossens van Heijst, en haar dochtertje, 9-18. 
Greelmakers kind, o-6-o. 
Adriaen de mulders kind, o-6-o. 
Adriaen de hackers kind, o-6-o. 
Jacob de metselaers kind, o-6-o. 
Jan Somers kind, o-6-o. 

Neelmaeij (?) Molders van Jan de molder zalr., 6-15-0. 18-3-1639 
29-3-1639 
22-4-1639 
22-4-1639 
22-4-1639 
3-5-1639 
5-5-1639 
5-5-1639 

Cathalijn Berteroms, wed. van Adriaen Michielsz Schoutet zalr., 6-12-0. 
mr Dielis van de molder van Besoijen, o-8-o. 
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mr Dielis van Wilbort Geritsz zuster, 0-12-0. 
mr Dielis kind van Peeter van Drongelen, o-6-o. 
Ieke van Heijst voor Lijsken Corn. haar moeder zalr., 6-12-0. 
mr Dielis van Claes Govers zoon, 0-12-0. 
Lijsken Damen twee kinderen, 0-12-0. 
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5-5-1639 
13-5-1639 
13-5-1639 
23-5-1639 
24-5-1639 
24-5-1639 
24-5-1639 
24-5-1639 
27-5-1639 
2-6-1639 
9-6-1639 
9-6-1639 
9-6-1639 
9-6-1639 
9-6-1639 
9-6-1639 
21-7-1639 
8-8-1639 
9-9-1639 
16-6-1639 
19-6-1639 
8-10-1639 
3-11-1639 
12-1-1640 
29-1-1640 
29-1-1640 
3-3-1640 
7-3-1640 
27-3-1640 
31-3-1640 
12-4-1640 
12-4-1640 
12-4-1640 
12-4-1640 
12-4-1640 
12-4-1640 
12-4-1640 
12-4-1640 

18-7-1640 
18-11-1640 
18-11-1640 
2-3-1641 
2-3-1641 
2-3-1641 
2-3-1641 
2-3-1641 

Jan Pietersz Soetrecht van zijn kind, o-6-o. 
DinghenJanJansz van haar kind, o-6-o. 
Claes Driesz van zijn kind, o-6-o. 
Adriaen Schouten dr., 0-12-0. 
Adriaen Kaerlen, kind, o-6-o. 
Adriaen de molders kind, o-6-o. 
de weduwe van Adriaen Boogaerts, 6-15-0. 
Adriaen Anthonisz Slaets door Gerart Laurijsz vrouw ontvangen, 0-12-0. 
de weduwe van Aert Woutersz zalr. tot Baardwijk, 0-12-0. 
AnnekenJan Nijcken van h aar kind, o-6-o. 

Jasper van Peer zijn kind, o-6-o. 
Adriaen Stotalis zijn kind, o-6-o. 
Peter Woutersz van zijn kind, o-6-o. 
Jan Fransz vrouwe van haar kind, o-6-o. 
Willem Adriaen Thomasz van zijn kind, o-6-o. 
Cornelis de Haen van zijn moeder ontvangen, 0-12-0. 
de weduwe van Corstiaen de Brouwer, 6-15-0. 
Jenneken Versluijs tot Sprang van haar kind, 3-6-0. 
mr Diels van Anneken Somers, 6-15-0. 
Jan Peetersz van Heijst vanJenneken zijn dochter, 6-12-0. 
Adriaen Schouten, 0-12-0. 
Ipelaers dr, 0-12-0. 
Willem Damen van Maeijken Joris, 6-15-0. 
Adriaen Corsten van zijn kind, o-6-o. 
Anneken van Vucht van haar kind, o-6-o. 
Anneken van Vucht van haar andere kind, o-6-o. 
Lambrecht Peetersz, 0-15-0. 
Immert Gijsbertsz schoenmaker van zijn kind, o-6-o. 
FranckJansz dienstmaagd, o-6-o. 
Maeij Denis van haar 'joncwijff, 0-15-0. 
Maij Jan Huijgen van haar man, 0-12-0. 
Thomas die Bie van zijn kind, o-6-o. 
Jan Adriaen Thomas voor Adriaenken Willem Maes, 0-12-0. 
Anthonis Laureijsz van zijn kind, o-6-o. 
Steven de hoeijmaecker van zijn kind, o-6-o. 
Jan Fransz kind, o-6-o. 
Emout Michielsz kind, o-6-o. 
ontvangen van de kerkrechten van mijn vrouwe zalr. en een kind, 9-18-0. 

Willem Damen van zijn vrouw, 0-12-0. 
Mathijs Gerritsz kind, o-6-o. 
Heijlken Pieters van Huijbrecht de cuij per, 0-12-0. 
kind Adriaen Bogaerts, o-6-o. 
twee kinderen van Adriaen 'de molder op de hoeck', 0-12-0. 
kind van Geraert Vogels, o-6-o. 

kind van Jan van Laeroven, o-6-o. 
twee kinderen van Geraert van Gellicum, 0-12-0. 
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2-3-1641 
10-3-1641 
10-3-1641 
10-3-1641 
19-6-1641 
13-8-1641 
8-12-1641 
2-10-1641 
2-10-1641 
2-10-1641 
13-11-1641 
20-11-1641 
17-2-1642 
17-2-1642 
17-2-1642 
17-2-1642 
17-2-1642 
17-2-1642 
17-2-1642 
17-2-1642 
16-4-1642 
4-6-1642 
18-8-1642 

de vrouwe van Anthonis Aertsz smid, 0-12-0. 
mr Dielis voor Jan Diercxsz, 0-12-0. 
mr Dielis voor CathalijnJan Nijk, 0-12-0. 
Thomas de Bruijn, 6-12-0. 
mr Dielis voor Anthonis Pietersz en Nicolaes van Andel, 1-4-0. 
Aert Lamberts voor zijn vrouw, 6-12-0. 
door Jan Adriaensz voor het kind van Wouter Hendricx, o-6-o. 
kind van Corstiaen Fransz, 3-6-0. 
Govaert Cornelisz, 6-12-0. 
Aert Hendricx voor Marikcn Jans, 6 - 12- 0. 

kind van Nicolaes van Andel, o-6-o. 
mr Dielis voor kind van Gijsbert de hacker, o-6-o. 
kind van Seger Hermans, o-6-o. 
Wouter Bogaerts zijn kind, o-6-o. 
kind van Claes Baltus, 0-12-0. 
Rut Immers twee kinderen, 0-12-0. 
Emout Petersz, 6-12-0. 
van Anna Gijsmans voorJor.Johan van IJpelaer en zijn vrouw, 1-4-0. 
kind van Hens J ansz Clomp, o-6-o. 
kind van Lucas Petersz, o-6-o. 
van kind van Thomas de Bruijn, 3-6-0. 
van Jan Adriaensz, voor Adriaen Bogaerts, o-6-o. 
mr Dielis voor kind van Adriaen Covers, o-6-o . 

29?-9-1642 kind van Neeltken Bueters, o-6-o. 
6-12-1642 
15-6-1643 
22-7-1643 
20-11-1643 
16-12-1643 
17-12-1643 
17-12-1643 
18-12-1643 

3-1-1644 
17-1-1644 
17-1-1644 
17-1-1644 
17-1-1644 
17-1-1644 
17-1-1644 
17-1-1644 
17-1-1644 
17-1-1644 
18-1-1644 
18-1-1644 
1-2-1644 
13-2-1644 
2-3-1644 
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voor de vrouwe van Seger JanJansz knecht geweest, 0-12-0. 
kind van Bastiaen de hoeijmaecker, o-6-o. 
kind van Gijsbert Fransz de Wolff, o-6-o. 
kind van Govaert Govertsz, 3-6-0. 
Jan Aernouts, 6-12-0. 
mr Dielis voor Maeijken Adriaen Thomas, 0-12-0. 
kind van Jan Somers, o-6-o. 
Adriaen Maertensz kloempmaker voor zijn broeder, 0-12-0. 
Daniel den Bueter voor Ieffken Ketelbueters, 6-12-0. 
Adriaen de hacker, zijn kind, o-6-o. 
de weduwe van Govaert van Stiphout voor Hendricxken Slimmers, 6-12-0. 
kind van Anthonis van Gellicum, o-6-o. 
kind van Baernaert Nijhoff, o-6-o. 
kind van Thomas de Bie, o-6-o. 
kind van Emont de schoenmaker, o-6-o. 
kind van Aert J oosten, o-6-o. 
kind van de 'molder op de hoed<', o-6-o. 
kind van Rut Immers, o-6-o. 
van de vrouwe met haar kind van Willem Heerincx, 9-18-0. 
de dochter? van Jan Arien Thomasz, 0-12-0. 
kind van Adriaen Anthonisz, o-6-o. 
van Peeter Jansz van Son, voor zijn vader, 6-12-0. 
Peeter J ansz Rademaker, 6-12-0. 
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rubriei boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Stamreeks 
N.A. Hamers (red.), Hamers Bundel 2010, Ge

leen 2010 (Hamers publicaties nr. 6), 280 pp., 
m.+ index; ISBN 987-90-801107-5-5 (€ 24,

incl. porto via ocGL te Landgraaf). [As]; N.A. 
Hamers en R.J.M. Steeman (red.), Hamers 
Bundel 2011, Malden 2011, 217 pp., ill. + index 
(Hamers publicaties nr. 7), (€ 19,50, incl. por
to via B. Close te Beuningen). [As]; Jubileum 
CD 25 jaar Vereniging Limburgse Hamers 
Genealogieën 1985-2009 (prijs€ 10,-). 

1985 - 2009 

-., Il .' 11,, . ' . , 

Jubileum CD 25jaar 
•h' \4 

Hoewel het Hamers Bulletin niet meer bestaat, 
is er in 2010 een (toendertijd verwachte een
malige) Hamers Bundel uitgegeven. De ver
eniging probeert alle Hamers-genealogieën 
uit Limburg aan de orde te stellen in deze 
bundel. Het bevat artikelen over aanverwan
te families (zoals Van Hommerich, Meens, 
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Proosten), een overzicht van de stammen en 
vele afstammingsreeksen, waarbij duidelijk is 
dat alle bekende archivarissen van Sittard mi
nimaal één Hamers-kwartier met zich mee
dragen, maar ook een bekende Nederlander 
als Paul Witteman. Aardig is ook het artikel
tje over de familie Hammers, zoals een naar 
Amerika geëmigreerde Hamers zich is gaan 
noemen. Dit geslacht is nog zeer bloeiende. 

In 2011 werd wederom een Hamers Bun
del uitgegeven. Hierin is dezelfde opzet van 
de eerdere bundel gevolgd. Bij de artikelen 
onder meer een huwelijksdispensatie in 
1813 tussen Joannes Gerardus Hamers (1782-

1848) en Catharina Vreën (1782-1848), beiden 
achterkleinkinderen van Matthias Hamers 
(1684-?) en Petronella Rutten (1685-1741), een 
artikel over vijf personen met de naam Elisa
beth Hamers aan het begin van de 17'1• eeuw 
en de wachtpost van Hamers te Nieuwstadt. 

De CD-Rom bevat alle 25 jaargangen van 
het Hamers Bulletin vermeerderd met arti
kelen betreffende verschillende Hamers
stammen, die in andere tijdschriften zijn 
gepubliceerd, waaronder in Gens Nostra en 
Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. 
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Biografie 
W. Bolderheij en G. Meulmeester, Johannes 
Justus Weijher(1726-1808), een stads regent, Weesp 
2010, 56 PP· [A4]. 

~-::::::t 

,_,_ ___ 
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Reeds in 2000 verscheen een studie met de
zelfde titel. Tien jaar later waren er zoveel 
nieuwe gegevens boven water gekomen dat 
de auteurs een herziene versie nuttig acht
ten. J.J. Weijher is een voorbeeld van een re
gent op het platteland; hij bekleedde in de 
tweede helft van de 18dc eeuw het Schouten
ambt in Muiden, Weesp en Weesperkarspel 
en is daarnaast ook burgemeester van Weesp 
geweest. Het eerste deel van het boek behan
delt de bestuursvorm van de Republiek de 
Verenigde Nederlanden alsmede de rol die de 
regenten daarin speelden. Ook bevat het een 
opgave van de taken van Baljuw en Schout 
in het Baljuwschap Gooiland en zijn de per
sonen beschreven met wie Weijher heeft 
moeten samenwerken. Het tweede deel be
handelt Weijhers afkomst en zijn jeugd in 
Duitsland (Hessen), daarna zijn leven en car
rière in Nederland. 

ABB 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
A. Doedens, J. Hou ter, Vlieland een Nederlandse 
geschiedenis, Franeker 2010, 360 pp., ill. + in
dex; ISBN 978-90-51943-82-5 (€ 49,50). [A4]. 

Vlieland (het tweede eiland vanaf Noord
Holland gerekend, gelegen naast Texel) is 
sinds 1942 Fries grondgebied, voordien was 
het een onderdeel van Noord-Holland (en 
volgens de auteurs sinds de tiende eeuw van 
Holland). Aan het eind van de middeleeuwen 
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moeten er op Vlieland in de beide dorpen 
Oost- en West Vloeland ongeveer 800-1100 in
woners zijn geweest. Vanaf de 16dc eeuw wor
den de bronnen wat talrijker, zodat het beeld 
van de Vlielander vanaf die tijd meer vorm 
krijgt. In verschillende hoofdstukken komen 
vele aspecten van de Vlielander geschiede
nis aan bod: religie, Vlielanders in Dantzig 
(thans Gdansk in Polen), op Bereneiland en 
de Faeroër-eilanden, Willem de Vlamingh, 
krimp van het eiland tussen 1750 en 1945 met 
de ondergang van West-Vlieland en nog veel 
meer. Een prachtig boek, uitgegeven bij Van 
Wijnen in Franeker. 

Bronnen 
J. Sang-Ajang, Overlijdensadvertenties en onbe
heerde boedels: overledenen in Suriname 1 janu
ari 1800 tot en met 31 december 1828, Amsterdam 
2010, 493 pp., index; ISBN 978-90-815491-1-o. 
[A4] . 

. ~ 

Per 1 juli 1828 is in Suriname de Burgerlijke 
Stand ingevoerd. Voor die tijd is het lastig 
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onderzoek doen en het heeft de samenstel
ler dan ook jaren gekost om aan de hand van 
onder meer de kranten in Suriname, verschil
lende begraafregisters van diverse kerkge
nootschappen en doodgravers alle personen 
te noteren die in de periode 1800 tot aan de 
invoering van de Burgerlijke Stand in Suri
name zijn overleden. De Stichting voor Su
rinaamse Genealogie heeft deze bundel uit
gegeven w a arin 762 0 nanl.en. voorkomen van 

mensen die daar tussen 1800 en juli 1828 zijn 
overleden en nog eens 4400 andere personen, 
waarmee in totaal meer dan 12.000 personen 
zijn vermeld. 

Overig 
H. Hazelhoff Roelfzema, Reizen rond Kaap 
Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de 
ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse 
Grote Zeilvaart in 1911, Hoorn 2010, 104 pp., ill. 
+ index; ISBN 978-90-71940-05-7. [A4] . 

Kaap Hoorn (het uiterste puntje van Zuid
Amerika) is bekend uit vele shanty-liederen. 
Minder bekend is dat het haar naam dankt 
aan de zeevaarders Jacob Ie Maire en Willem 
Schouten, die vanuit Hoorn in 1616 onder
weg gingen om Australië via Zuid-Ameri
ka te bereiken. Een van beide schepen, de 
Hoorn, verdween in de golven, het andere, 
de Eendracht, lukt het inderdaad wat nu 
Kaap Hoorn is, te ronden. Veel namen herin
neren aan de Nederlandse expedities, zoals 
de Windhondbaai (genoemd naar het schip 
De Windhond), de Nassause Voert (nu Gul
fo de Nassau), de Straat van Lemaire, Straat 
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Brouwer (thans Drake Passage). Na Jacob 
Roggeveen (de ontdekker van Paaseiland) 
kwamen nog vele schepen uit Nederland die 
Kaap Hoorn rondden en dit boek geeft een 
volledige lijst van alle bekende schepen die 
dat hebben gedaan. Een belangrijke bron 
voor onderzoekers naar scheepvaart. 

J. Buisman, Extreem weer! Een canon van weer
galoze wincers & zinaerenae zomers, hagel & ho
zen, stormen & watersnoden, Franeker 2011, 
576 pp., ill. + index; ISBN 978-90-51943-58-o 
(€ 49,50). [AS+]. 

Jan Buisman 

Extreem weer! 
Wt:EI.C.ALOZI! WlNTel.S 8, ZINDllaENOI! 20MCa5, 

ltACl!t.g, uoztN, 

l,l'OUUiH g, WATl,kSNODIIN 

~ lil r*~ ---·~· Van uitgever Van Wijnen uit Franeker ontving 
de NGV het nieuwste boek van Jan Buisman 
over weer. Uiteraard zal menigeen Jan Buis
man kennen van de achtdelige serie over het 
weer in Nederland die inmiddels is gevorderd 
tot deel vijf (1675-1750). Voor het weer vanaf 
1750 zal nog even geduld betracht moeten 
worden, de delen 6, 7 en 8 staan respectieve
lijk voor 2012, 2014 en 2017 gepland. Tussen
door verscheen dit boek met 100 bijzondere, 
extreme weersomstandigheden. De oudste 
vermelding betreft de St. Elizabethsvloed 
van 1421, maar ook de St. Maartensvloed van 
1686 op het Groninger platteland, de Kozak
kenwinter van 1813/1814, Borculo (1925) en 
de winters van 1963, 1985 en 1986. Aangezien 
dit boek ruimschoots ook de recentere weers
geschiedenis aan bod komt, is het een prima 
boek om de tijd die het nog duurt voordat 
deel acht verschijnt te overbruggen. 

CdG 

161 



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

Nederland 
Archievenblad. jg. 115 (2011), nr. 7. De archiefer
varing van Bob Kemkamp [onderzoek naar voor
vader Heinrich Bürger uit Hameien, verbleef 
rond 1830 op Decima]; G. Kruithof: Steekproef 
wijst uit: het digitale archief van gemeenten faalt; 
Reacties op de Archiefvisie; I. Burgers/B. Ypma: De 
case Zandstad en de digitale ontsluiting van ar
chiefbronnen: problematiek, inzichten en kansen 
[project van de Vrije Universiteit Amsterdam; di
versiteit aan bronnen; beeldbanken en de gebrui
ker; tien overwegingen bij het ontwikkelen van 
toegankelijke beeldbanken; www.zandstad.nl]; 
B. Caret: Archieven: zet uw data vrij en laat het 
bloeien! [derden kunnen dan diensten aanbieden; 
voorbeelden: Genlias Monitor (www.genliasmo
nitor.nl), Digitale Stamboom Monitor (www.di
gitalestamboommonitor.nl), Genealogie On
line (www.genealogieonline.nl/scanszoeken), 
Archiefplanner (Stamboom Forum; www.stam
boomforum.nl/archiefplanner); voorts: www. 
archiefwiki.org, genealogie.coret.org; 'Denk 
in kansen, niet in risico's']; De voc-archieven 
in de Tamil Nadu Archives; In memoriam Ruud 
Renting, een opbouwarchivaris [geb. Winters
wijk 1920]; In memoriam Bert Wennekes [archi
varis RA Zeeland / Zeeuws Archief vanaf 1978]; 
Nationaal Archief [nieuwe website: www.gahet
NA.nl]; In gesprek met Marcel Duijghuisen [geb. 
Gennep 1953]. 

Idem, 2011, nr. 8. De archiefervaring van Mike 
Kockelkoren; R. de la Haye: Het begin van de Burger
lijke Stand in Limburg; A.E.M.Jonker: Het publie
ke privédomein. De bescherming van persoonsge
gevens en andere tijden ['De begrippen 'privé' en 
'publiek' zijn in korte tijd radicaal veranderd. De 
vraag is wat deze verandering teweegbrengt en 
overhoop haalt in een omgeving die uit is op be
scherming van persoonsgegevens']; E. Hennekam: 
Zoeken naar personen op internet [bewerking 
van een artikel in Genealogie (cBG), sept. 2010]; A. 
Lavèn: VeleHanden.nl in de startblokken [ www. 
VeleHanden.nl ]; F. Duursema: Bescherming van 
persoonsgegevens bij de Protestantse Kerk in 
Nederland [f.duursema @pkn.nl ]; S. Leclercq: 
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Migranten digitaal: de steenbakkers uit Lippe 
[www.vijfeeuwenmigranten.nl ; twaalf regio
nale en gemeentelijke archiefinstellingen spoor
den in hun collecties alle archiefstukken op die 
betrekking hebben op migranten in Nederland; 
Duitse migranten onderhielden vaak alleen con
tacten met de boer voor wie ze werkten. Hierdoor 
zijn ze nauwelijks in de Nederlandse archieven 
te vinden. De steenfabrieken op het Groninger 
platteland trokken in de 18' eeuw vrijwel uitslui
tend Duitse werknemers, de meeste afkomstig uit 
Lippe. De Lip per regering steldeZiegelboten (bood
schappers) aan die in de fabrieken gingen kijken 
hoeveel arbeiders voor het seizoen nodig waren. 
In Lippe werd bepaald wie waar ging werken. 
Voor gegevens over de Lipper steenbakkers dient 
men te zoeken in het Landesarchiv Nordrhein-
Westfalen. Na 1850 werd bijvoorbeeld een be
grafenisverzekering gestart: de registers van de 
Sterbe- und Krankenkasse bevatten veel informa
tie. Zo ook de jaarverslagen van de Ziegelboten 
sinds 1842; www.iisg.nl/migration/ziegler ]; E. 
Fleurbaay: De Wet GBA en de overbrenging van 
persoons- en archiefkaarten; M. van Bourgondiën: 
StamboomNederland als e-depot voor digitale 
stambomen [digitaliseringsvraagstuk voor het 
CBG]; N. Schreuder: Inzage in persoonsgegevens: 
elk geval apart?; L. Libe1ge: WieWasWie.nl, een 
non-stop-shop voor historisch persoonsonder-
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zoek; G. Velders: De elektronische overlijdensakte. 
Een nieuwe ontwikkeling na 200 jaar Burgerlijke 
Stand; In memoriam Jaap Berghoef (1957-2011) 
[directeur RHC Vecht en Venen]; In gesprek met 
Rob van Drie [geb. Woerden 1956]. 

d' Avereester kroniek (Oudheidkamer, Oude 
Zuidwolderscraac 13, 7701 AZ Dedemsvaart; 
http://www.hvavereest.nl), 28' jg., no. 4, dec. 
2011. G.H. Varwijk: Jan Hendrik Cadee, wagenma
ker te Dedemsvaart [sedert 1904, zoon van Harm 
Cadee, koperslager te Veendan1. , deed in 1936 z ijn 

bedrijf over aan Jan Alsema uit Groningen]; H. 
Rijnhart: Over den Huwelijks plicht [Laurenz Jo
hann Hofacker er. R.K. kerk sc. Virus te Dedems
vaart 1941 Berendina Henrica Bosman; weder
waardigheden van zijn voorouders van moeders
zijde: De Wals (kolonisten) en Petri (kommies in 
overheidsdienst)]; M. Brand-Doosje: Kleren maken 
de man [in gesprek met oud-kleermaker Harm 
Hendrik Mulder, geb. 1918 (exm. Lukkien), er. 
Hennie Weteringe]; Klassefoto Dr. A. Kuyper
school 1986-1987; Ruiming delen begraafplaats 
Achterveld en Oud-Avereest begin 2012 [met plat
tegronden]; De eerste tram in Dedemsvaart, 125 
jaar geleden; J. Nijensikkens: Het vierde pand (ge
legen russen sluis 4 en 5) [in dit gebied lag ook het 
landgoed Dal voorde, eigenaar rond 1900 C.A. L.J. 
Jeekel; herinneringen van de auteur aan zijn 
grootvader Reinder Nijensikkens en verwanten]; 
Een eeuw geleden. 

d' Avereester 
kroniek 

Caert-Thresoor (http://www.caert-thresoor. 
nl), jg. 30, 2011-4. F. Beekman/R. Guleij: Verloren ge
waande kaart van de Nederlandse duinen uit 1828 

teruggevonden; M. van Egmond/E. Heere: Schat
kaart of kaartschat? Queeste naar de oudste kaart 
van de Nederlanden [in 1557 gemaakt te Utrecht 
door Herman van Borculo en hergebruikt door 
diens zoon Hendrick; Bijlage 2: Toponiemen op 
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de kaart van Van Borculo]; D. Wildeman: Kaarten
collecties in Nederland. Het Scheepvaartmuseum 
Amsterdam [de hele collectie en de bibliotheek 
op: www.maritiemdigitaal.nl]; Tentoonstel
ling Universiteitsbibliotheek Leiden. Topografisch 
Geheugen. Topstukken uit de verzameling Nederlandse 
topografie [ 12 jan. - 27 april; 'De nadruk van de col
lectie van de UB Leiden ligt op topografie van ste
den, waaronder stadsprofielen en afbeeldingen 
en plattegronden van kerken, raadhuizen, stads
poorten, bruggen en andere gebouwen. Maar 
er z ijn ook prenten en tekeningen van dorpen, 

kloosters, kastelen, buitenplaatsen en landgoede
ren ... grafmonumenten .. .'; in deze collectie is het 
hele land vertegenwoordigd. Het grootste deel is 
bijeengebracht door Joh. Tiberius Bode! Nijen
huis (1797-1872)]. 

DEELgenoot (Blaricum), nr. 48, zomer 2005. He
dendaagse Blaricumse Kunstenaars [van vijftig 
personen een foto, een korte beschrijving en af
beeldingen van hun werk]. 

Idem, nr. 49, najaar 2005. H. Klein: Witzand 
en Crailo; Idem: Holbewoners in Blaricum. Ver
schrikkelijke woontoescanden in de jaren twintig 
(van de vorige eeuw) in het luxe villadorp. 

Idem, nr. 50, voorjaar 2006. Hoog Blaricum / 
De Trappenberg [revalidatiecentrum]; Hoog La
ren, een Amsterdams initiatief; Herinneringen 
van een huisarts [L. Luderhoff, vestigde zich in 
1954]; N. Krijnen-van Gog: Pruisische bezettings
kosten voor Blaricum [transcriptie van lijst ge
dane voorschotten 1787; 57 personen, o.a. Heer
schop, Puijk, Krijnen, Raven]; Han Schoon, 
kunstschilder [geb. Dordrecht 1936]. 

Idem, nr. 52, najaar 2006. Handel en Nijver
heid in Blaricum. Idem, nr. 54, zomer 2007. 

Hooibergen-nummer. Historisch geograaf Suzan 
Jurgens: dé hooibergdeskundige van Nederland. 
Alles over Hooiberg [met veel illustraties en ver
klarende woordenlijst]. 

Drents Genealogisch Jaarboek (www.drent
sehistorischevereniging.nl), jg. 18 (2011). The
ma: bewoningsgeschiedenis [thema's voor de 
komende jaren: 2012 Reizigers; 2013 Voorouders 
en criminaliteit; 2014 Heraldiek; 2015 Beroepen; 
2016 Vererving --> redactieDGJ@gmail.com]; 
A. van Dijk: De strijd om Woldzigt in Roderwolde 
(1603-1644) [Harmen Hoendricks, uit een stad
Groninger familie, huwde met erfdochter Johan 
Geerts; zij was verwikkeld in een strijd om het 
rechtmatig eigendom van één van de grootste er
ven van Roderwolde; de processen van hun zoon 
Assuerus (Zwyr) Hoendricks (over!. 1637) tegen 
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leden van de familie (achterneefBoele Boelardus 
c.s.) in Emden; Assuerus tr. 1595 Aeltje van As
schendorp (exm. Canter); Boeles erfgenamen 
wonnen het pleit; In 1654 was eigenares Swaan
tje Rufelaert, dochter van Daye Boelardus (tr. 
Emden 1589 Johan Rufelaert, uit Gent). Bijlagen 
Genealogieën. A. Hoendricks, Groningen (15' -17' 
eeuw). B. Boelardus, Emden (Oostfriesland) (16'-
17' eeuw; met Rufelaert en Alting)]; F. Wiersema/H. 
Sloots: Twee Krijthe stammen in de 17' en 18' eeuw 
[A. Nageslacht van Johannes Krijthe ('de olde') 
(geb. rond 1580, advocaat vermeld vanaf 1611): 
Krijthe, Cruimens, Smeenge, Campers, Rossinck, 
Veltdijck, (Tinge) Vos, Kema, Dijk (te Grijpskerk), 
Siccama. B. Nageslacht van Thijle Krijthe (geb. 
rond 1600, schoolmeester): Krijthe, Garde, Schut
trop, (van) Wijngaarden, Deodatus, Winsingh)]; 
G. Hovenkamp/H. Homan Free(P.J. C. Elema: De bewo
ners van de domeinerven Houwinge en Huir- of 
Hofgoed te Weerdinge [o.a. Houwerd, Houwing, 
Nienhuis; Elking, Warners, Woerdinge, Huir; 
Genealogie van Zeino Houwing (begr. Emmen 
1694); nageslacht van twee zoons: Jan Houwing 
(met Weurding, Woerding, Wilting, Knegte
ring) en Berend Zeins (tr. 1. Emmen 1684 Roe
lofjeJansen, tr. 2. Emmen 1694 Hindrikje Willems 
Cremers; met Scheper en Bos); Genealogie van 
AdolfHindriks alias AdolfHouwing (tr. Roswin
kel 1758 Jantje Jans Smits)]; H.W. Homan Free/A .J. 
Mantingh: Genealogie Keveling te Valthe [oudste 
naamsvermelding in 1399; gen. I. Wolter Keve
ling, genoemd 1612; zoon Roelof overleed voor 
1654]; G. Hovenkamp: Een bewonersoverzicht van 
Sleen in 1709 [genoteerd door dominee Conradus 
Wachloo]; C. de Graaf!H. Homan Free: De schui
ten van Drenthe (7) [kwartierstaten (5 gen.) van: 
Roelof Haasken (ca. 1711-1797; - , Engberts, 01-
denvrijling, Oldenapinge), Lambert L. Ruising 
(1708-1772;-, Schuring, Schierbeek, N.N.), Hen-
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drikus Oostingh (over!. 1793; -, Oosting, Rui
sing, Schuring), Georg R.W. Kymmel (1745-1814; 
-, Wilmsonn, Oldenhuis, Ruising), Jan Coerts 
Lepel (schulte 1704-1711; exm. Dekens)]. 

E-data & Research (www.edata.nl), jg. 6, nr. 3, 
febr. 2012. E. Renckens: Zonder handwerk lukt het 
nog niet. Handgeschreven Militieregisters wor
den thuis overgetikt [VeleHanden.nl]; I. Dillo: De 
buit bestaat uit bits en bytes. Gekaapte brieven en 
verhoren toegankelijk gemaakt voor onderzoek 
(http://tin.yurl.co1n/cn:1.w11.rt:v J; P. Boot: Zocl<cn 

door de hele Loe de Jong [pdf-bestanden; om in 
alle dertig banden re zoeken moet je alle delen 
downloaden; het in één keer ophalen is verbe
terd door her aanbieden als 'torrent'; binnenkort 
komt een bijgewerkte versie van de PDF's met een 
aantal correcties; plannen voor verdere ontslui
ting: de inhoud komt ter beschikking in de vorm 
van Linked Open Data (2013); www.niod.knaw. 
nl/koninkrijk]; M. van Tie/hof Het Nederlandse 
middenveld was breed in de negentiende eeuw. 
Op de website van het Huygens ING staan dui
zenden verenigingen uit die rijd [drie databases 
op www.historici.nl; bijvoorbeeld verenigingen 
voor armenzorg, sportclubs en erkende vereni
gingen 1855-1903 (erkend als rechtspersoon, w.o. 
schoolverenigingen, zangclubs, woningbouwcor
poraties, politieke organisaties en de Maatschap
pij tot Nut van den Javaan). In de loop van 2012 
komen er databanken met 19' -eeuwse r.-k. reli
gieuze broederschappen, sociale voorzorgfond
sen (1827-1880) en een van patriotten en prinsge
zinden (1780-1795)]; Wurdboek in Taalbank INL 
[her Wurdboek fan de Fryske Taal is opgenomen 
in de Geïntegreerde Taalbank van her Instituut 
voor Nederlandse Lexicologie; http://gtb.inl.nl]; 
Centraal Bureau voor de Statistiek [overzicht van 
bestanden op www.cbs.nl/microdata]. 

Het Feyne Kwartier (http://www.genealo
gieflakkee.nl), 17' jg., nr. 1, febr. 2012. N.N.: 

Kwartierstaat van Neeltje Munters (1861-1953). 
Zij komt voor in het Warersnoodmuseum van 
Zeeland [geb. Oude-Tonge; t/m gen. VII. kw. 241: 
Munters (uit Swaluwe), Groenendijk, Simons 
(te West-Souburg), Sassegem, Van Loveren (aflc 
van Dordrecht), Van Diepenhuizen, Bogerman, 
Labeur (te Sint-Annaland, Den Bommel); met 
gezinsgegevens; de uitwerking van de kwartie
ren is niet buiten het eigen onderzoeksgebied 
voortgezet]; E. Lassing-van Gameren: Uit de archie
ven. Paapse stoutigheden: het gemengde huwe
lijk [Goeree-Overflakkee behoorde tot de classis 
Brielle; de kerkenraden van Den Bommel, Ooit-
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gensplaat en Nieuwe-Tonge berichtten over hun 
ervaringen; 19 voorbeelden van gemengde huwe
lijken]. 

Gens Germana (www.wgod.nl), jg. 37, nr. 4, dec. 
2011. In memoriam J. de Langen; H. Gerver: Gene
alogie Gerver(s) [gemengd met verslag van on
derzoek, uitkomend in Loikum; 17' eeuw]; De 63. 
Deutsche Genealogentag in Erlangen. 

Die Haghe (www.haagsegeschiedeni~.nl), j~:u
boek 2011.J. Schnitzeler: Status op z'n Hollands. De 
bewoners van het Lange Voorhout en hun buiten
plaatsen en tuinen tussen 1650 en 1750 [o.a. bui
tenleven en netwerken, uitgaven in perspectief; 
analyse van vijf buitens: Hofwijck (Huygens), 

~ Zorgvliet (Cats, Bentinck), Duinrell (De Jonge 
van Ellemeet), Clingendaal (Doublet), Damsigt 
(Van Schuylenburch)]; Th. Weidema: Instructie 
of memorie? De functie van de kunstverzameling 
van de Haagse tekenacademie in de achttiende 
eeuw; A.Andriessen: Hoe Den Haag weer juridische 
hoofdstad werd. 1 Maart 1811: Installatie van het 
Keizerlijk Gerechtshof in Paleis Noordeinde; H. 
Klomp: Nanne Veenstra, ondernemer. Van Fries 
onderwijzer tot Haags uitgever en rijwielfabri
kant [geb. Lemmer 1861 (exm. Wagenaar), tr. (1) 
Arnhem 1886 Brandina W. Lorentz, tr. (2) Den 
Haag 1906 Catharina Hermina van Dam, tr. (3) 
1925 Johanna G.C. Lokhof, tr. (4) 1936 Justine 
E.H. barones van Nagell; alle vier door echt
scheiding ontbonden]; H. Rosenberg: Twee jongens 
en een hond. John F. Kennedy als toerist in Den 
Haag [1937]; P. Spaans: Verraad in Scheveningen 
[vluchtplan van aspirant-Engelandvaarders van 
twaalf personen w.o. Van Wieringen, Fonteijn, 
De Korver, Beek]; Monumenten zorg en Archeo
logie in Den Haag in 2010; Overleden Hagenaars 
in 2010 [o.a. Sugar Lee Hooper (Marja van der 
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Toorn, geb. 1948), Ben van der Meer (geb. 1033), 
Thera Francina Wijsenbeek-Olthuis (geb. Rot
terdam 1946), Evert de Jager (geb. 1955), Frans 
Poptie (geb. Leiden 1918)]; Nieuwe Haagse archie
ven in 2009 en 2010; Kroniek over 2010. 

Heemtijdinghen (Stichts-Hollandse Historische 
Vereniging; www.shhv.info), 47' jg., nr. 3, okt. 
2011. R. de Graaf: 'De navel van Holland': Woerden 
['wat was het belang van Woerden en aanpalende 
lrn.s tclcn?'; ligging aa n dvi<::ren, die co1n1nunica
tielijnen waren voor handel en oorlogvoering; 
families De Roovere heren van Montfoort, Van 
Amstel en Van Woerden]; N. Stoppelenburg: De ou
de scheepswerf van Oudewater [o.a. Eynthoven 
(1638-1670), Vermij (1672-73), Van Wijngaerden 
(1674), Van Steijn (1674, 1679-1711), Ottoland (1711), 
Kelder (1711), Van Leeuwen (1737), Slingerland; 
Stofbergca.1850]. 

Historische Kring Maarssen, 27' jg., no. 1, febr. 
2000.]. van Waaij: Ludovicus van Renesse [pre
dikant te Maarssen 1620-1638, tr. 1623 Anna Pi
nelle weduwe Hendrick Cock]; De Langegracht 
te Maarssen (4). 

Idem, no. 2, mei 2000. N. Vermaak: Gerrit Au
gustijnszoon Vermaack, onze Maarssense stam
vader [voc-matroos, verbleef 1709-1723 op Kaap 
de Goede Hoop]; De Langegracht (5); Van school 
tot garage [eerste garagehouder Jo Westerik (geb. 
Utrecht 1876)]; J. Witte: De Kerk te Oud-Zuilen 
[grafsteen van Willem van Rennen berg, heer van 
Zuilen, overl. 1546]. 

Idem, no. 3, sept. 2000. Het dagelijks leven in 
Maarssen rond 1900 [met veel foto's]; Burgerlijke 
Stand rond 1900; Oud-Zuilen rond 1900, korte 
impressies. 

Idem, no. 4, nov. 2000. De Langegracht (6); 
A.H. Hogenhout-Hofman: De schoolstrijd door de 
eeuwen heen in Tienhoven / Oud Maarsseveen 
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(1); J. Witte: Cornelis de Bruin [geb. Utrecht 1870, 
schilder, decoreerde aardewerk en tegels]; Hoe 
Huydecoper aan zijn naam kwam [handschrift 
in archief Maarssen]; A. de Zwart: Jean Rousset 
de Missy in Maarssen [geb. Laon 1686, woonde 
sedert 1753 te Maarssen, overl.1762]. 

Historische Vereniging Oud Leiden (www. 
oudleiden.nl), Med., jg. 34, nr. 1, jan. 2012. De 
Beeldbank van de Historisch[e] Vereniging Oud 
Leiden [gestart in 2004; zie website; aanmelden 
voor hulp bij beschrijven en/of digitaliseren: 
beeldbank@oudleiden.nl]; Amicitia [sociëteit]; 
Oproep Vrijwilligers voor Werkgroep Gevelste
nen [voorzitter@oudleiden.nl ]; Leidse Speel
tuinen [www.speeltuinen-leiden.nl ]. 
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Historisch geografisch tijdschrift (www. 
matrijs.com/hgt), 29' jg. (2011), nr. 3. J.E. 
Abrahamse/R. Rutte: Verstedelijking in Nederland. 
Duizend jaar ruimtelijke ontwikkeling bekeken 
en vergeleken; B. Vannieuwenhuyze: De stadsplan
nen van Jacob van Deventer: staatsgeheim, kof
fietafelboek, handelswaar of beleidsinstrument? 
[discussie] . 

Jaarboek Numaga (www.numaga.nl), jg. LVIII 

(2011). Hierin o.a.:]. Geurts: Nijmegen in de zes
tiende eeuw. Een stad en haar mythen [vrije rijks
stad, stadstaat in wording, spanningen door aan
treden nieuwe landsheer, stedelijke autonomie 
bedreigd]; S. Langereis: Valkhofpark en Kronen
burgerpark: het groene visitekaartje van het ne
gentiende-eeuwse stadsbestuur;J.Brabers: Het ka
tholieke imago van Nijmegen, 1850-1965; Nijme
gen als 'linkse stad' in de jaren zeventig; Imago 
en marketing van het moderne Nijmegen; Nijme
gen: stad met een grensoverschrijdend verleden; 
M. Begheyn-Huisman/B. Kruijsen: Aanwinsten uit 
Museum Het Valkhof: Nijmeegse families [collec-
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ties Van Druijnen, Bijleveld, Dommer van Pol
dersveldt]; Kroniek van Nijmegen over 2010; In 
memoriam Herman de Heiden (1932-2011). 

Leids Jaarboekje, 103' deel (2011). In memoriam 
Simon Cornelis Hendrik Leenheer [1917 Rijns
burg 2010]; H.J.J. Lenferink: Moord op ir. Felix 
Guljé in 1946 opgelost [persverklaring van de 
burgemeester van Leiden]; F. Lugt: Overdorp. De 
naam van de in Oegstgeest opgegraven Merovin
gische nederzetting [vermeld in het goederenre
gister van de Sint Maartenskerk (Bisschoppelijk 
Archief, Utrecht)]; M. Eekhout: Herinnering in 
beeld. Relieken van Leidens verzet [de hutspot
ketel van de familie Schaeck; de familie Van As
sendelft en hun Van der Werf-memorabilia ( Clara 
Duijst van der Werf tr. 1620 Bartholomeus van 
Assendelft); 19' -eeuwse verzamelingen]; R.C.]. van 
Maanen: Pioniers en volgers. Leidse immigranten 
uit Norwich, 1577-1710 [de digitalisering van de 
kerkelijke en schepenhuwelijken t/m 1710 gaf de 
auteur de mogelijkheid alle bruiden en bruide
goms met herkomst Norwich in zijn onderzoek 
te betrekken; analyse van deze populatie ( o.a. her
komst partners, relatie met getuigen, adressen en 
beroepen); betekenis van Norwich voor Leiden];]. 
Postma: John Adams en zijn Leidse vrienden [ 1735-
1826, één van de 'Founding Fathers' van de VS; 
Johan Luzac (uitgever, redacteur van de Gazette 
de Leyde) en François van der Kemp (voorganger 
doopsgezinde gemeente, politiek activist)]; A. Pon
sen: Vrijheid verlicht. Vuurwerk en illuminatie bij 
de viering van Leidens ontzet [eerste vuurwerk te 
Leiden in 1586; reclame door particulieren (Joh. 
Th. van Heemert, beurtschipper hing zijn schip 
vol met lampions; J.A. Breshuyer, glaswinkel; 
A.E. Dransfeld, herbergier); vuurwerk in 1885 
verzorgd door J. van Leeuwen en Zoon uit Haar
lem; 1874 firma A. Gall uit Rotterdam; 1900-1903 
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G.J. Ruysch & Co te Utrecht; 1906 fa. Le Vulcan 
van Johannes Loeff (geb. Den Haag 1831, apothe
ker te Aarlanderveen 1889) en zijn opvolger Abra
ham Jacobus Kat (188z-1961); 1985 Christiaan van 
der Nat junior]; C. Smit: Tot nut en genoegen van 
geheel het beschaafd publiek. De Stadsgehoor
zaal 1826-1871 [o.a. wetenschap en samenleving, 
letterkundige voordrachten, concertzaal, mu
ziekschool, casino's en feesten, vergaderlokaal]; 
A. Siebelt: Een Burcht van papier [ r.-k. dagblad; het 
Tijdelijk Persbesluit 1944 van de Nederlandse re
gering in Londen; fusie met De Leidsche Courant 
1946]; Kroniek van Leiden over 2010; Jubilea in 
2010; Overleden in 2010; Archeologisch en bouw
historisch jaaroverzicht 2010 [o.a. Aalmarktpro
ject, kasteel Boshuizen, woonhuis Rapenburg 2 
(opdrachtgever Cornelis Claesz Corsteman), café 
De Bonte Koe (met tegeltableaus uit 1908, ontwer
per waarschijnlijk Hermanus Oostveen, Utrecht
se Tegelfabriek Holland)]. 

Leusden Toen, 18' jg., nr. 1, april 2002. ].]. van 
Burgsteden: Een veetransporteur kijkt terug [Piet 
Hoogland (geb. 1936), zoon van Tijman]; Cor
nelis Zaal [over!. 1941]. Idem, nr. 2, aug. 2002. 
Winkelen op het Kerkplein; Een oude hoeve in 
Stoutenburg [de Korte Niep]; Tabaksschuren op 
Hamersveld. Idem, nr. 3, dec. 2002. F. van Loenen: 
Café Boerssen, voor melk en borrels!; Pastoor 
Ten Brink voorkomt een rel (1872). 

Idem, 19' jg., nr. 1, maart 2003. Het molenpad 
in Stoutenburg en Asschat. Idem, nr. 2,juni 2003. 
F. van Loenen: Het oudste pand in Achterveld; een 
beknopte geschiedenis [pand Hessenweg 307-
309 dateert van 1764; Van Esveld (1846), Wijn
tjes (1861)]; W. Schipper: De Mof [kroeg; eigenaar 
- brouwer Willem Moy (1626), Van de Wetering 
(1750), Van de Lagemaat (1809), De Beaufort 
(1911)]; Annemarie Oster: Terug op Bavoort. 
Idem, nr. 3, sept. 2003. J. Verduin: Boerderijen 
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en Erven in Leusden [met kaartje Boerderijen in 
Stoutenburg]; GrootHonthorst; Gasthuis Daatse
laar; Ooievaarshorst; Groot Zandbrink. Idem, nr. 
4, dec. 2003. J. van Burgsteden: Mastenbroek [Wil
lem van Zandbrink, grondeigenaar, kerkmees
ter 1855, verkocht twee percelen in 1851]. 

Meer-Historie (www.meerhistorie.nl), 39' jg., 
nr. 2, juni 2011. In memoriam Joop van der Putte; 
B. Bos-Burggraaffi Eerste Hoofddorpsche Begra
fenis Onde rne n,ing 1 0 0 j aar geled en o pgericht 

[door Johannes Frans Dunweg; overledenen wer
den voordien vervoerd op een boerenwagen; een 
koets was te duur; burenplicht hield daarom lang 
stand]; Gemeentelijke monumentenlijst telt drie 
panden met horecafunctie; Horeca in Haarlem
mermeer; Horeca langs de Ringdijk in vroeger 
tijden; De Arendshoeve [showkas; eigenaar Jacob 
van Zijverden (geb.1955; exm. Knoop)]; Negen
tig jaar horeca op Schiphol; De Hollandia bron [in 
1854 werd een welput geslagen voor drinkwater, 
dat verder in een sloot stroomde; het vee kwam 
er graag drinken en was gezond; een apotheker 
ontdekte in 1883 de bijzondere samenstelling 
van het water]; Fokker FX11: speciaal ontworpen 
voor de Indiëlijn van de KLM; L. de Jong-Bronkhorst: 
Weilust [woning van Reindert Bronkhorst (exm. 
Eijken) en Catharina Jacoba Clay (tr. 1938); eer
dere eigenaren: Leeflang, Lap, Westerburger, 
Cornelis Eijken (over!. 1917) tr. Trijntje de Leeuw; 
hun dochter Maartje tr. 1900 Jan Bronkhorst uit 
Lutjebroek]. 

Idem, nr. 3, sept. 2011. M. Har/aar: Als een vis 
in het water [vraaggesprek met Loes Verbrugge 
(geb. 1954), kunstenares]; R. Rijsbergen: Geen 
boer, maar kweker [Krijn Vreeken (geb. 1940) 
tr. Mady Horsman, vestigde zich in 1989 in Rij
senhout]; H. Dolman: Hermina Maria Dijk, meer 
dan burgemeestersvrouw [1821-1892, componiste 
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en pianiste, tr. 1852 Jacob Paulus Amersfoordt 
(1817-1885), jurist en literator, burgemeester van 
Haarlemmermeer, wedr. van Maria van Zijll van 
den Ham]; Accordeonvereniging Accordia in 
Zwanenburg bestaat 70 jaar [oprichters Joop Pie
ters en R. Appelman; trouwe leden: Henk Malie
paard (geb. 1933, lid sinds 1943), Han van de Pol 
(sinds 1952), Ruud Scholte (40 jaar)]; L. Weijers: 
Pophistorie uit Haarlemmermeer [Rick van der 
Linden (geb. Badhoevedorp 1946), Oscar Harris 
(geb. Albina/Suriname 1943)]; Fanfares in Haar
lemmermeer; Herinneringen aan school nummer 
7 [van Tjierd Kooij]; B. Klaassen: Het wel en wee 
van een dijkcafé [van de familie Vaneman; Bert 
Vaneman (geb. Rijpwetering 1895) tr. 1919 Marie 
Schrama (geb. Nieuw-Vennep 1898)]. 

MijnStadMijnDorp (Historisch Centrum Over
ijssel; www.mijnstadmijndorp.nl), jg. z, nr. 6, 
dec. 2011 - febr. 2012. Klooster Groot Galilea in 
Sibculo; Korte bijdragen betr. Willem Kolff [arts 
in Kampen, uitvinder medische apparatuur], 
Miny Romita-van der Woude [omroepster 1958-
1965 bij de Enschedese Boys], Madelon Schifer
li-Maarse [geb. 1985, kleindochter van Josef J. 
Michalik (uit Polen) en Maria C.B. Rietberg (tr. 
1962)]; Clarice Putters-Liao [uit China, tr. 2004 
Ton Putters, uit Zwo1le], Minie Stegeman [sinds 
1973 Walra-adviseuse; linnenuitzet]; J. Otten: 
Twee vroege keizersneden in Twente [Jenneken 
Morssink vrouw van Jan Willem Nijhuis (1868); 
vrouw Doller (Borne 1869)]; D. Schlüter: Het Over
ijsselse hoerdom te kijk; Metje Blaak [geb. Almelo 
1950]; L.Jehee: Thomas Stieltjes: stuwende kracht 
bij het waterbeheer in Overijssel [Leuven 1819-
1878]; Over orgels, orgelmakers, organisten en 
orgelcultuur in Overijssel; Sint-Nicolaaskerken 
in Overijssel; Familiegeschiedenis in 'vet oude' 
foto's [lespakket voor de basisschool]; In en om De 
Horte [landgoed, buurschap Emmen; tegenwoor
dig pand van Landschap Overijssel]. 

Misjpoge (www.nljewgen.org), jg. 25 (2012), nr. 
1. K. Dangermont: Het heft in eigen handen.Joodse 
zelfmoorden in Nederland tijdens de Tweede we
reldoorlog; H. Snel: Joden in dienst van de voc (z). 
Hoe vinden we ze? [in notariële akten, die soms 
noodzakelijk zijn om een opvarende als Jood te 
identificeren; Daniël Moses (tr. 1758 Sara Jacobs) 
voer als Daniël Jansen uit in 1764 als matroos; 
Andries Salomon monsterde in 1725 aan als bos
schieter onder de naam Andries Swart]; P. Meijer: 
De mythe van een tweede sjoel in Betondorp; R. 
Vos: Joden in de Nederlandse journalistiek (s) 
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[Marcus van Blankenstein (geb. Ouderkerk a/d 
IJssel 1880 -1964; exm. Bekkers), Asser Benjamin 
Kleerekoper (geb. Tiel 1880 -1943; exm. Hirsch), 
Philip Mechanicus (geb. Amsterdam 1889 -1944; 
exm. Gobes), Renate Rubinstein (geb. Berlijn 
1929 -1990), Joseph (Joop) van Tijn (geb. Batavia 
1938 -1997; exm. Zwart), Martin van Amerongen 
(geb. Amsterdam 1941 -2002)]. 

Nieuwe Drentse Volksalmanak. Jaarboek voor 
geschiedenis en archeologie (Stichting NDV, 

Brink 4, 9401 HS Assen), 128' jaar (zou). E. Wever: 
'Elk nadeel heb zijn voordeel': ontwikkelingen in 
de Drentse economie [voordelen van nadelen als 
'niemandsland' of 'onbewoonde wildernis'; vuil
stort, psychiatrische inrichtingen, Maatschap
pij van Weldadigheid, koloniën in Veenhuizen, 
defensieactiviteiten (kazernes), voormalig Kamp 
Westerbork, radiotelescoop ----> banen]; M. Molema: 
Economische politiek in vergelijkend perspectief: 
het Emsland en Drenthe na 1945; J.K.H. van der 
Meer: 'om de juiste opvattingen van de Prins over 
te brengen'. Sigismund van Heiden Reinestein 
op diplomatieke zending naar Parijs in 1783 
[1740-1806, kamerheer];J.E.A. Kroesen: Sporen van 
een 'twee posten-retabel' in de kerk van Norg; 
H.M. Luning: Wietse Lubach. Ook in Drenthe on
derweg met zijn waarheid [1825-1903; exm. Van 
der Perk; evangelist]; Archeologische bijdragen; 
Een uitzonderlijke muntvondst uit Zuid-Dren
the; Gedachten over de bewonings- en gebruiks
geschiedenis van de Eelder- en Peizermaden in de 
Middeleeuwen; Over het sta1len van vee in mid
deleeuwse boerderijen. 

Nieuws over Oud (Stichting Archeologie en His
torie. Schalkwijk en Tull en 't Waal), nr. 8, jg. 4, 
okt. 1998. Toen Annie Geelen achttien werd ... [in 
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1948]. Idem, nr. 9, jg. 5, april 1999.J.J.A. Elsenaar: 
Appelen voor Amsterdam [Abraham Schimmel 
vervoerde voor Huijbert van Dijk en Gijs Schim
mel in 1805 270 zakken appels, die verloren gin
gen tijdens een botsing met een voertuig van Jan 
Wonderling uit Uithoorn]. Idem, nr. 10, jg. 5, 
okt.1999. 

Idem, nr. 11, jg. 6, april 2000. De verkenners. 
Idem, nr. 12, jg. 6, okt. 2000. Verkenners (2); 
Ons kent ons [Petronella van Bemmel, Hons
wijk 1900 - Den Dolder 1976]. Idem, nr. 14, jg. 
7, okt. 2001. De schoenmakerij van Fa. J. Baas te 
Schalkwijk; Herinneringen aan Toon van de 
Schepp, onderwijzer in Schalkwijk van 1953 t/m 
1979 [geb. Vaassen 1914-1987]. 

Idem, nr. 15, jg. 8, april 2002. Biesterhofstede 2 
[lijst van leenmannen, 14'-16' eeuw; o.a. Schade, 
Van Loenersloot, Ten Velde, De Witt, Baars, Van 
der Worp; Stuiting, Van Hardenbroek]. Idem, nr. 
16, jg. 8, okt. 2002. Kookles op de VGLO-school 
1953 [foto en namen]. Idem, nr. 17, jg. 9, april 
2003. C. Essens/F. Landzaat: Molen De Heul [In den 
Engh (1651), De Ridder, Pelle (1843), Vulto (1874)]. 
Idem, nr. 18, jg. 9, okt. 2003. Televisiekijkers [in 
1948; foto met namen]. 

Nijmeegs Katern (www.numaga.nl), jg. 25, nr. 
5, dec. 2011. Jubileumuitgave: Kiek! Verdwenen 
beelden van een dynamische stad [25 foto's of af
beeldingen van kaarten uit overwegend privé-col
lecties; 'collage van verdwenen markante, beeld
bepalende plekken' in Nijmegen met toelichting; 
o.a. hoeve Vogelenzang (Van den Broek 1760; 
Hegger 1980; Van Clarenbeek / Kloosterman), 
Nieuw-Brackesteyn, landgoed te Driehuizen 
(Heijmans, Bahlmann, Terwindt), huize Vil
landry (genoemd naar de schoonmoeder van 
bouwheer C. Blanckehangen: Joséphine d'Har
vant Bigot de Villandry), huis De Driewegen 
(Van Beijnum), de Korenmarkt en ansichtkaar
ten van Stikke Hezelstraat, Broerstraat, Lange 
Burchtstraat en Voerweg]. 
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Ons Amsterdam, 63' jg., nr. 1, jan. 2012. H. van 
Ge/der: Gijsbrecht terug in zijn Amstelstad. 
Eeuwenoude toneeltraditie nieuw leven ingebla
zen; M. Schmidt: Tante Leen: de Gouden Stem van 
hetJordaanlied [Helena Polder, 1912 Amsterdam 
1992]; L. Lammen: 'Ja meneer, graag meneer' [huis 
Begijnensteeg 10: was kosterij; kapperszaak van 
Jan Brachaard rond 1918 begonnen met hulp 
van reder Jan Goedkoop jr; nu eigenaar Pasquale 
Capone]; De vaste route van Nelly Frijda; D. Stam: 
Pension op het Singel. Onderdak aan vreemd elin
gen en alleenstaanden [herinneringen van Paula 
Bakker (geb. 1929), dochter van Paulina Catha
rina Bakker (geb. 1904)]; ]. Voeten: Eduard Karsen 
[geb. 1860, schilder]; P.-P. de Baar: Amsterdams ge
bied al in Steentijd bewoond. 

ONS AMSTERDAM 

-~:·.===~;;;;,;..~"''~ JID ll ïii 
T ..... 1' 1HN ltl)NIH("~NVAN l'lf ,nan.v.N ., , , 1111 · 

Ons Voorgeslacht (www.hogenda.nl), nr. 640, 
jg. 67, jan. 2012. W. T. Molema-Smitshoek / K.]. Slij.ker
man: De oudere generaties van het geslacht Cruijs
wecl1 alias Suijdland(er) alias Roos uit Oud
Beijerland met een uitloper naar Delft [eind 16' -17' 
eeuw; ook: Kruijswecht, Kruisweg]; Aanv./ Corr. 
op: Utrechtse parentelen vóór 1650, delen 1 en 2, 
Parenteel Van Eyndhoven (Utrecht - Culemborg 
-Wijk bij Duurstede) [Van Velpen],Parenteel Cor
nelis Jacobsz. Kemp te Blokland, Parenteel Luyt
gen Woutersz. [Robaert, Robbaerts, Robert(son); 
Otterspoor], Parenteel Cornelis Claesz., schout te 
Benschop [Van Ruysvelt, Wolff, Goes, Van Reij
nouwen], Parenteel Coor(e)n [Plemper], Out
raet, een schoutengeslacht te Barendrecht [18' 
eeuw]; B. Ibelings: Goudse scheepsbouwers in 1547 
[ledenlijst]; A.B. den Haan: De Watergeuzen in Rid
derkerk(1572) [akte te Dordrecht1591]. 

Op de Hoogte (Historische Vereniging Wierin
gen), 17' jg. (zoos), nr. 4. Wiebregje Grin-van 
Kalsbeek 100 jaar [geb. Wieringen 1905; exm. 
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Spoelstra]; Herinneringen van Dirk Nan Mul
der Nzn [geb. 1931; exm. Wiegman]; Interview 
met meester H.J. {Henk) Cornelissen; De win
kel van de familie Heijligenberg [met beknopte 
stamboom; te Oud-Vossemeer, Dinteloord, Anna 
Paulowna; 19' eeuw]; Burgerlijke Stand Gemeente 
Wieringen Anno 1905; Jan Rotgans [Stroe 1850 -
Hippolytushoef 1905]. 

Idem, jg. 18, nr. 5, dec. zoo6. T. Hoogschagen-Met
selaar: De Gebroeders Gielis. Belgische kappers 
op Wieringen (1); Burgerlijke Stand Gemeente 
Wieringen [overledenen 1906]; N. Rienstra-Mulder: 
Poort naar het verleden [nageslacht van Willem 
Rasch (geb. Amsterdam 1795), tr. (1) 1821 Maria 
Stalenhoe~. 

Idem, jg. 19, nr. 4, sept. 2007. Burgerlijke Stand 
Gemeente Wieringen [huwelijken in 1907]; T. 
Hoogschagen-Metselaar: Drie huwelijken uit 1907 
[De Jongh, Metselaar, Koorn, Van de Kreke]; 
Wieringen in 1918 (2); Geboren op de Afsluitdijk 
in het jaar 1931 [Piet Miedema (exm. Kroon)]; 
Vivo winkel aan de Slingerweg 12 [Bruinsma]; 
Nogmaals de gebroeders Gielis. 

Opraekelen (Historische Vereniging Gemeente 
Diever; www.gemeentediever.nl; //diever.erf
goedpunt.nl), jg. 17 (2011), nr. 4. H. Daleman: 
Studentenwerkkampen op De Uilenhorst [het 
eerste kamp werd in 1931 georganiseerd; verblijf, 
werkzaamheden, organisatie, geschetst aan de 
hand van artikelen in kranten en tijdschriften, 
aangevuld met foto's]; Diever in en om de oude 
Dingspilkerk (VI) [o.a. de predikanten van Diever 
1598-1951 en de gedragingen van de eerste predi
kanten]. 

Opraekelen 

1 °"1'-..... , 
llistorischc Vcrtnl&in& 
Gtmuntc Dltrcr 

Nr. 11 14 

Oud Nuus (info@stichtingoudaalsmeer.nl), 
nr. 163, jg. 42, juni/juli 2011. D. W. Keessen: Midde
len van vervoer in Aalsmeer [eerder gepubliceerd 
in 1937]; W. Jore-Spaargaren : Naar aanleiding van 
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een ansichtkaart [een brief van Dirk Jore, 1911]; 
Aalsmeerse anekdotes (8) [o.a. Krijn Kniep; grap
penmakers Aart Tulp en Jan Teeuwen ten koste 
van Roel Griffioen en Jan Pannekoek]; Cor Bra
her geëerd op locatie; Kaarten van Rijnland (deel 
5). De Nieuwe kaart van Rijnland;J.W. de Wij'n: Hoe 
Kudelstaart verdween uit Vrouwentroost, 350 jaar 
geleden: Sint Jannen schuiven op [middeleeuwse 
kerk Sint Jan; in 1661 werd de r.k. schuilkerk van 
Kalslagen gedemonteerd en per schip overgeva
ren naar hetRobend ten zuiden van Kudelstaart]. 

Idem, nr. 165, jg. 42 [of 43], dec. 2011.J. Spaarga
ren: Dode bij aanval op trein in Bovenkerk [Jacob 
Albert Spaargaren; 1944; nadere informatie ge
vraagd over details als passagiers, verzorging ge
wonden, wagons]; G. Wentzel: 50 Jaar geleden: De 
Westeinder-weg? [provinciale plannen; bezwaar
schrift gemeente Aalsmeer van de hand van prof. 
ir. J.F. Berghoef, architect]; De Piet Bollesluis; 
Aalsmeerse anekdotes (10) [o.a. Antje Vreeken]; 
Uit het archief van de Stichting: 40 Jaar geboorte
kaartjes [verzameld en geschonken door Nel van 
der Meer-Sickman, verloskundige]; Meniste 
Kootje [alias van Jacob Alders, mennist, 42 jaar, 
wever, in 1715 te Leiden opgepakt wegens bede
larij]; Een Aalsmeerse kapitalist in 1736 [Pieter 
Willemsz Eveleens nam een aandeel in een le
ning om dijkversterkingen op Texel te kunnen 
aanbrengen]. 

Oud-Utrecht, Jaarboek 2010. C. van Rooijen: 
Utrecht in de periode 700-1200; D. reeuwen: 'Van
de groote swaricheyt der armen deser Stadt'. De 
reorganisatie van de armenzorg in Utrecht 1580-
1674 ['In veel Hollandse steden werden kort na de 
Reformatie van stadswege hervormingen doorge
voerd, in Utrecht werd pas in 1628 een publieke 
armenzorginstelling opgericht. Deze Aalmoeze
nierskamer werd verantwoordelijk voor alle niet
gereformeerde armen; de diaconie bleef zorgdra-
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gen voor de arme lidmaten; beantwoording van 
de vraag waarom deze reorganisatie veel later op 
gang kwam]; N. Trapman: Haar letter-oefning: 
drie kuise maar toch welsprekende Utrechtse 
dichteressen uit de achttiende eeuw [Lucretia 
Christina van Bochoven (Den Haag 1718 - 1772, 
tr. Jacob van Schoonhove) en de zusters Petro
nella en Maria van Irhoven (geb.1726, resp. 1729 ); 
schrijvende vrouwen in de achttiende eeuw]; N. 
Stoppelenburg: Gaspar Rudolph van Kinschot en 
z ijn Beschryving der stad Oudewater [geb . Delft 170 4 , 

secretaris van Delft, baljuw van Oudewater]; A. 

Kramer: De stichters van het Witte Kerkje- geld en 
religie [te Huis ter Heide, gesticht in 1855; oprich
ters: J.J. Bos (geb. Utrecht 1817, predikant), Lam
bertus Theodorus Moesveld (geb. Amersfoort, 
hoofdonderwijzer), Pieter Maria de la Court 
(geb. Utrecht 1816; exm. Tonneman, burgemees
ter van Soest, tr. 1840 Henriëtte M. Ram) en Jean 
Ignatius Daniel Nepveu (1810-1887)]; R. Bloemen
dal: Oorlogsburgemeester in de Stad der Bewe
ging. Cornelis van Ravenswaay {1897-1955); R. 
Dettingmeijer: Wereldberoemd in Utrecht. Hoe de 
reputatie van Gerrit Rietveld als architect werd 
gevestigd; W. en F. Kaiser: Kroniek over het jaar 
2009. 

Oud-Utrecht, 84' jg., nr.1, febr. 2011. M. van Gend: 
UtrECHT DadA; H. Buiter: Toen de fiets jong en 
wild was. De Maliebaan als bakermat van een jon
gensclub; M. van Riel: Een niet te winnen strijd. 
Luciën van Hoesel en de Rode Jeugd in Utrecht 
[Eindhoven 1950-2000]; Bijzondere Utrechtse 
Collecties (1) . M. van Lieshout: Het universum van 
een duizendpoot. Museum & Kunstzaal Dirkje 
Kuik [1929-2008, schrijfster en beeldend kunste
naar; www.dirkjekuik.com]. 

Idem, nr. 2, april 2011. 50 Jaar De Uithof 1961-
2011. Hierin o.a.: H. Renes: De Uithof vóór De 
Uithof [Johannapolder]; De Uithofpioniers - ge
bruikers van het eerste uur; Bijzondere Utrechtse 
Collecties (2). P.Koolmees: De universitaire collectie 
diergeneeskunde. Middeleeuwse hoefijzers en 
enge tangen [de basis werd gelegd door Groning
se dierenarts Hendrik Kroes (1858-1948); www. 
numanstichting.nl; www.uu.nl/NL/universi
teitsmuseum/collectie/diergeneeskunde/Pa
ges/default.aspx]. 

Idem, nr. 3, juni 2011. J. de Leede: Sober, maar 
niet doelmatig. Twintig jaar ouderenhuisvesting 
in Huize Tuinwijk; B.J. Martens van Vliet: Een on
bekend amusant tijdschrift uit Utrecht [De Humo
rist, verscheen 1880-1881; illustraties van Arthur 
H.C. Briët, (geb. Madioen/Java 1867; exm. Van 
Leeuwen)]; Bijzondere Utrechtse Collecties (3). E. 
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de Ligt: Museum Spakenburg. Meer dan kleder
dracht en visserij. 

De Proosdijkoerier (www.proosdijlanden.nl), 
jg. 27, nr. 2, juni 2011. P. van Buul: Een machine 
met cultuur-historische waarde. Veensteekma
chine 'Op Hoop van Zegen' [collectie Museum De 
Ronden Venen; eigenaar familie Van der Wilt te 
Vinkeveen]; A. Verhaar/S. Veerhuis: De geschiede
nis van een zwavelzuurfabriek aan de Amstel [de 
firma I<ctjcn beg on in 1838 nabij her Leidsche

plein in Amsterdam met de productie, verhuisde 
enkele malen vanwege de overlast en vestigde 
zich in 1891 in Uithoorn tot 1919; overname van 
het terrein in 1921 door Sloopbedrijf Van Seume
ren resulteerde in 1927 in de oprichting van een 
teerasphaltfabriek]; F. de Wit: De bijschool aan de 
Veenkade [sinds 1844 deed smidsknecht Petrus 
Vermolen, onderwijzer 4' rang, pogingen om een 
schooltje te mogen voortzetten; hij tr. (2) ca. 1851 
Christina Sandbrink, liedjeszangster uit Leeu
warden; hij overleed 1858 (52 jaar)]; De droog
makerijen onder Mijdrecht (2); J. Frankenhuizen: 
Gerrit Jan Jacob van der Helm [67 jaar, uit een 
geslacht van molenbouwers en aannemers; herin
neringen]; Met radar op zoek naar Proosdije; De 
Ronde Venen is een Fortengemeente. 

Idem, nr. 3, sept. 2011. J. Frankenhuizen: De ge
schiedenis van een kerkenscheiding en de gevol
gen ervan [ te Wilnis rond 1888 ]; Het boerenleven in 
de vorige eeuw; De droogmakerij onder Mijdrecht 
(3). Het tijdperk van burgemeester J.G. de Voogt; 
Rijwielvordering in de Tweede Wereldoorlog; Ar
cheologisch onderzoek naar het Proostenhuis; Het 
ontstaan van de Stelling van Amsterdam. 

Ine Proos,dij 
1 koerUY 

·,1 

De Rosdoek {De Acht Zaligheden), afl . 105, maart 
2003. In Memoriam Harrie Franken; Werkgroep 
Zeelst schrijft geschiedenis; Th. van der Aalst: Vor
ming Kempische jongeren in Antwerpen in de 17' 
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eeuw [uitwisseling van bestedelingen; o.a. Lep
pens, De Nivelle / De Nieuwste, Spoormans, La
way]; H. Grielen: Bruut geweld anno 1776. Uit het 
RA van Eersel [Jennemie Wilbors door Jan Hen
drik Boks toegetakeld]. 

Idem, afl. 106, juni 2003. D. Vangheluwe: Ber
geyk voor 1311 [in dat jaar droeg Jan van Gemert 
de tienden van Bergeyk over aan het klooster van 
Tongerle; Een Karolingisch hof te Bergeyk; ln
ningsdata en oudere grondheren (met overzicht)]; 
Verv. Vorining Kenipisch e jongeren (o.;t . Kennis~ 

Wachtelaers, Verpoorten, Spoormans]. 
Idem, afl. 107, sept. 2003. W.P.P. Thijssen: Het 

Hof in Eersel. Idem, afl. 108, dec. 2003. Reisversla
gen van de Commissaris der koningin [op bezoek 
in Bergeyk 1899, 1903, 1907, 1911, 1916. 1920, 1924]. 

De Sneuper (www.angelfire.com/vt/sneu
per), volgnr. 104, 25' jg., nr. 4, dec. 2011. K. Post
ma: Sjoeks is de naam [Jan Pieters Sjoeks (geb. 
Engwierum 1844; exm. Siccama) tr. Oostdon
geradeel 1869 Wijtske Roelofs Hoogland (geb. 
Hogebeintum 1843; exm. De Jong) en kinderen 
emigreerden in 1881 naar Amerika, waar de fami
lienaam Shooks werd aangenomen. Zijn zuster 
Petje (Feitje Shooks), 1831-1916 ging met hen mee; 
wederwaardigheden en nageslacht]; Verv. De fa
milie Hartmans in de Dongeradelen (3) [Dirk 
Dirks Hartmans (1796-1837; exm. Heeringa), tr. 
Wierum 1821 Ytje Popes Wynia (1799-1855; exm. 
Wynia); nog vier andere Hartmans - Wynia/Wi
nia huwelijken; fragment Wynia, 18' -19' eeuw]; P. 
Idsardi: Principes kosten geld [legaat van Trijntje 
Rienks Douma, over!. Ee 1890]; D. Halbesma: Ver
mist: Harmen Gerbens uit Nes! [geb. Nes 1774, 
zoon van Gerben Folkerts en Antje Sybrens, tr. 
Ternaard 1798 Janke Lucas Brunia; reizend 
schoenmaker; in 1808 verdwenen na een veroor
deling wegens diefstal en verbanning; in 1846 
rechtsvermoeden van overlijden; nageslacht Van 
der Ploeg]; D. Halbesma: Komt de achternaam 
Van der Galiën uit Frankrijk of uit Friesland? 
[Siebe Sjoerds neemt in 1811 de naam Gaalje aan, 
tr. Murmerwoude 1768 Geeske Hendriks; naza
ten noemden zich Van der Galiën ; speculaties, 
vermoedelijke oplossing]; A. van der Mark: Gerrit 
Vlas kamp (1834-1906), een vergeten tuinarchitect 
[familie Vlaskamp, hoveniers uit omgeving Vars
seveld]; H. Zijlstra: Liedboek van Nicolaus Aeng
warda voor Catharina Broeders te Dokkum, 1757 
[of Broekers; Engwirda, Engwerda]; E. Smits: 
Een begrafenis in april 1945 [twee Canadezen]; K. 

Pera: Jonker Willem Maurits van Hanecoot [tr. (1) 
rond 1670 Catharina van Buma]; D. Halbesma: Van 
Bergsma naar Hepburn [Friese voorouders van 
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Audrey Hepburn]; H. Zijlstra: Het 'doktersboek' 
van Douwe Ales. Medische aantekeningen / re
cepten van een Friese boer uit 1699; A. Musquetier: 
Welke eene bitteren religie haat te Surhuisterveen 
heerst tussen de Doopsgezinden en de Gerefor
meerden; P. de Haan: Dioconierekeningen: crypti
sche omschrijvingen [ met verklaringen]. 

De Spuije, afl. 67, voorjaar 2006. Louis Philippe 
de Lannée de Bétrancourt, stadsarchitect van 
Goes 1829-1854 [geb. Brugge].: Anna van Malden 
en Pieter de Kuijper [tr. Asch (bij Brussel) 1768; 

samen op dievenpad; 1776]. 
Idem, afl. 68, zomer 2006. Baarland, dorp in 

rep en roer (I). De ambtsperiode van dominee 
Hermanus van Toll, 1731-1742 [geb. Woudenberg; 
tr. Baarland 1733 Maria Harink, ged. Goes 1708 
(exm. Corenkooper)]; In memoriam Adriaan Jan 
Blok [1916-2006] . 

Idem, afl. 69, winter 2006. Schermutselingen 
bij Camperlandsche Veer op 13 december 1813; 
Maria Brinkmans [uit Bergen op Zoom, vrouw 
van Jan Reijs; 1766]; Verv. Baarland in rep en roer 
(II) [dominee Van Toll beschuldigd van overspel 
met Neeltje Hubregts Verlare]; Een tragedie in 
Kats [Paulina Snoodijk, vrouw van Arij Tazelaar; 
1859]. 

Terra Westerwolda, Tijdschrift voor de geschie
denis van Westerwolde en de Kanaalstreek (www. 
terrawesterwolda.nl; www.verenigingwester
wolde.nl; www.streekhistorischcentrum.nl), 
jg. 1, nr. 1, sept. 2011. J. Huizing: Het gouden oor
ijzer van de SMW [aangekocht door de Stichting 
Monumenten Westerwolde; afk. uit de familie 
Van Hateren; meesterteken van Albert Tammes 
Tammenga (Westerlee 1832 - Vlagtwedde 1909; 
exm. De Vries), tr. Vlagtwedde 1858 Grietje Wil
lems Kraai (1836-1918; exm. Smit)]; Lezer aan het 
woord: Remmo Georgius [geb. Blijham 1912]; 
De voormalige stelmakerij te Sellingen; Beeld
bepalende bedrijven in de regio. Ten Kate Vetten 
[oprichter Sjoerd ten Kate, uit Friesland; 1918]; 

Een 'grensincident', rechtzaak onder den blooten 
hemel [omdat B. Woldering uit Scheveningen, 
koopman te Gouda, weigerde op Duits grond
gebied te komen getuigen, kwam de Saksische 
rechtbank met de beklaagde naar de grens]; H. 
Benninga: Moord in de Franse tijd [familieverhaal 
over Harm Tammes en Janna Heeres Hazel
hoff (beiden overleden in 1795), die door Franse 
soldaten vermoord zouden zijn; tr. Vlagtwedde 
1783; Harm Tammes werd sinds 1793 vermeld als 
herbergier]; Bijzondere grafmonumenten op het 
kerkhof te Vriescheloo; Het wafelijzer [van Geert 
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Jans Huizing (1827-1916)]; Interview Aike Maar
singh [geb. Stadskanaal 1943; met kwst. (6 gen.): 
-, Bessembinders, Nienhuis {te Nieuwe Pekela), 
Kruizinga (te Drouwenerveen)]. 

D'n Tesnuzzik {Beek en Donk), jg. 24 (2004), nr. 
1. M. Philipsen: De familie Van Gestel [Joseph van 
Gestel, geb. Deurne-Liessel 1833, over!. Venray 
1907; nageslacht]; T. Huijbers: Van Jan van Gestel 
tot de Beekse Akkers. Verleden, heden en toe
komst van de archeologie in Beek en Donk (1930-
2020); In gesprek met Marinus Verschuren [geb. 
Beek en Donk 1926 (exm. Manders)]. 

Idem, 2004, nr. 2. F. Leenders; Een krakeelder 
[Jan Luijcas Pennings; 1778]; Het verhaal van de 
Peel, deel 7 [ ruzie over bijenkorven, schapenroof]; 
P. Hamelijnck: Beek en Donkse religieuzen: zuster 
Emmanuel wordt 80 jaar [Johanna Hamelijnck, 
geb.1923]; M.Philipsen: Omzien naar het jaar 1954; 
In gesprek met Piet van Kessel [geb. Beek en 
Donk 1918 (exm. Kuijpers)]. 

Idem, 2004, nr. 3. F. Leenders: Rebellie op dorps
niveau [ tegen drost Gijsbert de Jong; door inwo
ners w.o. Hendrik Strijbos, Dirk Antonis Roijac
kers, Michael van Nieuwstadt; verhoren en pro
ces; 1747-1751]; In gesprek met Noud van Geffen 
[(exm. Bekx), er. 1963 Tonnie Verschuuren]; Zr. 
Theobaldie Ceelen wordt 85 jaar [Madetje Cee
len, geb.1919] . 

Idem, 2004, nr. 4. Verhaal van de Peel [ques
tieuse limiten; het vastleggen van de definitieve 
grenzen van de Peel; 1716]; F. Leenders: Ganzen
donck [de achtergrond van deze carnavalsnaam 
voor Beek en Donk]; Verv. Omzien naar het jaar 
1954. 

Tijding {Heemkundekring Het Zuidkwartier; 
www.hkk-zuidkwartier.nl), 2010-1. Het Zuid
kwartier betreft het gebied ten zuiden van Bergen 
op Zoom, omvattende de plaatsen Hoogerheide, 

Geus Nostra 67 (2012) 

Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht. 
]. van den Bussche: De Rille [gebied tussen kerk en 
kerkhof in Ossendrecht; Melsen]; Het Sint Elisa
beth-Gesticht [meisjesonderwijs, wijkverpleging, 
jeugdwerk]; Priesters en religieuzen vanuit Os
sendrecht in dienst van de kerk; een belangrijke 
dag uit het leven van Marien van den Eijnden 
[geb.1939; 1965 priester gewijd];]. van Dooren: Thil 
en Frie, twee kloosterlingen uit het Ossendrechts 
gezin Van Dooren [geb. 1907 resp. 1920, dochter 
en zoon van Franciscus van Dooren en Anna van 
den Eijnden]; In gesprek met Nolda Vos [Arnoldi
na Maatje Vos, geb. Woensdrecht 1928]; M. Braem: 
De familie Schroeijers in Ossendrecht sinds 1799 
[afk. van Zandvliet; genealogie 19'-20' eeuw]. 

Idem, 2011-1 (nr. 100). Een dorp vol cafeetjes 
(deel 17) [twaalf café's beschreven]; Werkgroep 
genealogie Het Zuidkwartier; De Joodse begraaf
plaatsen in Putte; Israëlitische Begrafenis Vereni
ging Antwerpen; J. van Elzakker: Marcel Moors, 
1920-2006 [exm. Soffers; miskend talent, cartoo
nist, tekenaar; burgemeestersfamilie Moors]; Ma
ria Cornelia Louisa Moors, 1843-1915 [religieuze; 
exm. Van der Moer]. 

Idem, 2011-2. Een dorp vol cafeetjes (deel 18);]. van 
Elzakker: Een stem uit onze streek [Johannes 'Piet' 
van Pul, geb. Hoogerheide 1899; alias Jan van 
Woensdrecht, tr. Schiedam 1927 Catharina Pauli
na Alers (exm. Rozenraad); levensbeschrijving] . 

Urker Volksleven {Urker Museum, Wijk 2-3, 
Urk), 38' jg., nr. 3, juli 2011. Herinneringen aan 
oenze bèbe [Hakvoort]; Valerius tijdens de bezet
ting 1940-1945 [Chr. muziekvereniging]; Bewa
king politieke delinquenten en militaire dienst 
(2) [Weerstand]; Oude Urker visserschepen (11). 

Van Zoys tot Soest, 22' jg., nr. 2, najaar 2001. 
W. Peters: 'Inschrijving voor speciaal hypotheek' 
[Butselaar; 1842]; J. Kuipers: Elisabeth van der 
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Werf(1865-1965), vroedvrouw te Soest [geb. Dok
lmm]; Verv. Soestdijk-Lage Mierde [Dijckmans] . 

Idem, nr. 3, winter 2001. J. Meerts: Een (merk
waardige) geschiedenis van het huis Biltseweg nr. 
37 te Soest [Andries de Wilde (koop 1823, over!. 
1865),Rothuys, !singer (1865)]; T. Hartman: Open
bare verkooping van de boerderij 'Het Derde Erf 
[ 1924]; Verv. Elizabeth van der Werff. 

Idem, nr. 4, voorjaar 2002. Kloostergebouw Ce
nakel gelukkig niet opgedoekt; T. Hartman: Vee
fonds 1832;].L. Menne: Pastoor Rademaker (1795-
1872) [Ludovicus Rademaker, geb. Mijdrecht]; 
Stadhuis op stelten [1927]. 

Waardeel (www.drentsehistorischevereni
ging.nl), jg. 31, nr. 4-2011. Thema: Het Drents 
Museum. Het Drents Museum en de metaalvor
dering in 1941 [de Nederlandse bevolking moest 
koper, messing, lood, brons en tin inleveren. Bij
zondere objecten mochten echter ter beschikking 
gesteld worden van musea]; Het nieuwe Drents 
Museum; De wandschilderingen in de Statenzaal 
van het Drents Museum [ontworpen door Georg 
Sturm, 1855-1923]; Vier voorwerpen in het Drents 
museum: (1). De Maartenshamer. In de greep van 
de bisschop [van Utrecht]; (2). Colfslof; (3). De 
heksenkring van Ruinerwold [17 kruiken rond 
de stam van een eik gevonden]; (4). Schilderij van 
schilder/dichter Louis A. Roessingh [geb. Assen 
1873; exm. Homan]; De oudste 'Drenten'. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Amstelland, nr. 85, jan. 2012. Interneringskaar
ten [zie website Nationaal Archief]; R. van der 
Roest: Meteorologie, een secondaire bron voor 
genealogie [onderzoek naar de waarheid van een 
familieverhaal over de doodsoorzaak van Johan
nes Cornelis van Zweden (1849-1900); vrieskou 
in mei]; Regesten van Kwijtscheldingen (XXVIII) 
[1587; Texel, Van Elteren, Feuwen, Roding]; R. 

Scaipa: Het Willemspad [op Ameland, genoemd 
naar Willem Teunis Metz (1792-1864); met af
stammingsreeksje; Molenaar te Nes] . 

Gens Propria (Kennemerland), nr. 66,jan. 2012-1. 
Het verhaal achter Geneaknowhow.net [samen
vatting van een lezing gehouden door Herman de 
Wit]; P. van der Ve/dt: Komt dat zien! Simon Jane 
Paap [geb. Zandvoort 1789, over!. Dendermonde 
1828; lengte 76,5 cm.; met kwst. (5 gen.):-, Mole
naar, Kraai, Bosch; alle te Zandvoort]. 

Horizontaal (Familieorganisaties), afl. 63, 19e jg., 
no. 1, febr. 2012. Deel twee genomineerde Beste 
familieblad. Faber [ totstandkoming van de Stich-
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ting Geslachten Faber, doelstelling, uitwerking]; 
De geschiedenis van De Veerkamp Krant; Ont
staan van het familieblad van de Familievereni
ging Van Dijke. 

Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 60, febr. 2012. 
Digitaal zoeken in het Rijksarchief van België 
(http://search.arch.be/nl]; M. Roefs: 1912 - Bon
gers Centennia! - 2012. 10 jaar familiecontacten 
tussen Nederland en Amerika [in 1912 emigreer
den Antoon Bongers en Theodora Verberlc met 
zes dochters en twee zoons vanuit Haps naar de 
staat Wisconsin]. 

Rijnland, afl. 49, 17' jg., nr. 1, jan. 2012. Verslag 
'Kadastraal en pré-kadastraal onderzoek [le
zing door R. van der Schans]; Verslag 'Burgerlijke 
stand en het naamrecht vanaf ca 1800' [lezing 
door W. Zondag]; R. Philippo: Zijn Philippo's, Fi
lippo's en Flippo's uit Leiden en Haarlem fami
lie van elkaar? [zeventien naamgenoten deden 
mee aan DNA-onderzoek. Voor Haarlem bleek 
de gemeenschappelijke genetische voorouder te 
zijn Wouter Augustijnsz Philippo; voor Leiden 
was dat Jakobus Philippo (1747-1819), zoon van 
Jean (geb. 1713). Om genetisch bewezen verder 
terug te komen wordt naar nog levende manne
lijke nazaten van deze Jean gezocht (Rotterdam, 
Haarlem). Voor info over een DNA-test: robert. 
philippo@robus.nl]; RAL neemt afscheid van 
de Digitale Stamboom [Regionaal Archief Leiden 
maakt niet langer deel uit van dit genealogisch 
platform; gekozen is voor de genealogische mo
dule van Memorix Maior; dit programma wordt 
al gebruikt voor de beeldbank]; Nederlandse Fa
milienamenbank naar CBG [voorheen Meertens 
Instituut]; Haagse beeldbank bereikt 200.000' 
afbeelding [www.haagsebeeldbank.nl; www. 
gemeentearchief,denhaag.nl]. 
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Stichtse Heraut, 24' jg., nr. 1, febr. 2012. l:'. Jan
sen-Linse: Op bezoek bij ... Het Zeister Historisch 
Genootschap Van de Poll Stichting; Cirkelkwar
tierstaat van Ieke Karijn van Leeuwen [geb. De 
Meern 1969; 6 gen.: Van Leeuwen (o.a. te Purmer, 
Edam, Heilo, Rotterdam), Rosenstengel, Wuite 
(te Tjalleberd), De Witte (te Krabbendijke, Sou
burg, Wolvega)]; A. Vriens: Kwartierstaat van Pau
lus Kastelein (1861 tot circa 1926) [geb. Kamerik; 
-, Stolk, De Jong (te Rietveld), Verlaan]. 

Threant (Drenthe), 23' jg. (2012), nr. 1. Verv. Kwst. 
Meine Oostwoud (III) [gen. IX en X; o.a. Flok, 
Wildschut, Hummeling, Kloppenburg, Panjer; 
voornamelijk patroniemen]; M. Fieret: De Histo
riekamer in Hardenberg [rondleiding; overzicht 
van op de studiezaal aanwezige fiches van Ambt 
en Stad Hardenberg, Gramsbergen en Avereest 
en van nabije Duitse plaatsen, bijv. Bentheim D 
1599-1699, T 1594-1700 en B 1594-1699]; A. Stiksma: 
Kwartierstaat van Leffert Elving [Gees 1875 -
Noordsleen 1922; -, Eefting, Heeling, (patr.), Go
ring, (patr.), Panders, Lanting]; Het weten waard 
[webadressen]; H. Sloots: Oude feiten opnieuw 
bekeken [beginnersenthousiasme veroorzaakte 
genealogisch virus; Roelf Harms tr. Gieten 1689 
Grietien Jansen Sloots, die kort daarop kinder
loos overleed. Roelf behield wel háár (boerderij) 
naam] . 

• ! 

THREANT 
23"" Jaargang or. 1 2012 

België 
archief7even (uitg. Levend Archief, vriendenkring 
van het Stadsarchief Brugge; levend.archief@ 
brugge.be), jg. 19, nr. 1, jan. 2012. Tien jaar Beeld
bank Brugge: beelden van vroeger in een nieuw 
jasje [ruim 44.000 beelden online; www.beeld
bankbrugge.be]; De index op de Brugse Stads
rekeningen (1280-1319): nu tot 1308 beschikbaar 
[deze rekeningen zijn in boekvorm gepubliceerd 
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bij de Koninklijke Commissie voor Geschiede
nis; deel 1 (t/m 1301) werd in 1971 toegankelijk ge
maakt door een gedetailleerde index; die op de 
jaren 1302-1308 is nu online te raadplegen: www. 
kcgeschiedenis.be; een uitgeprinte versie is be
schikbaar op de leeszaal van het Stadsarchief] . 
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@rchieflink {'t Archief. Gent on files vzw; www. 
gentonfiles.be),jg. 11, nr.1,jan. 2011. Het archief 
van Maarten Van Severen [1956-2005, Gents ont
werper van meubels en interieurs]. Idem, nr. 2, 
april 2011. J. Decavele: Gent en koning Willem I; 
Bouwen en renoveren in de leeszaal van het Stads
archief [bouwhistorisch onderzoek doen]; Het 
archief van Vanden Berghe -Pauvers [meubelbe
drijf; oudste informatie over bedrijfsactiviteiten 
dateert uit de 18' eeuw, toen Joannes Baptiste Van 
den Berghe (geb. Munkzwalm 1742) werkzaam 
was als houtzager]. Idem, nr. 3, juli 2011. G. An
theunis: Over bier, limonade, ijs en ... bommen 
[luchtaanval 1943; zwaar beschadigd werd o.a. 
brouwerij De Kroon; eigenaren families De Smet/ 
Desmet (1900) en Van Hecke (1927)]; Het Archeo
logisch Archief. Idem, nr. 4, okt. 2011. Y. De Zutter: 
Maeterlinck 100 [Maurice Maeterlinck ontving 
100 jaar geleden de Nobelprijs voor literatuur; 
overl.1949]. 

Idem, jg. 12, nr. 1, jan. 2012. Edmond Sacré 
(1851-1921) [fotograaf; tentoonstelling van zijn 
werk]; Désiré Van Monckhoven [ Gent 1834-1882; 
wetenschapper, fotograaf, entrepreneur]; Reünie 
in het Stadsarchief [in 2011 werd het historische 
archief van de Abdij van de Bijloke en van de Ab
dij van Terhagen door de cisterciënzerzusters ge
schonken aan het Stadsarchief. De meeste archie
ven van de Gentse religieuze instellingen worden 
bewaard in het Rijksarchief of in het Leuvense Ka
doc. Het hospitaal van de Bijloke werd in het be
gin van de 13' eeuw gesticht, waarbij een klooster 
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werd opgericht. In 1797 werden archiefstukken 
overgedragen, die een rol speelden bij het goe
deren- en financiële beheer van de Godshuizen. 
Documenten, waarvan men toen meende geen 
nut te hebben kwamen uiteindelijk terecht in 
het klooster van Maria Middelares. In 1913 droe
gen de Burgerlijke Godshuizen hun deel van het 
Bijloke-archief over aan het Stadsarchief. Samen 
met het resterende - nu ontvangen - deel wordt 
een periode van 1164 tot 1807 bestreken; het bevat 
charters, landboeken, kaarten, obituaria en reke
ningenj. 

Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, 10' 
jg., nr. 1, jan.-febr. 2012. Vlaams - Nederlandse 
genealogische toekomstplannen [in samenwer
king met het CBG zal in de loop van 2012 een por
taal website operationeel worden: www.stam
boomvlaanderen.be; Voorts stelt de Vlaamse 
vereniging een gemeenschappelijk DNA-project 
met de NGV voor]; Heemkunde Actueel en de 
lancering van Tijd-Schrift [het nieuwe viermaan
delijkse tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen 
heeft 'de ambitie om de specifieke meerwaarde 
van heemkunde als inhoudelijke discipline en 
sociale praktijk in het hedendaagse erfgoedveld 
te versterken'. Veel bronmateriaal zal daarbij 
vermeld worden]; Archiefnieuws uit Kortrijk: 
archiefverhuis en archief van de Kortrijkse Groe
ningeabdij ontsloten [het modern archief van 
Kortrijk verhuist van het Rijks- naar het Stads
archief; eind 2012 zal men terecht kunnen op 
de vernieuwde site van het Rijksarchief voor de 
oude Kortrijkse archieven en voor andere oude en 
hedendaagse archieven van de streek. De archi
valia (1199-1797) van de Groeningeabdij hebben 
voornamelijk betrekking op het financieel be
heer en het beheer van de goederen; het topstuk 
is het canularium, dat gedigitaliseerd is en dat 
op termijn online zal gaan]. 

Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Om
meland (www.geschiedenisbrugge.be), 2012/1. 
Documentatiecentrum [het centrum, Moer kerkse 
Steenweg 194, Brugge Sint-Kruis, is eenmaal per 
maand geopend; voorts op afspraak: kemel.y@ 
skynet.be; In de loop van 2000 werd ges tart met 
de opbouw van een volwaardig archief en docu
mentatiecentrum; sinds 2002 wordt gewerkt aan 
digitale ontsluiting (zie website); de collectie be
staat o.a. uit: een Fotobestand (w.o. postkaarten 
uit West-Vlaanderen 1908-1951), Affiches, Kaar
ten, Filmmateriaal, bidprentjes, Vrouwenbladen 
(1930-1970), Documentatie (varia), Tijdschriften 
en Boeken]. 
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Vlaamse Stam (http://www.familiekunde
vlaanderen.be), 48' jg., nr. 1, jan.-febr. 2012. J. 
Roelstraete: Familiaal erfgoed in het onderwijs; 
P. Donche: Correctie stamreeks Van Damme [VS 
1999, pag. 380-381]; ].M. Debois: De familie Ro
berti. Genealogie en maatschappelijke positie 
[katholieke notarissen; 17' -20' eeuw; te Brussel, 
Neerijse, Leuven; in 1933 naamstoevoeging: Ro
berti de Winghe]; P. Huys: Erfenisoproepen in de 
'Gazette van Gend' (jaargang 1779); met schema's 
Trigalet en Tilman]; A. Marut: Het geslacht 
von Schwarzenberg in het Land van Loon [16' -
17' eeuw; o.a. burgemeesters in Luik en Hasselt, 
drossaards te Stokkem, een superintendant van 
Maastricht ( 1580 )]; G. Huybreghts: De familie Hoo
zee tijdens de XVIle en XVIIIe eeuw [ook: House, 
Hozee, Hosez, Hosey, Huysse, Heusse, Use(z), 
Usey, Ossee, Ouze enz.; oudst bekende: Jacobus/ 
Jacques Housee Gillisz tr. Kortemark 1657 Petro
nella Warmoes]; Verv. Twee 18d'-eeuwse lijsten 
van gedetineerden in het Brugse mannentucht-
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·-
huis; D. Notredame: Belangrijke informatie uit de 
burgerlijke stand van Hekelgem en Teralfene [hu
welijken 1798-1800]; Verv. Inschrijvingsregisters 
van de Antwerpse droogscheerders-leerlingen als 
genealogische bron (deel XI) [1556-1558];A. Barbry: 
Vlaamse kolonisten in Zuid-Afrika [vertaalde en 
aangevulde versie van een artikel in Nord Généalo
gie nr. 170 (2001); 17' - begin 19' eeuw]. 

Duitsland 
Archiv für Familiengeschichtsforschung 
(www.degener-verlag.de), 15. Jg., Heft 4 /2011. 
]. Kaldenbach: Die Vereinigte Ostindische Com
pagnie (voc) - der erste Weltmulti aus Holland 
und seine Schwestergesellschaft WIC. Tausende 
auswärtige Deutsche von 1629 bis 1794 digital re
cherchierbar [ 1633-1794; http://vocopvarenden. 
nationaalarchief.nl; beknopte inleiding; voor
beeld Andries Jurriaen Scholts uit Lunenburg, 
1744]; K. Nacken: Arthur Nacken und seine Nach
kommen [geb. Hünshoven 1819 (exm. Peuchen), 
tr. Keulen 1853 Elisabeth Camphausen (exm. 
Lenssen); zoon Oskar (1856-1923) tr. 1885 Elise 
Sadée (exm. vom Bruck)]; H.-C. Samighausen: 
Die kurhannoverschen Juristen Dieterichs aus 
Celle von 1649 bis 1886 [de familiegeschiedenis 
gaat terug tot begin 16' eeuw]; Heraldik unter der 
Lupe. L. von Lehsten: Die Ahnenprobe für Leopold 
Michael Maria Joseph Graf von Kaunitz (1719-
1848). Ein Beitrag zur Genealogie der böhmischen 
Linie des Hauses Kaunitz [kwst. (5 gen.) met nog 
twee generaties stamreeks; -, von Sternberg, 
von Ogilvy (O'Gilvy), von Welz, zu Salm und Reif
ferscheidt, (von) Slawata, von Dietrichstein, von 
Starhemberg; http:/ /patricus.info/Rodokme
ny/Kaunitz.txt; Duitstalig: http://www.werbe
ka.com/kauntz/kaunitz/kaunitz3.htm ]. 
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Duisburg INFORMation, 7/1999. Geburtstag
kinder Mülheim/Ruhr [juli 1799]; Büdericher 
Flurnamen; Transkription des Testamentes der 
Helena von der Borgh Witwe von Jan von Laar 
vom 26. Januar 1678; Die Kempener Kaufmann
ssippe Horten [oudst bekende: Peter Horten 
(over!. 1768), tr. 1711 Sybilla Compes; te Neer
stra~ (Neersen, Anrath)]; Die Geschichte eines 
Lintorfers Peter Speckamp [ca. 1640/45 -1697, tr. 
rond 1670 Gertrud Neeckes]; Vom 'Hof auf der 
Schlippen' (re Hösel; v.d. Schlippen, Gro13ccrlin

den, Gumm]; Zwei Alte Amener Höfe [Printzen 
(1807), Lenders]; Wapen afbeelding: Ewig. 

Idem, 8/99. Die Gasse in Büderich. Ein ge
schichtlicher Streifzug durch eine alte Bauern
schaft [met namen van bewoners in 1801]; Aus
wanderungen aus Büderich, Lank und Osterath 
nach Missouri [o.a. Even, Hörschgen, Viehmann, 
Dahler, Loek, Porth, Bössen, Löthen, Scheulen, 
Wankum, Nilges, Hasenbeck, Rieges, Blommer, 
Münks, Schramm]; Die Genealogie der Kempe
ner Familie Horten [aanv,/corr.; met losse sche
ma's Horten (17' -20' eeuw) en Compes (begin 17' -
18' eeuw)]; Wapen Ewig. 

Idem, 9/1999. Von den Anfängen des Kohle
bergbaues in Duisburg; Geburtstagkinder Mül
heim/Ruhr [sept. 1799; o.a. Mühlenbeck]; Pol
nische Einwanderer im Ruhrgebiet; Aus der Ge
schichte der Familie Butz (Butzenius) in Dahlen, 
Dülken und Lüttelforst [met los schema; Wapen 
Hertefeld. 

Genealogie (www.degener-verlag.de), Band 
XXX, 60. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2011. H.-C. Samig
hausen: Braunschweig-Lüneburgische und kur
hannoversche Amtsjuristen des 18. Jahrhunderts 
mit ihren Familien in ausgewählten Amtsbezir
ken. 21. Amtsjuristen von 1719 bis 1866 in Zeven [v. 
Frese gen. v. Quiter, Niemann, Vagt, v. Rohden, 
Palm, (v.) Engelbrecht(en), Heid er, Rudorff, enz.]; 
Chr. Wunder: Ahnen aus dem Nürnberger Patriziat 
in der Familie Graff: Paul von Heugel und seine 
Vorfahren [o.a. Manlich, Meuting, Oesterreicher, 
Ortlieb, Pfinzing, Pilgram van Eyb, Pömer, Rie
ter, (von) Ringelem, Scherl, Schlumpf, Schwab, 
Schwartzkopf, Sitzinger, Steiniger, Stromer, 
Waldstromer, Stuntz, von Vestenberg, Vorchtel, 
Werninghof, Weyer, Winecken, (von) Wins, Wre
de; 13' -16' eeuw; o.a. te Neurenberg, Augsburg, 
Bockenem, Halberstadt, Frankfurt a.d. Oder]; A. 
Richter: über Ahnengemeinschaften und Implex 
('Ahnenschwund'). Ergänzungen zum Beitrag in 
Genealogie, Heft 3, 2011 [besloten huwelijkskrin
gen, toegelicht aan de hand van de familie Pfin
zing te Neurenberg; met o.a. aandacht voor de 
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kleding van patricische vrouwen; twaalf wapen
afbeeldingen uit de kwst. Rösch (de oudste); Pun
ten waaraan een modern genealogieprogramma 
zou moeten voldoen als men een interdisciplinai
re brug wil slaan naar aanverwante biologische 
(genetische) wetenschappen]; U. Heizmann: Die 
'badische-katholische' Linie der Familie Franz 
/ Frantz im Kinzigtal [19'-20' eeuw]; L. Uslowa: 
Deutsche Zufallsfunde in einem privaten Post
karten-Archiv als Mittel zur Rekonstruktion der 
Familienchronik Amirchanjanz [afk. uit Perzië; 
o.a. in Bulgarije, Finland, Zwitserland; 19' eeuw] . 
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Mosaik (www.mosail-kleve.de), Heft 3/2011. D. 
Greffin: Das Grab auf dem Berge [van operazan
ger Jos Tijssen (Alphons Joseph Godefriedus, 
geb. Roermond 1871; exm. Franssen), neergesto
ken in 1923 voor zijn huis in Kleef, tr. Amsterdam 
1892 Anna Bremerkamp; www.dutchdivas.net 
; kranten.kb.nl]; Verv. Nachfahren des Gerhard 
Luib (Teil 5) [Leygraef, Leijgraa~f), Hogenreijn
ders, Hooghof, Vierboom, Awater, Braam, Düf
fels, Trip, Evers, Lensing, Baumann]; J. Kalden
bach: Kalkaer Heiratsprobleme in Bloemendaal, 
Holland [Hendrik Goossens - Catharina Kelders 
weduwe Pieter Bijvoet; 1746]; M. Huth: Die Odys
see eines Fotos [van Therese Telman ( over!. 1929 ), 
tr. Anton Hendricks; te Donsbrüggen]. 

Idem, Heft 4 /2011. G. Voldenberg: Unter Preu8i
scher Plagge. Jan Schröder - Vizeadmiral der 
Preu8ischen Marine [wordt beschouwd als één 
der grondleggers van de Pruisische marine; geb. 
Vlissingen 1800, over!. Kleef 1885, zoon van Carl 
Gerhard Schröder (geb. Kalkar 1774; exm. von 
Oven) en Adriana Sara Mattijssen (geb. Middel
burg 1777), tr. (1) 1828 Petronella Coops, uit Doe
tinchem (exm. Evekink), tr. (2) Arnhem 1843 An
na Catharina van Maren, uit Middelburg (exm. 
Tris); carrière]; E. Perau: Ahnenliste Perau - Han-
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nen - Lörcks - Hönnekes (Teil 4) [aanv./corr.]; 
Verv. Nachfahren Luib (Teil 6) [Baumann, Ot
ten, Lensing, Holland]; M. Huth: Fundsache aus 
Donsbrüggen [Jacob van Beeck, geb. 1813, signa
lement]; M. Wennekers: Heiratsaufgebote aus 1809 
im Standesamt Wesel [namen]; M. Fürtjes-Egbers: 
Zufallsfund [Kersjens, 1741]; G. Voldenberg: Die 
Amtsblätter der preu8ischen Regierungsbezirk 
als familienkundliche Quellen; Idem: Antonius
feure - Eine alte Krankheit; M. Huth: Krankenun
terlagen der Preufsischen Armee [http://www. 
bundesarchiv.de/bundesarchiv/dienstorte/ 
freiburg/index.html.de]. 
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Zwitserland 
Regio-Familienforscher (Basel; http://www. 
ghgrb.ch), Jg. 24, Nr. 2, Juni 2011. R.T. Hallauer: 
Archivalien im Stadtarchiv Freiburg im Breisgau 
[namen en data; www.freiburg.de/stadtarchiv]; 
Die Zähringerstadt Freiburg im Breisgau/das 
Wichtigste in Kürze; Lebenserinnerungen der 
Wilhelmina Frey-Haller (1873-1967); Bettelbrief 
vom 12. Nov. 1757 von Johan Andres Winter in 
Frankfurt; Auszüge aus den Kirchenbüchern von 
Audincourt/Fra bei Montbéliard mit Schweizer 
Bezig (1) [o.a. Aischliman, Berner, Bissat, Cheva
lier, Duperret, Duperray]; Adressen Genealogi
sche Gesellschaft in der Schweiz und im angren
zenden Ausland. 

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

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

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

Antwoorden 
654. DE WITH-COOL(S) (67(2012), pag. 118) 

Nicolaes de Wit, j.m. van der Dussen, wonende Waspik, otr. Geertruidenberg 20-3-1649 

Ariaentgen Cools, j.d. geb. Utrecht en wonende alhier. Attest gegeven. 
A.J. Stasse, Utrecht 

Gezocht: naamgenoten en/ of .... 

In 1816 en 1817 emigreerden veel Duitstaligen uit Baden, Württemberg, de Elzas en de Noord
Zwitserse kantons naar Noord-Amerika. De leefomstandigheden waren in hun herkomstge
bieden die jaren erg slecht. De emigranten voeren over de Rijn naar Nederland en probeerden 
in Amsterdam, en in mindere mate Muiden, passage te vinden om via Den Helder door te 
reizen. Mogelijk werd ook getracht via andere plaatsen (Rotterdam?) de oceaan over te steken. 
Een groot deel wist uiteindelijk de overtocht te maken, een ander deel keerde onverrichter 
zake terug naar huis. 

Ik ben vooral geïnteresseerd in het deel dat ofwel hier bleef, ofwel hier overleed. Ik denk 
dat het uiteindelijk vrij weinig emigranten(gezinnen) gelukt is zich in Nederland blijvend te 
vestigen. Maar er zijn beslist veel emigranten (vooral kinderen) in Nederland overleden. Ook 
zullen er incidenteel aangiftes van geboorte zijn. Ik denk dan vooral aan de steden en dorpen 
aan de Rijn, op de weg van de Rijn naar Amsterdam en de plaatsen aan de Zuiderzee. Amster
dam, Muiden en Den Helder zijn al uitgezocht. 

Zijn er lezers die in 1816 of 1817 personen hebben gevonden die aan bovenstaand profiel 
voldoen? 

H. Snel, Amsterdam, hsnel@stadsarchief.amsterdam.nl 

SEMSZ 
In het boekje Botman, uitgegeven door 'Westfriese Geslachten' staat vermeld, dat Jan Semsz 
(1670-1725) gehuwd was met Marij Sijmensdr Botman (1672-1742), beiden uit Grootebroek. 
Ik probeer een link te leggen naar Jan Sems (1572-1635 of 1652), landmeter van Friesland, ook 
bekend van de Semslinie. De vermoedelijke voorouders van Jan Semsz, gehuwd met Marij 
Botman, zijn: Jan Semsz, tr. Aelke IJsses, N.N. Semsz, tr. Trijntje Sems, en Johan Semsz (de 
landmeter), tr. Baertke van Soutelande. 

Kan iemand mij aantonen, liefst met documenten, of dit vermoeden wel of niet juist is? (De 
tekst sinds oktober 2011 op Wikipedia.nl over Jan Sems, inclusief de bronnen, is mij bekend). 

H. Deckers, Kerkrade, hermandeckers @home.nl 

Gens Nostra 67 (2012) 179 



Inhoudsopgave 

1. Mevrouw A. Huchshorn-Hagedoorn: Het portret van ... Jacob PieterHuchshorn 
en Bartha Spin 121 

2. A.J. Stasse: Kwartierstaat van André van Duin, 65 jaar 122 

3. R.B. van der Molen: Het portret van ... Hindrik Hindriks Nieboer en 

Aaltje Hindriks Koopman 124 

4. Antonia Veldhuis: Rubriek Gens Data. Zij wou gaan varen, hij gaat uit varen. 
Werkende vrouwen bij de voc digit @@ l gevonden 125 

s . H .W. Exmann: Het portret van ... Wilhelm Friedrich Exmann en Alida Groenings 130 

6 . K.J. Slijkerman: Het geslacht van Damas Gerritsz uit Ridderkerk 

met de naamdragers Hoenderhoeck, Compeer en Van Der Heul [deel 2 en slot] 132 

7. Ton van Reeken: Het portret van ... Gijsbertus Ooms en Nicolasina van Alphen 149 

8. Rubriek gesignaleerd 150 

9. Léon van der Hoeven: Sprokkel 150 

10. Thijs van Veen: Mededelingen [onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur], 

tussen pagina 

11. Cor de Graaf: Bij de kwartierstaat vanJopie Heesters (1903-2011) 

12. Rubriek archiefnieuws 

13. Léon van der Hoeven: Begraven Waalwijk 1637-1644 

14. Rubriek boekrecensies 
15. Rubriek Nakomers 

16. Rubriek Vragen 

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

Aan dit nummer werkten mee: 
H.W. Exmann, harry.exmann@gmail.com, Meester Philip laan 16, 2283 CT Rijswijk 
Cor de Graaf, cdegraafjr@casema.nl, Schillingdreef 56, 3446 XN Woerden 
Léon van der Hoeven, genhoeven@ziggo.nl, Westduinweg 165, 2583 AA Den Haag 

15o en 151 

151 

154 

156 

159 

162 

179 

mevrouw A. Huchshorn-Hagedoorn, a.huchshorn@kpnmail.nl, Olydamlaan 4, 7471 MD Goor 
R. B. van der Molen, molen.buinen@hetnet.nl, Molenstraat 20, 9528 RB Buinen 
Ton van Reeken, a.j.vanreeken@home.nl, Alex Battalaan 62, 6221 CE Maastricht 
K.J.Slijkerman,kjslijkerman@planet.nl, Emanuelpolder 1, 4414 RV Waarde 
A.J. Stasse, Pretoriadreef 62, 3564 BX Utrecht 
Antonia Veldhuis, antonia. veldhuis @hetnet.nl, Dr. Albert Plesmanlaan 75, 9269 PJ Veenwouden 

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

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

ISSN 0016-6936 

180 Gens Noma 67 (2012) 




