
..... . Gens N os tra 
MAANDBLAD DER NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

JAARGANG 67 NUMMER 9 SEPTEMBER 2012 

MAASTRICHT 

ens Nostra 67 (2012) 433 



Voorwoord 

Dit themanummer heeft een bijzonder karakter, want het is dit maal een bij zonder jaar: niet 
alleen hebben we geen Genealogische Dag zoals we tientallen jaren gewend zijn geweest maar 
we zijn medeorganisator van het Internationale Congres der Genealogische en Heraldische 
Wetenschappen, dat van 24 tot en met 28 september 2012 in Maastricht zal worden gehouden. 
Deel van het congres is het zogenaamde Famillement dat op 26 september eveneens in Maas
tricht zal plaatsvinden en kosteloos door alle leden en andere belangstellenden kan worden 
bezocht. 

Het idee ons kandidaat te stellen voor de organisatie van het xxx' Genealogische en He
raldische Congres' ontstond toen een aantal Nederlanders het xxvn' Congres in het Schotse 
St. Andrews in 2006 bijwoonde. Het internationale congres wordt om de twee jaar georgani
seerd, elke keer in een ander land. Hoewel genealogie en heraldiek zich in ons land al sinds 
enkele decennia in een groeiende populariteit mag verheugen, is dit congres voor het laatst in 
1964 in Nederland gehouden en wel in Den Haag. 

Als voorzitter van de NGV besefte ik maar al te goed dat we onvoldoende waren toegerust 
dit congres alleen te organiseren. Het was dat ook een voor de hand liggende keuze het Cen
traal Bureau voor Genealogie te benaderen om als mede-organisator op te treden. Niet alleen 
hebben wij sinds vele jaren een goed contact met het CBG, maar zodoende kunnen wij tevens 
gebruik maken van de faciliteiten van een professionele organisatie met bijna vijftig mede
werkers. 

De keuze viel al tijdens het congres op Maastricht op voorstel van ons oud-hoofdbestuurs
lid Rob Elenbaas. De stad Maastricht met haar internationale allure sluit mooi aan op het 
thema "Genealogie en Heraldiek zonder grenzen" en is mede door zijn geografische ligging 
tussen het Belgische Luik en het Duitse Aken uitermate geschikt. Alle congresactiviteiten zijn 
op loopafstand en het is goed toeven in het Bourgondische Maastricht met zijn vele goede 
restaurants en hotels. 

De afgelopen jaren is door het Triumviraat (Driemanschap) bestaande uit Jan Anema, oud
voorzitter afdeling Heraldiek van de NGV en oud-vicevoorzitter van het CBG, Rob van Drie, 
adjunct-directeur van het CBG, en RoelofVennik, voorzitter van de NG v, nauw samengewerkt 
om dit congres te organiseren en daarbij onze beide organisaties op de kaart te zetten. 

Door de kleine omvang van het organiserend comité waren de lijnen kort en kon mede door 
inschakeling van het organisatiebureau Pauwels Congress Organisers (Pco) te Maastricht 
snel en slagvaardig worden gehandeld. Het congres zal door deelnemers uit 21 verschillende 
landen worden bezocht. Het biedt een platform voor uitwisseling en contact tussen de deel
nemers die bovendien 50 lezingen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in de genealogie 
en heraldiek kunnen bezoeken. 

De redactie van Gens Nostra komt lof toe om voor deze speciale gelegenheid een bijzonder 
nummer te laten verschijnen en ik dank haar voor het vele werk dat is verzet om dit thema
nummer samen te stellen. Het zal eveneens aan de congrestas worden toegevoegd, zodat alle 
congresgangers zowel uit binnen-als buitenland kunnen zien wat een fraai tijdschrift de NGV 

voor haar leden uitgeeft. 

Wij hopen van harte dat velen van u het Congres en/of het Famillement zullen bezoeken. 

RoelofVennik 
Voorzitter Nederlandse Genealogische Vereniging 
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Samengesteld door Arie Jan Stasse 
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De klappers op de conscriptie- en militieregisters in het 
(Regionaal) Historisch Centrum Limburg 

DOOR TRUUS ROKS 

Het Historisch Centrum Limburg 
Het Historisch Centrum Limburg is een overkoepelende naam voor drie instellingen. In zoos 
vond de fusie plaats tussen het Rijksarchief in Limburg en het gemeentearchief Maastricht, 
die samen verder gingen als het Openbaar Lichaam het Regionaal Historisch Centrum Lim
burg. In 2008 kwam daar het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg bij . Het betrof een 
'inhuizing' waarmee gezegd is dat de instelling niet met het RHCL fuseerde maar hetzelfde 
gebouw deelt en in intensieve samenwerking hun bronnen op dezelfde studiezaal ter be
schikking stelt. Daardoor zijn op één locatie veel Limburgse bronnen te raadplegen. 

Graag stel ik de participerende instellingen nog even in het kort aan u voor. Meer en uitge
breide informatie over met name de collecties, catalogi en inventarissen vindt u op de websi
tes www.rhcl.nl en www.shclimburg.nl. 

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (sHCL) 
Het SHCL is een particuliere stichting, gefinancierd door de Provincie Limburg en de Univer
siteit Maastricht, met als doelstelling het verrichten en bevorderen van historisch onderzoek 
naar de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio. Dat leidt tot een acquisitieprofiel van 
het verzamelen van zo veel mogelijk bronnen uit uiteenlopende segmenten van de samenle
ving, met name archieven en documentatie van particuliere organisaties zoals zorginstellin
gen, vakbonden, bedrijven en politieke partijen. 

Rijksarchief in Limburg en Gemeentearchief Maastricht (RHCL) 
Het RHCL beheert op bas is van de Archiefwet 1995 de archieven van de rijksinstellingen in 
Limburg alsmede de archieven van de gemeentelijke instellingen van de stad Maastricht. Ons 
rijke bestand aan archieven, zowel van overheid als van particulieren, vindt u onder ' Archie
ven en Collecties (zoeken)', via www.rhcl.nl onder 'Onderzoek'. Daarom beperk ik me hier tot 
de genealogische bronnen die op de studiezaal in zelfbediening toegankelijk zijn en waarvan 
enkele uniek zijn voor Nederland. Eén bron in het bijzonder verdient meer aandacht in het 
bijzonder: de klapper op de militieregisters. 

Eerst volgt onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste klappers die de hele provincie 
Limburg bestrijken. De wat kleinere klappers, zoals die op gichtregisters (transportregisters) 
en militaire regimenten sla ik over omdat deze vaak op persoonlijk initiatief door bezoekers 
vervaardigd zijn. Het betreft dan een klein of niet een provinciaal dekkend bestand. 
• Kerkregisters: van elke parochie of protestante gemeenten van vóór de Franse Tijd (1795) is 

per parochie een alfabetische klapper op doop, huwelijk en overlijden vervaardigd. Van alle 
gezindten: Rooms-Katholiek, Hervormd, Waals Hervormd, Doopsgezind, Evangelisch-Lu
thers en diverse militaire regimenten. 

• Memories van Successie 1818-1900: alfabetisch op achternaam van overledene, met datum van 
overlijden, plaats van overlijden en naam van de echtgeno(o)t(e). 

• Nationaliteitsbewijzen: de aanvragen van nationaliteitsbewijzen uit het Limburgse Provinci
aal Archief over 1814 tot 1913 zijn alfabetisch op naam van aanvrager geordend. Deze namen 
zijn niet in een lijst opgenomen. De klapper op de nationaliteitsbewijzen is geordend per 
plaats en dan alfabetisch op naam van aanvrager. 
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IIEBTOGDOM LIMBURG. 

LOTIN -BBGISTBI. 
RHCL, Provinciaal Archief, inv.nr.9525, Titelpagina van het lotingsregister voor de lichting 1854, kanton 

Venlo, verenigde gemeenten Broekhuizen, Meerlo en Wanssum 

• Notariële akten: per notaris is van de repertoria een alfabetische klapper gemaakt over de pe
riode tot en met 1842. Van de periode 1843 tot 1895 is slechts van enkele notarissen de klap
per klaar. Wegens plaatsgebrek op de studiezaal zijn deze in het depot geplaatst. Ze zijn op 
aanvraag raadpleegbaar. 

Conscriptie en militie 
Onderzoek naar militairen is ingewikkeld. Sinds kort is er de site www.militieregisters.nl. 
Dit is een 'work in progress', elke week worden er nieuwe data aan toegevoegd. Dat verklaart 
waarom uit bijvoorbeeld West-Brabant geen enkele van de opgegeven namen resultaat ople
vert, zoals bijvoorbeeld Roks, Nelen, Wagemakers, Van Geel of andere typisch West-Brabantse 
namen. Zolang dit 'work in progress' blijft en daarenboven de lijst van deelnemende archie
ven blijft zoals die is, zal het geen dekkend net van dienstplichtigen voor de Nationale Militie 
opleveren. 

Hoe anders is dat in Limburg 
Limburg doet vooralsnog niet mee aan het project militieregisters.ui. Gebrek aan menskracht 
en middelen zijn de oorzaak. Maar er was nog een, misschien wel belangrijker reden: op onze 
studiezaal staat sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw een alfabetische klapper op Con
scriptie en Nationale Militie met een totale omvang van 5,75 meter! Uit de reacties van studie
zaalbezoekers blijkt steevast dat ze aangenaam verrast zijn over het bestaan ervan. Het is dan 
ook de hoogste tijd om deze voor Nederland unieke toegang met een schat aan genealogische 
gegevens voor het voetlicht te brengen. 

438 Gens Nostra 66 (zou) 



De klappers 
In het archief van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913, hierna te noemen: Provin
ciaal Archief, bevinden zich onder inventarisnummers 9400-9757 de lotingsregisters van de 
Nationale Militie. De voorgangers ervan, de régistres de Conscription militaire, bevinden 
zich in het archief van het Departement van de Nedermaas, hierna te noemen: Frans Archief en 
wel onder de inventarisnummers 463-538. 

Wat staat er in de klappers en waarom zijn die zo interessant? 

Conscriptie 

KONSKRIPTIE 1796 - 1814 (Frans Archief) 

Verklaring v~n de indeling vnn de gégevens: 

Naam en voornaam van de ingeschrevene 

a, geboortedatum 

b. geboorteplaats 

c. woonplaats 

d. beroep 

Naam en voornaam vader 

1 Naam en voornaam moeder 

e. inventarisnummer Frans Archief 

Klapper: 

RH CL, studiezaal, Verklaring van de gegevens die opgenomen z9·n in de klapper op de conscriptieregisters 

Militie 

... 
' MILITIE 1815 - 1913 {Prov1no1_aal Aroh1ot') 

Klapper, 

Verklaring van de indeling van de gegevens: 

Nanm en voornaam van de ingeschrevene 

a. geboc,rtedatum 

b, geboorteplaats · 

o. woonplaats 

d. beroep 

Naam en :voornaam vader: 
Naam en voornaam moeder 

e·, woonplaats 9uders . 

Lengte { omgerekend in hedendaagse maten) 

Signalement: g, e.angezicht 

. h,· voorhoofd 

l, ogen 

j. nous 

k. mond 

1, kin 

m. haa.i-

n, w~nkbrauwen 
:t,;v•n~a.%'io. nummor- pc:z-ovino.:iac..l. .A.r0 hi.•t 

Bijzonderheden · 

RHCL, studiezaal, Verklaring van de gegevens die opgenomen zijn in de klapper op de lotingsregisters van 
de Nationale Militie 

In één oogopslag blijken genealogische verwantschappen en is het beroep van zowel de lote
ling als de vader (indien in leven) vermeld, evenals de woonplaats en de geboorteplaats, of 
vrijstelling is aangevraagd en waarom, maar ook lengte en het signalement. Voor velen is het 
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signalement een feest van herkenning. 'Die lange neus zit in de familie', of 'daar komt dat 
rode haar vandaan' of'ome Kees had ook zo'n laag voorhoofd', of'blauwe ogen zit al lang in 
de familie'. Niet bij iedereen is een signalement ingevuld. Dit komt omdat de signalementen 
uit de alfabetische naamlijsten overgenomen moesten worden bij loting; kennelijk is het 
niet in alle gevallen daarvan gekomen. Onderstaand zal hier nader op ingegaan worden. De 
gemeentearchieven, waar de alfabetische naamlijsten bewaard worden, kunnen deze lacune 
opvullen. 

Om de verschillende termen in de klappers die overgenomen zijn uit de lotingsregisters in 
perspectief te plaatsen, volgt hieronder een korte beschrijving van de gang van zaken rond de 
loting, voor zover relevant voor een beter begrip van de klappers en lotingsregisters. 

De wet op de Nationale Militie van 1817 is maatgevend geweest voor de inrichting van de 
recrutering. De militiewet van 1861 en die van 1901 hebben de wet verfijnd maar niet grondig 
veranderd. In 1861 is de dienstplichtige leeftijd verhoogd van 19 naar zo jaar, waardoor de lich
ting 1862 ontbreekt. In 1912 is bepaald dat degene die ongeschikt zijn verklaard of vrijgesteld 
niet aan de loting zouden deelnemen. Voor de lichting van 1913 vindt men nog de volledige 
lijst van ingeschrevenen in de alfabetische naamlijsten (Provinciaal Archief inventarisnum
mers 9758-9761). De enige fundamentele wijziging in de periode 1815-1913 is geweest de af
schaffing van het remplaçantenstelsel in 1898. 

Wetgeving 
De Franse Tijd begint in Limburg aanmerkelijk vroeger dan in de rest van Nederland. In 1794 

werd het Département van de Nedermaas, met een omvang van een groot deel van de huidige 
provincie Nederlands Limburg plus het huidige Belgisch Limburg gevoegd bij Frankrijk. Alle 
Franse wetten werden vanaf dat moment hier van kracht. In Frankrijk is op 19 fructidor AN 

VI (5 september 1798) de wet op de Conscription Militaire afgekondigd. Daarin stond onder 
meer dat in oorlogstijd elke Fransman, dus ook elke Nedermazer, gehouden was dienst te 
doen in het Franse leger. In vredestijd zou het leger samengesteld worden uit vrijwilligers 
plus een door de wet te bepalen hoeveelheid dienstplichtigen. Deze wetgeving is meteen in
gevoerd in het Departement Nedermaas want het oudste conscriptieregister dateert reeds uit 
van een jaar later (AN VII, lichting 1798-1799, Frans Archief, inventarisnummer 463). 

In de conscri ptieregisters worden voor de eerste keer in de geschiedenis mensen systema
tisch gemeten; niet alleen de vrijwilligers maar iedereen die voor de persoonlijke dienstplicht 
op moest komen. Alleen al om deze reden zijn de conscriptieregisters een unieke bron; in 
het hele Departement van de Nedermaas, ook Belgisch Limburg, zijn de dienstplichtigen 
opgemeten. En daaruit blijkt dat de gemeenplaats: 'vroeger was iedereen klein' onmiddellijk 
herzien moet worden. De gemiddelde lengte lag in de Franse Tijd op 1,62 meter. Napoleon 
zelf was groter dan gemiddeld met 1,686 meter, aldus secure meting van zijn arts meteen na 
zijn overlijden. Iedereen boven de 1,54 meter voldeed aan de minimumlengte. 

Ook kon vrijstelling aangevraagd worden om reden van fysieke beperking, als enige zoon 
van een weduwe of als kostwinnende broer van minderjarige weeskinderen. 

Koninkrijk der Nederlanden 
Op 9 januari 1814 richtte Koning Willem I een leger op dat bestond uit vrijwilligers, de zoge
naamde Staande Armee. Om het tekort aan vrijwilligers op te vangen vaardigde Willem I op 7 

februari 1815 de wet op de Nationale Militie uit. Het leger bestond uit daarmee uit drie delen: 
een staande armee te vormen uit vrijwilligers, een militie te vormen deels uit vrijwilligers en 
deels door loting en als laatste de schutterijen. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers voor 
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R H CL, Provinciaal Archief inv. nr. 9436, 
lichting 1817, kanton Venlo, gemeente 

Tegelen, detail van beroep op vrij.spraak 
van Jan We/lens, 'perte del' oeil droit', 
verlies van het rechteroog.Hij krijgt 
finale vrijstelling wegens dit gebrek 

c~~ :J-<._ 
4--~L-

RHCL, Provinciaal Archief, inv.nr.9436, 
lichting 1811, kanton Venlo, gemeente 

Tegelen, beroep van Theodore Ewals, ge
boren Tegelen op 6 oktober 1798, schoen
maker, op vrij'stellingwegens 'soutien 
de veuve', onderhoud van een weduwe. 

Wordt afgewezen 

RHCL, Provinciaal Archief, inv.nr.9525, lichting 1854, kanton Venlo, verenigde gemeenten Posterholt 
en Vlodrop,finale vrijstelling van Josephus Aloysius Hubertus Smeets, geboren Posterholt op 29 april 

1831. In de klapper wordt achter zijn naam naar maar liefstvijfinv.nrs. verwezen. Deze jongeman heeft 
in totaal vijf achtereenvolgende jaren moeten loten, en kreeg telkens vrijstelling voor één jaar wegens 

student in de godgeleerdheid (volgens de klapper was hij woonachtig in Rolduc). Hij krijgt op 6 februari 
1854 finale vrijstelling omdat hij de geestelijke stand is ingetreden en nog niet zijn 23'jaarvolbracht 

heeft. Volgens art.94 lid eevan de Militiewet van 1817 moet hij bij het bereiken vanzijn 24' levensjaar 
voor vijf jaar in dienst als hij' op die dag nog niet gewijd is 
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RHCL, Frans Archief, inv.nr. 528, lichting 1812, kanton Maas
tricht, gemeente Maastricht, inschrijving van Paul Paulissen, 
geboren Lanaken op 29 juli 1793; hij wordt in op het einde van 
het depot gezet omdat hij de oudste is van drie weeskinderen, 
'ainé d'o1phélins au nombre de trois'. Hij is niet vrijgesteld 
maar is in depot geplaatst hetgeen wil zeggen dat hij eenfictief 
hoog nummer krijgt en het jaar daarna opnieuw moet meeloten 

RHCL, Provinciaal Archief, inv.nr.9459, lichting 1829, district 
Maastricht, verenigde gemeenten Nieuwenhagen, Rimburg, 
Schaesberg en Ubach over Worms; inschrijvingvanRenerus 
Plum,geboren Ubach over Worms op 14 septemberi810, vrij·
gesteld voor één jaar wegens gebrek aan maat; bij meting is hij' 
1,492 meter 

RHCL, Provinciaal Archief, inv.nr.9469, lichting 1840, kan
ton Venlo, gemeente Venlo, inschrijving van Karel Emanuel 
Smeets, geboren Venlo op 30 januari 1821; hij doet een beroep 
op vrijstelling wegens 'myopie', bijziendheid. Hij is de twee

lingbroer van nummer 20 (Josephus Aloysius Hubertus Smeets, 
geboren 1831), welk nummer getrokken is door Peter Antoon 

Smeets. De wet op de Nationale Militie van 1817 bepaalde in 
art. 93 dat van tweelingen degene die het hoogste nummer loot 

definitief vrijgesteld zou worden, tenzij de broer met het laagste 
nummer wegens lichaamsgebreken al vrijgesteld is. Behalve 

bijziendheid heeft Karel Emanuel op grond van zijn nummer 
recht op definitieve vrijstelling. Toch krijgt hij slechts voor één 

jaar vrijstelling voor beide redenen 

/ 
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RHCL, Provinciaal Archief, inv.nr.9469, lichting 1840, kanton 
Venlo, gemeente Venlo, vrijstelling voor één jaar voor Karel 
Emanuel Smeets (geboren 1821) 
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de militie werd elk jaar bepaald hoeveel aanvullingen er nodig waren. Het lot besliste wie in 
militaire dienst moest, vandaar de naam lotelingen. 

De provincie Limburg omvatte tussen 1815 en 1839 ook de huidige provincie Belgisch Lim
burg. De lotingsregisters voor het huidige Belgisch Limburg zijn, in tegenstelling tot die uit 
het Frans Archief, afgesplitst en overgebracht naar het Rijksarchief te Hasselt. 

Vóór 1815 werden alle jongens en mannen tussen de 18 en 35 jaar ingeschreven. Voor 1816 en 
1817 alle jongens en mannen tussen de 18 en 22 jaar. De militiewet van 1817 schreef voor dat al
leen de jongemannen van 19 en 23 werden ingeschreven. 

Militieregisters 
Onder de term 'militieregisters' komen eigenlijk drie soorten registers samen: de inschrij
vingsregisters, de alfabetische lijsten en de lotingsregisters. Van de laatstgenoemde bevinden 
zich de dubbelen in het Provinciaal Archief, omdat deze gezonden moesten worden aan de 
gouverneur die op zijn beurt de lijst overdroeg aan het Statenlid dat de militieraad zou voor
zitten. De militieraad moest nog oordelen over de redenen van vrijstelling en onderzocht of 
de plaatsvervangers en nummerverwisselaars aan de wettelijke eisen voldeden. De bevindin
gen werden vervolgens ingeschreven in de lotingsregisters. De lotingsregisters zijn lijvige 
folianten. Per militiekanton zijn gemeente of samengevoegde gemeentes met tabbladen ge
scheiden. 

Inschrijving 
Alle voor de dienstplicht in aanmerking komende jonge mannen werden ingeschreven en 
moesten deelnemen aan de loting. Ook diegenen die aanspraak maakten op vrijstellingen 
(hieronder wordt daar nader op ingegaan) of fysiek afwezig waren wegens bijvoorbeeld 
dienst in het Oost-Indiëleger. Ook kinderen die in godshuizen of gestichten verbleven waren 
dienstplichtig. Zelfs van de gevangenen moesten de regenten van de gevangenis nauwkeurig 
alle benodigde gegevens opsturen naar hun woonplaatsen, vergezeld van de aanklacht, de 
misdaad en het aantal jaren waartoe zij veroordeeld waren; wanneer een gedetineerde zijn 
straf had uitgezeten en nog in de dienstplichtige leeftijd viel, moest hij zich zelf melden voor 
inschrijving en loting. De militaire dienstplicht duurde vijf jaar. Wie uit de dienst ontslagen 
was, bleef tot zijn veertigste jaar automatisch reserve voor de schutterij. 

Vóór de 2ost< januari van elk jaar moest iedereen die op grond van leeftijd daarvoor in aan
merking kwam zich in laten schrijven in de eigen gemeente. Wie op die datum niet ingeschre
ven was, riskeerde een boete van minimaal vijf en maximaal honderd gulden; wie wegens vol
strekt onvermogen deze niet kon betalen wachtte een gevangenisstraf van vier dagen tot zes 
weken. Alsnog werd deze persoon ingeschreven, en lootte mee. Maar wie zich op 28 januari 
niet had laten inschrijven werd opgepakt, overgedragen aan de provinciale commandant en 
onmiddellijk (zonder loting of beroep op vrijstelling) ingelijfd tenzij door ziekte oflichaams
gebreken ongeschikt verklaard. Daar bovenop kreeg hij de dubbele boete of gevangenisstraf 
opgelegd. Kortom: het was af te raden de dienstplicht te ontduiken. 

De loting 
Van de inschrijvingsregisters werd per gemeente, of gecombineerde gemeenten, een alfabe
tische lijst gemaakt. De militiecommissaris nam deze lijst mee naar een gemeente voor de lo
ting. De militiecommissaris parafeerde alle oplopend genummerde lotingsbiljetten, waarvan 
er evenveel waren als personen op de alfabetische lijst. Elk lot weer opgerold en in een glazen 
fles gedaan die opgehangen werd en waar niemand nog aan mocht komen; later is deze fles 
vervangen door een doorzichtige trommel. Dan kwam het spannende moment. Eén voor één 
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RHCL, Provinciaal Archief, inv.nr. 9415, lichting 1815, 
kanton Heerlen, gemeente Heerlen, aantekening bij de 
inschrijving van Peter Paulus Heuts, geboren Bunde 
op 11 februari 1796; h9· is ingelijfd op 12 oktober 1815 
maar wordt reeds op 11 september 1816 ontslagen wegens 
lichaamsgebreken; op 18 september 1821 is hem het 
Certificaat (van de Nationale Militie) uitgereikt, dat hij 
nodig heeft om te overleggen bij zijn huwelijk in Heerlen 
op 5 oktober 1821 met Maria Stassen 

RHCL, Provinciaal Archief, inv.nr.9459, lichtingi829, 
district Maastricht, verenigde gemeenten Nieuwen
hagen, Rimburg, Schaesberg en Ubach over Worms, 
inschrijving van Johannes Martinus Werden, geboren 
Schaesberg op 14 oktober1810; hij doet een beroep op 
vrijstelling wegens verstijving van de wijsvinger aan de 
rechterhand (en dus niet kan schieten) 
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werden de aanwezigen in alfabetische volgorde naar voren geroepen om hun lot te pakken. 
Onmiddellijk hierna werd iedereen gemeten en het signalement overgeschreven uit de alfa
betische lijst. Vervolgens kon ieder naar voren brengen of hij voor vrijstelling in aanmerking 
meende te komen alsmede de grond waarop en of hij een nummerverwisselaar of plaatsver
vanger had. Hierna werden de lotingsregisters gesloten en aan de gouverneur gezonden. Dan 
nog was niet zeker of iemands verzoek tot vrijstelling was goedgekeurd, want hierover moest 
de militieraad nog een besluit nemen. 

Vrijstellingen 
Het besluit van de militieraad kon vier kanten op: men kon 'tot den dienst worden gedesig
neerd' (aangewezen), ofwel vrijstelling voor één jaar krijgen, ofwel definitieve vrijstelling 
ofwel opschorting van het oordeel. Dit laatste ingeval van ziekte waarvan de verwachting was 
dat men vóór aanvang van de daad werkelijke dienstplicht genezen zou zijn. 
• Definitieve vrijstelling 

Hiervoor kwamen in aanmerking: diegenen die bij het bereiken van de leeftijd van 22 jaar 
de lengte van 1,565 meter hadden en daarenboven ongeschikt werden bevonden bij 'den 
trein' (logistiek onderdeel van de Nationale Militie) te dienen; zij die zodanig misvormd 
zijn en 'aan ongeneeslijke gebreken laboreren' dat zij niet in staat zijn hun militaire dienst
plicht te vervullen (later door een geneesheer vast te stellen); geestelijken van alle gezind
ten; enige en kostwinnende zonen; van tweelingen kon degene die het hoogste nummer 
had getrokken definitieve vrijstelling krijgen als degene met het laagste nummer geen 
reden tot vrijstelling had; van broers die op verschillende plaatsen geloot hadden en tot 
de dienst waren aangenomen kreeg de oudste definitieve vrijstelling wanneer de jongste 
goedgekeurd was. Het was dus niet eenvoudig om definitief vrijgesteld te worden. 

• Vrijstellingen voor één jaar 
Vaker voorkomend waren de vrijstellingen voor één jaar: degenen die nog geen 22 jaar oud 
waren, kleiner dan 1,570 meter en niet geschikt werden geacht bij de trein te dienen; stu
denten godgeleerdheid en kwekelingen aan de rijksopleidingen tot onderwijzer en jonger 
dan 23 jaar; weduwnaars; broer of halfbroer van een ouderloos gezin, indien hij kostwin
ner was; zij 'die aan ziekten of gebreken laboreren' die voor het lopende jaar niet konden 
dienen maar wier herstel mogelijk werd geacht; de enige broer ofhalbroer van hem die aan 
ongeneeslijke ziekten of gebreken leed als 'lamheid, blindheid, volslagen zinneloosheid 
of dergelijke' waardoor deze 'voor het huisgezin als geheel verloren moesten worden gere
kend'; degenen die in voorarrest zaten en gedetineerden die hun straf nog uitzaten. 

Broederdienst 
De meest voorkomende reden tot vrijstelling voor één jaar was de broederdienst. Daarvoor 
kwam in aanmerking degene wiens enige broer of halfbroer in dienst was. Voorts was er een 
maximum aan het aantal zonen van één gezin dat onder de wapenen hoefde. De wet zei daar 
het volgende over: "Uit iedere familie zal van een gelijk getal zonen niet meer dan de helft, 
en van een ongelijk getal slechts de kleine helft tot den dienst worden geroepen; zullende 
[ .. . ] daaromtrent deze regel worden gevolgd: 'dat de actieve dienst van eenen oudsten broeder, 
hetzij in persoon of door plaatsvervanging of nummerverwisseling, gelijkelijk den derden 
zoon bevrijdt, wanneer er niet meer dan drie broeders zijn; dat wanneer er vier zonen zijn, 
den dienst van de oudsten gelijkelijk den tweeden zoon bevrijdt, terwijl de derde dienstplichtig 
blijft, en dezelven presenterende, den vierden zoon bevrijdt; en dat ingeval er v·ijf zonen zijn, 
de derde werkelijk dienende zoon niet alleen den vierden maar ook den vijfden zoon vrijsteldt." 
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Remplaçantenstelsel 
Wie niet voor bovengenoemde wettelijke vrijstellingen in aanmerking kwam en was ingeloot 
restte nog één manier om aan de jarenlange militaire dienst te ontkomen: het inschakelen van 
een nummerverwisselaar of plaatsvervanger (remplaçant). 

Een nummerverwisselaar was iemand van dezelfde lichting die zijn nummer wisselde met 
een ander uit dezelfde gemeente. Alleen een hoger lot kon gewisseld worden tegen een lager 
lot. Men kon slechts één keer met iemand van lot wisselen. 

Een remplaçant (plaatsvervanger) mocht minimaal 24 jaar zijn en maximaal 30 jaar tenzij 
hij zelf gediend had want dan mocht hij maximaal 35 zijn. Hij mocht niet kleiner zijn dan 
1,622 meter, tenzij hij in het Nederlandse of Franse leger gediend had (we schrijven 1817) want 
dan was een lengte van vijf voeten, 1,54 meter, voldoende. Iemand mocht meerdere malen als 
plaatsvervanger optreden. Tussen geremplaceerde en remplaçant moest bij een notaris een 
contract opgemaakt worden. 

Ook op keuringsregisters van nummerverwisselaars en plaatsvervangers (Provinciaal Ar
chief, inventarisnummers 9958-9995) is een klapper gemaakt. Over de jaren 1817-1830 zijn al
leen de plaatsvervangers ingeschreven, over de jaren 1840-1860 zowel nummerverwisselaars 
als plaatsvervangers. 

Wat staat niet in de klappers en waarom is dat jammer? 
In de klappers op de conscriptie is niet overgenomen: de lengte, of iemand nummerverwisselaar 
is, of iemand vrijstelling heeft gekregen en bij welk legeronderdeel iemand is ingedeeld. Dat 
is jammer maar niet onoverkomelijk want het Frans Archief is verfilmd. De microfilms zijn op 
de studiezaal te raadplegen. En hoewel het lijvige folianten zijn, is de leesbaarheid opvallend 
goed. Aanvullende informatie is derhalve eenvoudig verkrijgbaar. 
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RHCL, handschriftencollectie RAL, cat.nr. 375, Brief van Mathias Banens aan zijn oom en tante in 
Maastricht, 13januari 1813, geschreven uit de école militaire te Parijs op briefpapier van de 

Garde Impériale. Tweede regiment chasseurs-voltigeurs. In het midden een gekleurde afbeelding 
van een chasseur-voltigew; links Napoleon, rechts keizerin Marie-Louise 
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RH CL, studiezaal, Klapper op de conscriptieregisters, pag.100 met Jean Pierre MathieuBanens, 
de schrijver van de brief uit 1813 met fraai briefhoofd 
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RHCL, Frans Archief, inv.nr. 528, lichting 1812, kanton Maastricht,gemeente Maastricht, aantekening bij 
de inschrijving van Jean Pierre Mathieu Banens, geboren 18 december 1793 te Maastricht, luidende: 'substi
tuant du no. 22, incorporé Ze 27 novembre 1812 dans la Garde Impériale, porté sous Ie no. 44, au controle du 

départno. 4 et au registre matricule du corps sous Ie no.1152' 
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Zo weten we dat de schrijver van de brief met het prachtige briefhoofd, Mathias Baenens, 
ingeschreven is als Jean Mathieu Banens, 1,705 meter lang was, vrijgesteld was als oudste 
zoon van een weduwe, dat hij als vervanger in dienst ging voor François Joseph Crahaij en 
dat hij ingedeeld werd op 27 november 1812 bij de Garde Impériale. Al deze aanvullende in
formatie kunt u lezen op de microfilm; een woordenboek en enige oefening in de specifieke 
terminologie zijn wel nodig want de handschriften zijn niet gemakkelijk te lezen. 

In de klapper op de militie is ook een aantal gegevens niet overgenomen. Zo staat er niet bij in 
welk legeronderdeel iemand geplaatst is. De meeste vrijstellingen waren voor één jaar. Her
haaldelijk zien we een verwijzing naar meerdere inventarisnummers. Bijvoorbeeld Francis 
Werens, geboren Posterholt in 1831, vrijgesteld wegens gebrek aan maat. In de klapper staan 
vier inventarisnummers vermeld. Een klein onderzoekje in deze registers levert op dat hij 
vier achtereenvolgende jaren gekeurd is en dat hij drie keer voor één jaar vrijgesteld is wegens 
'gebrek aan maat' . In 1854 was hij 1,43 meter, in 1855 was dat 1,482 meter, in 1856 was dat 1,55 
meter en in 1857 tenslotte mat hij 1,586 meter, Dat jaar werd hij 'tot den dienst' aangewezen 
en ingedeeld bij het Vierde Regiment Infanterie. Hij was in drie jaar tijd maar liefst 15 centi
meter gegroeid. 

Ook wordt niet vermeld of iemand niet opgeroepen is wegens een hoog geloot nummer. 
Het raadplegen van de originelen is dan de enige mogelijkheid om meer over de ingeschre
vene te weten te komen. 

Tot slot 
Behalve voor genealogie is de militieklapper een ware Fundgrube voor onderzoek naar kwan
tificeerbare gegevens. Zo kan eenvoudig onderzoek gedaan worden naar ontwikkeling van de 
gemiddelde lengte. Maar ook kan eenvoudig vastgesteld worden welke beroepen uitgeoefend 
worden, want zowel die van de dienstplichtige als van de vader staat vermeld, en van de moe
der als de vader overleden was. 

'Alle dagen soep en vlees, veel geld, goed bier en knappe meisjes, dansen en springen en 
vechten dat de stukken eraf vliegen; dat is een leven!' aldus de smid in roman De Loteling van 
Hendrik Conscience uit 1850. En hij kon het weten want hij had nog gediend onder Napoleon. 
Een leven dat onze voorouders voor vijf jaar lang tegemoet konden zien? 
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Bij de kwartierstaat van Willem Vliegen (1862-1947) 

DooRARIEJAN STASSE 

Vliegen gold als één van de grote voormannen van de sociaaldemocraten in de eerste helft van 
de twintigste eeuw. Vliegen was typograaf en propagandist in Limburg en werd later redac
teur van Het Volk. Als politicus was hij een pragmatisch reformist en in 1913 daarom voorstan
der van regeringsdeelname van de SDAP. Hij keerde zich in 1918 tegen Troelstra's revolutiepo
ging. Naast Eerste en Tweede Kamerlid en partijvoorzitter werd Vliegen tevens wethouder in 
de gemeente Amsterdam en later in Den Haag. Hij was een eenvoudige arbeider, die zich door 
zelfstudie opwerkte tot een welsprekende afgevaardigde die goed gedocumenteerde betogen 
hield. Daarnaast werd hij geschiedschrijver van de vooroorlogse sociaaldemocratie. 

De oudst bekende voorvader Vliegen was Joannes Vliegen. Hij was gehuwd met Maria 
Knops en zij woonden in de tweede helft van de zeventiende eeuw in Aken. 

Rond de herkomst van Maria Schaaps (kwartiers) zijn nog wat onzekerheden. 
In haar overlijdensakte in 1854 worden als ouders genoemd: Jan Pieter Schaaps en Anna 

Catharina Leufkens. Gegevens over dit ouderpaar heb ik niet gevonden, wel van een Wilhel
mus Schaaps en zijn vrouw Maria Anna Leufkens. Zij lieten de volgende kinderen dopen in 
Voerendaal (Limburg): 

1. Joanna Maria Schaaps, ged. 24-1-1770, over 1. Voerendaal 1-2-1804. 

2. Maria Sybilla Schaaps, ged. 24-2-1772 (get. o.a. Maria Sijbilla Meijs [vrouw van Hermanus 
Schaaps]). 

3. Anna Mechtildis Schaeps, ged. 6-10-1774. 

4 . Maria Schaeps, ged. 8-9-1777. 

Maar welke gedoopte Maria is de juiste? Kind 1 valt af want deze was gehuwd met Gerardus 
Habets en overleed in Voerendaal op 1 februari 1804. Kind 2 lijkt ook af te vallen want een Ma
ria Sijbilla Schaaps was in 1799 doopgetuige bij een zoon van Maria en J. M. Vliegen. 

Waarschijnlijk komt dan kind 4 in aanmerking. Alleen dan klopt haar leeftijdsopgave in 
de genoemde overlijdensakte niet: 80 jaar (in plaats van 77). Maar het komt regelmatig voor 
in de negentiende eeuw dat de opgaven van leeftijden niet zo nauwkeurig waren. Wat tegen 
dit ouderechtpaar spreekt, is dat het echtpaar Vliegen-Schaap geen zoon heeft vernoemd naar 
grootvader Wilhelmus Schaaps. 

Overigens heet in de biografie van Willem Vliegen uit 1994 de vrouw vanJ.M. Vliegen: Ma
ria Sijbilla Schaaps met als geboortejaar 1772. Dit lijkt mij onjuist, ook omdat ik Maria nooit 
met deze tweede voornaam heb aangetroffen. 

Bronnen 
• A.A. de Jonge, 'Wilhelmus Hubertus Vliegen,' in: J. Charité (e.a.), Biografisch Woordenboek van Neder

land, 's-Gravenhage 1979, deel 1, pag. 620-622. 
• A.F. Mellink, 'Wilhelmus Hubercus Vliegen', in: P. Meertens (e.a.), Biografisch woordenboek van het 

socialisme en de arbeidersbewging in Nederland, Amsterdam 1986, deel 1, pag. 141-144 en idem, deel 9 
Amsterdam 2003, pag. 221-222. 

• Jos Perry, De voorman: een biografie van Willem Hubert Vliegen 1862-1947, Amsterdam 1994. 
• http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/vliegen. 
• Affiche : De Nederlandse arbeidersbeweging tot 1918, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiede

nis, Amsterdam (hier bevindt zich ook zijn archief). 
• Tekening: http://nl.wildpedia.org/wiki/Bestand:Willem_ Vliegen.j pg. 
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" WIJNAND MARIA WILHELMUS MARIAANNA (JOANNES) MARIE ELISA- NICOLAAS (MARIA) 

HUBERT BARBERA SCHAAPS LEUFKENS MARTINUS BETH BOURLÉ/ HOS HELENA 
VLIEGEN LUCASSEN JACQUEMIN BOURLET/ VINCENT 

BORLÉ 

zn. van Joannes dr. van Henricus zn. van wrs. Mar- dr.van wrs. zn. van Joannes dr. van Josephus zn. van Nicolaas dr. van Arnold 
Vliegen en Lucassen en Maria tinus Schaeps en Nicolaus Leufkens HubertusJacque- (JoannisJosephus) Hos en Maria Vincent en Maria 

Emerentiana 
Horsmans 

schrijnwerker 

ged.Gulpen 
3-11-1745 

begr. Gulpen 
23-7-1787 

Magdalena Giel- Johanna Tribels en Maria Li ps 
kens (Geelkens) 

ged. St. Geertruid wrs. ged. Voeren- wrs. ged. Voeren-
10-1-1747 daal 22-9-1738 daal 22-9-1740 

overl. Gulpen overl. Voerendaal overl. Voerendaal 
13-9-1834 27-4-1780 14-8-1777 

tr. Gulpen 14-2-1768 tr. Voerendaal 29-1-1769 

min en Elisabeth 
Thcunissen 

zonder beroep 

geb.Aubel of 

Borlé en Elisabeth 
Kleinen/Klijnen 

Henri-Chapelle ged. Gulpen 
(B) ca. 1757 4-12-1762 

overl. Maastricht overl. Aubel (B) 
10-6-1825 1809 

tr. Henri Chapelle (B) 16-4-1787 

Piete rs 

landbouwer 

ged.Breust 
18-12-1763 

overl. Eijsden 
21-4-1853 

Heris 

huishoudster 

ged. Breust 
13-3-1766 

overl. Breusr 
23-10-1827 

JOANNES MICHAEL 
{JAN MICHEL) VLIEGEN 

MARIA 
SCHAAPS 

PIETERJOSEPH 
JACQUEMIN 

GEERTRUID 
HOS{HOCHE) 

kuiper, dagloner, koster dagloonster (koek)bakker 

ged. Gulpen 8-4-1772 geb. Voerendaal ca. 1774 
over!. Gulpen 14-5-1830 over!. Gulpen 13-11-1854 

geb. Aubel {B) 10-5-1804 
over!. Gulpen 10-2-1862 

geb. Maarland 
ged. Breust 30-3-1801 

over!. Gulpen 23-5-1882 

tr. Gulpen 22-1-1797 

JOANNES MARTINUS 
HUBERTUS VLIEGEN 

schrijnwerker 

tr. Breust 4-5-1824 

HELENA 
JACQUEMIN 

geb. Gulpen 3-4-1816 
overl. Gulpen 26-12-1890 

geb. Henri-Chapelle (B) 27-11-1830 
over 1. Gulpen 11-11-1867 

tr. Gul en 19-7-1855 

WILHELMUS HUBERTUS 
{WILLEM) VLIEGEN 

'_KIEST= 
OONOEROAGÎ6NOVEMBER 
·oËN SOÖAAl:DÎMOCRAAf 

geb. Gulpen 20-11-1862, R.O.N., 
typograaf, journalist, politicus, W.H.VUEGEN overl. Bloemendaal (N-H) 29-6-1947, 

tr. 's-Gravenhage 23-5-1888 Maria Margaretha 
(Greetsje) Hofman, geb. Maastricht 19-3-1864, 
overl. 's-Gravenhage 28-11-1941, dr. van Pieter 

Hof man en Maria Joanna Elie 
Samengesteld door Arie Jan Stasse 
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Dragonder Johannes Palmen (1790-1835) uit Übach-Palenberg, 
een grensoverschrijdende familiehistorie 

DOOR VINCENT EVERS EN JAN PALMEN 

Inleiding 
De afstamming van de Groninger familie Palmen was tot voor kort onbekend. Een eerste 
onderzoek ter gelegenheid van de 6oste verjaardag van Johanna Beatrix Evers-Palmen in 
2005 leverde weinig op. Van Johannes Palmen, de oudste naamdrager in Groningen, werd 
slechts gevonden dat hij geboren was in Maastricht in 1788. Dit kon echter in Maastricht niet 
worden bevestigd. Na ingewonnen advies bleek de vermoedelijke vader als dragonder in het 
Staatse Leger getrouwd te zijn in Maastricht, waar hij gelegerd was in het dragonderregiment 
van Prins Frederik van Hessen-Kassel. De geboorte van zijn zoon werd vervolgens, helaas 
tevergeefs, gezocht in plaatsen waar dit onderdeel verbleef rond 1788. Uiteindelijk werd de 
doop in übach-Palenberg, een voorstad van Aken, gevonden en daaruit is de Groninger tak 
voortgekomen. De voorouders Palmen waren vanaf de late 17dc eeuw woonachtig binnen een 
enkele parochie, die van Sint Dionysius, welke het hart vormt van een groot gebied waar de 
familienaam frequent voorkomt. 

In Nederland zijn ruim duizend naamdragers woonachtig waarvan ongeveer de helft in 
Zuid-Limburg. Bij eerder onderzoek binnen de Zuid-Limburgse familie Palmen zijn even
eens relaties met de Palmenstam in de Kreis Heinsberg, waar übach-Palenberg deel van uit 
maakt, aan het licht gekomen. Vermeldingen van de familienaam zijn in Maastricht en het 
naburige Belgische Tongeren aangetroffen, deels terug gaande tot de 15dc eeuw. In Tongeren 
zijn in een glas-in-lood raam en op een 'prinsenplaat' familiewapens bekend uit de tijd dat 
Tongeren onder Luiks (Prins-Bisschopppelijk) gezag valt. 

Palmen in Roermond en Groningen 

Johannes Palmen (1890-1931), 
machinist te Roermond 

Vlak voor de eerste we-
reldoorlog komt in 1913 de De gebroeders Palmen v. l.n.r. Bram,Jant.fe en Frits, Roermond 1927 

spoorlijn Geldrop-Weert ge-
reed. Daarmee krijgt Maastricht, via Roermond, een doorgaande verbinding met de hoofd
stad. De (schoon)vader Frederik (Frits) Palmen (1918-1962) van de auteurs wordt in 1918 te 
Roermond geboren uit ouders die beiden uit Groningen stamden. Zijn vader, Jan Palmen 
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De graven op het Protestantse deel van het Oude Kerkhof, Roermond 

(1890-1931), was door het Staatsspoor naar Roermond overgeplaatst, waar hij net als zijn broer 
Jannes in Groningen het beroep van machinist bij de Nederlandsche Spoorwegen (voortzet
ting van het Staatsspoor vanaf 1917) uitoefende. Het gezin Palmen kreeg drie kinderen. Nadat 
het jongste kind, Jantje, overleed stierf enkele jaren later ook de vader, 40 jaar oud. Ze zijn 
begraven op het Oude Kerkhof in Roermond. 

De weduwe Frederika Palmen-van Dijk (1888-1968) vertrekt kort na het overlijden van haar 
man met de overgebleven twee zonen Frederik (Frits) en Abraham (Bram) naar Groningen, 
terug naar haar geboorteplaats. 

Haar kleindochter Johanna komt eind jaren vijftig van de vorige eeuw jaarlijks bij haar lo
geren en steekt heel wat op over het leven in Groningen. Desondanks wordt ze niet veel wij zer 
over het reilen en zeilen van haar voorgeslacht. Ter gelegenheid van haar 6ostc verjaardag ver
blijft ze opnieuw in Groningen en gaat aangespoord door haar man Vincent Evers een kijkje 
nemen in de Groninger Archieven. Daar vindt ze twee huwelijksakten van haar voormoeder 
Neeltje Gosen Kamp inga (1790-1858), waaruit blijkt dat zij in 1811 eerst met Johannes Palmen 
(1790-183 5) trouwt. Als gepensioneerd soldaat heeft hij een poelierszaak aan de Vischmarkt te 
Groningen. 

Volgens de huwelijksakte en de latere overlijdensakte zou Johannes in 1788 in Maastricht 
geboren zijn zonder vermelding van de ouders. Later blijken de geboortegegevens niet juist te 
zijn. De kinderen worden alle rooms-katholiek gedoopt en zullen gedurende vier generaties 
in de stad en provincie Groningen blijven. 

Het onderzoek in Groningen heeft ook inzicht in de uitgeoefende beroepen gegeven. Een 
voorkeur blijkt tot in de vorige eeuw te bestaan voor de geüniformeerde dienst, zoals fuselier, 
agent van politie, trambestuurder, machinist bij het Staatsspoor en de Nederlandse Spoor-
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De Vischmarht gezien naar het westen in 1813, naar een tekening H.L. Mijling: rechts de poelierwinkel met 
drie hangende hazen of konijnen (collectie Groninger Museum) 

wegen, gevangenbewaarder en boordwerktuigkundige KPM (Koninklijke Paketvaart-Maat
schappij). 

Op de NG v internetsite heeft Geert Kamphuis uit Groningen zijn interesse in de familie Pal
men bekend gemaakt. Hij geeft aan dat één van zijn voorouders Neeltje Gosen Kampinga en 
Johannes Palmen (1790-1835) zijn en dat we deze twee gemeenschappelijk hebben. Kamphuis 
heeft de kwartierstaat van Neeltje samengesteld. 1 Hij tipt om de collectie Wolters te bekijken, 
omdat Johannes militair is geweest. De heer J.H. Wolters uit Maarssen heeft jarenlang ge
werkt aan een inventaris van militaire huwelijken welke aanwezig is in het Nationaal Archief. 
Kopieën van de lokale deelverzamelingen bevinden zich in de regionale archieven. Dankzij 
Wolters speurwerk is snel een in aanmerking komend huwelijk in Maastricht aangetroffen. 

In Maastricht 
Onder het Ancien Regime voorafgaand aan de inval van de Fransen in 1794 was Maastricht de 
grootste garnizoensstad van de Republiek en had te maken met een voortdurende wisseling 
van regimenten infanterie, cavalerie, artillerie en genietroepen. De Gouverneur van Maas
tricht (in die tijd nog steeds tweeherig Luiks en Brabants) was namens de Staten-Generaal 
de hoogste gezagdrager. De zeven provincies der Republiek deelden de kosten van de mili
taire aanwezigheid in de daarom zo genoemde 'Generaliteitslanden'. In 1780 is Frederik van 
Hessen-Kassei, kleinkind van de Engelse koning George II ( 1683-1760 ), Gouverneur van Maas
tricht en tevens aanvoerder van het regiment dragonders dat zijn naam draagt. 

In de collectie Wolters van huwelijken in het Staatse Leger vermeldt een huwelijk, gesloten 
op 14 mei 1780 te Maastricht, van een Johannes Palmen met een Catharina Koegel uit Boer
sen. Het huwelijk werd I.M. (in militia) gesloten door Ds. De Nouville in de Sint Janskerk. 
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Huwelijk Johannes Palmen en CatharinaKoegels, Maastricht 14 mei 1780 

Poort van de 'Dragonderwacht' (1770) daarboven de 
toren van de St.Janskerk, Maastricht 

Deze Johannes zou de vader van Johannes de 
poelier kunnen zijn. Uit de huwelijksinschrij
ving blijkt dat hij dragonder is in het regiment 
van Hessen-Kassei. Dat hij en zijn vrouw in 
Maastricht kinderen zouden krijgen, wordt 
door geen enkele vermelding in de doopboe
ken van Maastricht en naaste omgeving beves
tigd. 

In het archief van de Raad van State (Nationaal 
Archief te Den Haag) bevindt zich de corres
pondentie van Pieter François Vers ter, Colonel
Secretaris te Maastricht van het regiment Hes
sen-Kassei over de jaren 1775-1795 en is met een 
enkele onderbreking bewaard gebleven. Deze 
bevat de conduitelijsten van kapiteins en sub
alterne officieren en beknopte 'jaarverslagen' 
en rapporten over incidenten. 2 In hetzelfde ar
chief bevindt zich ook een stamboek met de 
vermelding van een Johannes Palmen bij het 
regiment dragonders Van Massow.3 

Deze Johannes verbindt zich in 1776 aan het 
regiment; hij is dan 27 jaar oud en timmerman. 
Aangezien de naam van het regiment verou
derd is, daar het al sinds 1768 onder bevel staat 
van prins Frederik van Hessen-Kassei, zou het 
om dezelfde Johannes Palmen moeten gaan die 

in 1780 in Maastricht trouwt.4 Volgens dit stamboek is hij geboren in Vlodrop. De zoektocht is 
aldaar voortgezet, helaas zonder resultaat. Op de website van de familie Gilles uit Heinsberg 
komt de naam Johannes Palmen frequenter voor dan in Nederland, maar niet de Johannes uit 
Vlodrop. 

Militairen of soldaten hebben altijd een rondtrekkend bestaan gehad en maken deel uit 
van een compagnie, vaak onder commando van een kapitein. Een aantal compagnieën teza
men vormt een regiment. Vaak zijn zowel de compagnieën als het regiment genoemd naar 
de desbetreffende commandant of officier. Een ingehuurd regiment is vaak genoemd naar de 
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naam van de streek waar het regiment vandaan 
komt. Zo verhuren destijds Duitse vorsten hele 
regimenten als inkomstenbron. 

l l1,11,(11lll'I" 

Het beroep van soldaat is voor een man een 
manier om aan inkomsten te komen en een 
vrijwillige dienst is voor een paar jaar, met de 
mogelijkheid van verlenging. Een regiment 
verhuist gemiddeld per twee of drie jaar door 
de gehele Republiek heen van Sluis of Maas
tricht tot aan Coevorden, Groningen, Delfzijl 
en Nieuweschans aan toe. Voor een huwelijk 
dient een militair in die tijd uitdrukkelijk 
toestemming te krijgen van de hoogste com
mandant, hetgeen ook uit de inschrijving in 
Maastricht blijkt. Omstreeks het geboortejaar 
van de jonge Johannes blijkt het regiment van 
zijn vermoedelijke vader gelegerd in plaatsen 
van de Noord-Brabantse Langstraat. Maar het 
onderzoek naar een geboorte in een van deze 
plaatsen levert evenmin iets op. Geboorte in 
Maastricht kon echter ook niet volledig wor
den uitgesloten. 

vom Loib-DraR:onor-Reg11nenL 

Daarna is onderzocht waar de moeder zich Dragonder uit het regiment Hessen-Kassei, 1780 
in 1788 zou kunnen ophouden. Het vermoe-
den van een militaire Zuid-Duitse of Zwitserse afstamming wordt gevoed door een aantal 
stamboekvemeldingen.5 Ook deze observaties geven geen nadere aanwijzingen omtrent de 
verblijfplaats van de moeder voorafgaand aan en tijdens de geboorte. Een beetje meer vin
dersgeluk zou moeten helpen! 

In Übach-Palenberg 
Uit Duitse bronnen blijkt intussen, dat de naam Palmen in een nauw 
omgrensd gebied veelvuldig voorkomt (momenteel komen in Duits
land ongeveer 900 naamdragers voor). Dit 'stamgebied' grenst aan 
Zuid-Limburg en omvat de huidige 'Landeskreisen' Heinsberg en 
Aachen. Daarom is verder gezocht in de collectie cd's van de Erke
lenzer Heimatverein, die zich onder meer bevindt in de bibliotheek 
van NGV Kempen- en Peelland. En daar is dan de missing link: op 
19 maart 1790 wordt in de Dionysuskerk van übach-Palenberg Joan
nes Josephus, zoon van Joannes Conradus Palmen en Catharina Ku
gels gedoopt, de getuigen zijn niet vermeld. De naam van de moeder 
komt, behalve bij de eerdere geboorte van dochter Helena Catharina 
in 1786 en bij haar overlijden in 1792, verder niet in dit gebied voor. De 
herkomst van de Groninger poelier was eindelijk bekend. 

übach-Palenberg 

übach-Palenberg is gelegen aan de via Belgica, die voert van Boulogne aan de Kanaalkust 
via Tongeren, Maastricht, Heerlen, langs Rimburg naar Palenberg en via Jülich uiteindelijk 
naar Keulen. De stad voert sinds 1937 de vorstelijke leliescepter van de Abdis van Thorn in 
het stadswapen, evenals destijds de gemeente Ubach-over-Worms aan de Nederlandse zijde 
(thans Landgraaf) van de grensrivier de Worm. Het gebied is vanaf het einde der twaalfde 
eeuw schatplichtig aan de abdis-vorstin van Thorn, die een zetel heeft gehad in de Nederrijns-
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Sankt Dionysiuskerk te übach-Palenberg 

Westfaalse Kreits van het Heilige Roomsche - Duitse - Rijk. De graaf van Gulik, het huidige 
Jülich, is voogd van het gebied. De pastoor van de Dionysiuskerk in Palenberg, vermoede
lijk gesticht in de achtste eeuw, wordt door de abdis benoemd. In dit gebied vindt vanaf de 
twaalfde eeuw de vroegste kolenmijnbouw in Noordwest Europa plaats. In de 18dc eeuw is 
de dagbouw ter plaatse volledig uitgeput en ontstaat arbeidsmigratie. Pas door de komst 
van de moderne diepe mijnbouw met liften en stoommachines in de 19dc eeuw ontstaat im
migratie in deze streken en groeit de bevolking sterk. Het hoge aantal kinderen geboren in 
opeenvolgende Palmengeneraties uit übach-Palenberg lijkt echter het gebruikelijke patroon 
te volgen, genoodzaakt door hoge kindersterfte en de behoefte aan een oudedagsvoorziening. 
De doop- trouw- en begraafboeken van de Sint Dionysiuskerk vermelden vanaf 1653 alle voor
ouders van de Groninger Palmen tak, zie de stamreeks Palmen bij dit artikel. 

Van de vader Johannes Conradus, de dragonder, zijn geen verdere vermeldingen in de ar
chieven van het Staatse leger gevonden.6 Na het overlijden van moeder Catharina, in Übach
Palenberg in 1792, zijn de twee wezen mogelijk bij familie ingetrokken of in een weeshuis on
dergebracht. De vader is mogelijk die dagen nog militair. De dreiging van een Franse aanval 
wordt steeds serieuzer. De invasie van 1793 wordt teruggeslagen, maar een jaar later loopt het 
beleg van Maastricht door de troepen van de Franse generaal Kléber verkeerd af. Den Bosch 
wordt ingenomen door de troepen van Pichegru die vervolgens via de bevroren rivieren de ge
hele Republiek der Zeven Provinciën in handen krijgt. De Bataafse Republiek, een vazalstaat 
van Frankrijk, wordt gesticht. De Oostenrijkse Nederlanden (ruwweg het huidige België plus 
Roermond), het Prinsbisdom Luik, de landen van Overmaas (het huidige Zuid-Limburg in-
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elusief Maastricht), en een groot aantal kleinere gebieden, waaronder het land ten oosten van 
de Worm metübach-Palenberg, worden in 1795 ingelijfd bij de Franse republiek7(vijftien jaar 
voordat de rest van Nederland dit lot treft!). 

In enkele jaren zouden deze gebieden meer veranderen dan in vele eeuwen daarvoor.8 Het 
moet voor een Staatse soldaat niet gemakkelijk zijn geweest om zich onder Bataafsch/Frans 
gezag te plaatsen. Helaas zijn hierover geen nadere aanwijzingen gevonden; ook een pensi
oeninschrijving ontbreekt. 

De stamboeken van het 2dc Regiment Infanterie van Linie van het Bataafsche Leger (1806-1810) 

vermelden opnieuw een Johannes Palmen (1790-1835). Johannes (Josephus) treedt al jong in 
de militaire voetsporen van zijn vader Johannes (Conradus). Dit onderdeel kom toog in oog te 
staan met Engelse oorlogsschepen, Pruisische en Zweedse troepen en de verdedigingsmacht 
van een aantal Spaanse steden.9 In het pensioenregister wordt genoteerd dat Johannes op 29 

maart 1810 ontslag krijgt wegens 'bekomen wonden in Sp.[anje]'. 1° Kort daarna trouwt hij in 
Groningen. Het is aannemelijk dat, na een dergelijk militair optreden gecombineerd met het 
respect voor de militaire carrière van zijn vader, hij zijn eerste zoon Frederikus vernoemt naar 
de legercommandant van zijn vader, Frederik van Hessen-Kassei. Een dergelijke vernoeming 
was niet ongebruikelijk in militaire kringen en zijn grootvader Christianus heeft hij nooit 
gekend!" 

In Tongeren 
Naspeuringen in Belgisch-Limburg naar het voorkomen van de familienaam Palmen leveren 
opnieuw een verassing op. In Tongeren komen in de 17dc eeuw een tweetal persoonlijke wa
pens voor. Thans leven er in België rond 200 naamdragers, hoofdzakelijk in en rond Hasselt 
en Tongeren. De aanwezigheid in Tongeren gaat terug tot enkele vermeldingen in de 14dc 

eeuw in de gichten (oude gerechtsakten) van het graafschap Loon, als ook bij de Tongerse be
gijnen. Ook bleek een aantal in Maastricht gevonden registraties in de burgerboeken afkom
stig van naamdragers uit de streek rond Tongeren. In Maastricht is het aantal vermeldingen 
in de gichten van het Hooggerechtshof van Luik overigens vele malen groter en beslaat enkele 
eeuwen. 

Familiewapen Palmen 
Het oudste wapen in Tongeren was onderdeel van een 
gebrandschilderd raam, dat verloren is gegaan. Het was 
aanwezig in het klooster van de reguliere kanunniken 
van Tongeren gelegen aan de voet van de Onze-Lieve
Vrouwebasiliek en was vermoedelijk geschonken door 
een kanunnik met de naam Palmen." In de collectie van 
30 'prinsenplaten' (vergelijkbaar met het 'koningszilver' 
van een schutterij) opgenomen in een boek van Francis 
Goole komt een geheel ander wapen voor. '3 Het werd 
gevoerd door Paul Palmen, prins van de Tongerse rede
rijkerskamer 'De Witte Lelie'. Het wapen toont in zilver 
twee gekruiste palmtakken met daaroverheen een lda
verkruis. Het bijschrift D E LE CTABIMVR is een chrono
gram waarin het jaartal van overlijden 1656 is verborgen. 
Het Latijnse woord 'oE LECTABIMUR' (Nederlands: deli
caat) duid op de kwaliteit van zijn rijmkunst. De schrijf-
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Prinsenplaat uit 1656 met wapen van Paul 
Palmen 
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wijze PAUMEN is een verfransing van de familienaam, welke ook in Nederland en Duitsland 
voorkomt. In de 18dc eeuw is er nog een aanzienlijke Arnold Palmen, blijkens een grafzerk uit 
de Sint-Janskerk.14 Nader onderzoek zal moeten leren in hoeverre de thans bekende inciden
tele verbindingen russen de Belgische Palmentaken hun Nederlandse en Duitse naamgeno
ten in een brede familiegenealogie zijn in te passen. 

Dank 
Voor inspiratie en informatie danken wij de volgende personen: 
• Geert Kamphuis te Groningen, verzamelt gegevens van de Groningse Palmen-tak en in 2005 

in een losbladig systeem en gedeeltelijk op www.ngv.nl gepubliceerd. Op deze site heeft 
Geert Kamphuis zijn interesse in de familie Palmen bekend gemaakt. Het blijkt dat zijn 
voorouder Neeltje Goossens Kampinga uit Thesinge in 1811 met Johannes Palmen (1790-

1835) in Groningen is getrouwd; 
• Riet Palmen te Beek, voorzitster van LGOG-Genealogie te Limburg is met haar broer Jeu ook 

jarenlang actief geweest in het napluizen van de Zuid-Limburgse vertakking. Dit resul
teerde in 2009 in een publicatie;'5 

• Tobias K.J. Wagenaar te Groningen; op de website 'Alle Groningers' is het loket voor Lief en 
Leed een weblog met verhalen uit de provincie Groningen, die op de een of andere manier 
te maken hebben met de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811. Een eerste aanzet tot 
dit artikel werd in het voorjaar van 2011 onder de titel 'Waar kwam de poelier vandaan?' met 
zijn medewerking op dit weblog geplaatst; 

• ].H. Wolters te Maarssen; Geert Kamphuis suggereerde zijn collectie van huwelijken in het 
Staatse Leger te raadplegen. In zijn collectie vond ik de huwelijksregistratie van de ouders 
van Johannes. 

Stamreeks van Joannes Palmen 

De plaats van geboorte, huwelijk en overlijden van generatie I-V is übach-Palenberg, tenzij 
anders vermeld. De spelling van de namen volgt die uit de vroegst gevonden akte. Alterna
tieve spellingswijzen zijn tussen haakjes weergegeven. 

I. Joannes Palmen, overl./begr. 10/12-7-1687, tr. Anna Schmits, overl./begr. 30-3/2-4-1664. 

Uit deze relatie, ged. te übach-Palenberg: 

1. Anna, ged. 14-9-1653 (get. Franciscus Plum en Catharina Plum), over!. jan 1733. 

2. Conradus, volgt II. 

II. Conradus Palmen, ged. 15-1-1658 (get. Martinus Plaum en Anna Delre), over!. 11-4-1732, tr. 
(1) 8-8-1686 (get. Mathias Plaum, Leo nardus Thoma en Plum, Maria) Margaretha Plaum, over!./ 
begr. 4 /5-9-1686, dr. van Petrus Plum en Sabina Mingers; tr. (2) 6-2-1687 (get. Wilhelmus 
Plaum, Joannes Schmits en Anna Ophoven) Elisabeth Plaum (Ploum Plum), overl./begr. 21/23-6-

1725, dr. van Petrus Plum en Sabina Mingers. 

Uit het eerste huwelijk geen kinderen. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te übach-Palenberg: 

1. Anna, ged. 21-11-1687 (get. Mathias Goris en Joanna Winandts), over!. 9-5-1757. 

2. Joannes, ged. 26-5-1689 (get. Gertrudis Bey), over!. 20-2-1704. 
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3. Severinus, volgt III. 

4. Maria, ged. 15-1-1693 (get. Wilhelmus Streiffels, Wilhelmus en Babara Dautzenbergh), 
overl. 18-2-1764. 

5. Petrus, ged. 23-12-1695 (get. Petrus Jansen en Cornelia Bellers). 
6. Cornelia, ged. 6-8-1699 (get. Elisabeth Plaum ), overl.19-12-1775. 
7. Joannes, ged. 3-2-1701 (get.Joannes Schmits en Anna Goris), overl. 15-8-1760. 
8. Agnes (Agneta), ged. 21-3-1703 (get. Hubertus Go ris en Anna Plaum). 

111. Severinus Palmen, ged. 13-6-1691 (get. Maria Fürpeil), overl. 16-11-1736, tr. 1-2-1719 (get. 
Wilhelmus Streiffels, Christianus Kern en Cornelia Palmen) Maria Reinartz (Rinckens), ged. 
19-6-1684 (get. Emerentiana Tilmans en Sybilla Tilmans), overl. 25-3-1766, dr. van Mathias 
Reinartz en Emerentiana Tilmans. 

Maria Reinartz, tr. (2) 19-11-1705 (get. Lucas Tilmans, Servatius Dreschers en Regina Kraus) 
19-11-1705 Wilhelmus Schmitz. 

Uit haar tweede huwelijk geen kinderen. 

Uit het huwelijk Palmen-Reinartz, ged. te übach-Palenberg: 

1. Elisabeth, ged. 13-6-1719 (get. Maria Dautzenberg). 
2. Anna Catharina, ged.1-4-1721 (get. Petrus Ferbers en Babara Mertens), overl. 21-1-1803. 
3. Christianus, volgt IV. 
4. Joannes Petrus, ged. 20-7-1727 (get.Joannes Zimmermans en Anna Vaessen). 

IV. Christianus Palmen, ged. 30-12-1722 (get. Christianus Arets en Agnes Tilmans ), overl./begr. 
22/24-5-1791, tr.Anna Göbbels, overl./begr. 27/29-3-1780. 

Uit dit huwelijk, ged. en overl. te übach-Palenberg: 

1. Joannes Conradus, volgt V. 
2. Severinus, ged. 25-9-1747 (get. Melchior Rinckes en Eva Göbbels), overl. 10-11-1811. 
3. (Anna) Maria Thecla, ged. 17-2-1749 (get. Petrus Ritter), over 1. 20-7-1750. 
4. Maria Elisabeth, ged. 27-3-1750 (get. Christianus Hendrichs en Anna Maria Emonts ), over 1. 

1-8-1750. 
5. Joanna Margaretha, ged. 12-2-1751 (get. Joanna Reinartz en Margaretha Zimmerman), 

overl. 8-7-1752. 
6. Maria Gertrudis, ged. 29-4-1752 (get. Hubertus Driessen en Maria Tilmans), over 1. 2-3-1763. 
7. Maria Catharina, ged. 19-12-1754 (get. Leo nardus Dassen en Maria Catharina Kochs ), over 1. 

22-9-1759. 
8. HenricusJosephus, ged. 14-1-1757 (get. Josephus Reinartz en Christina Palmen), overl./begr. 

28/30-3-1784. 

v. Jo(h)annes Conradus Palmen, ged. 22-3-1746 (get. Conradus Kern en Tecla Antonis), mi
litair,'6 tr. Maastricht (Nederlands hervormd) 14-5-1780 Catharina Kugels (Kogel), overl./begr. 
3/5-3-1792. 

Uit dit huwelijk, ged. te Übach-Palenberg: 

1. Helena Catharina, ged. 2-6-1786 (get. Joannes Leonardus Wirtz en Helena Catharina 
Spiertz). 

2. Johannes Josephus, volgt VI. 
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VI. Johannes Josephus (Jean Joseph) Palmen (Paumen), ged. übach-Palenberg 19-3-1790, soldaat, 
poelier, tapper, vogelverkoper, over!. Groningen 6-6-1835, otr./ tr. Groningen 5/20-1-1811 Neel
tje Gosen Kam pin ga (Kampenga, Goossens Kam pin ga, Cornelia Kamminga), ged. Thesinge 25-7-1790, 

over!. Groningen 15-9-1858, dr. van Goossen Gosen Goossens (Jans) (Kampenga), molendek
ker, en Geertje Geerts. 

Zij tr. (2) Groningen 30-9-1838 Johannes van Mekeren, geb./ged. Utrecht 19-6-1774, barbier, 
militair, over!. Paterswolde 12-1-1848, zn. van Rijk van Mekeren en Geertruij van den Enden. 

Uit haar tweede huwelijk geen kinderen. 

Uit het huwelijk Palmen-Kampinga, geb. te Groningen: 

1. levensgeboren kind, geb./overl. Groningen 20-1-1812. 

2. Frederikus, geb. 17-3-1815, over!. Groningen 16-7-1824. 

3. Goossen Gazen, geb. 10-7-1818, dagloner, over!. Hoorn 22-3-1859, tr. Uithuizen 11-11-1854 

Aaltje Huizinga, geb. Kantens 7-4-1823, dienstmeid, over!. Uithuizen 6-10-1857, dr. van 
Reindert Renzes Huizinga, turfschipper, en Martjen Alberts Tillema, dienstmeid. 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 

4. Maria Elizabeth, geb. 12-7-1820, over!. Groningen 6-5-1873 . 

5. Jantje Johanna, geb. 25-2-1823, over!. Groningen 27-12-1897, tr. (1) Groningen 22-9-1844 

Hendrik Joost Bakema, geb./ged. Groningen 25-12-1803, suikerballen bakker, over!. ald. 1-9-

1853, zn. van Joost Bakema en Antje Isaaks; tr. (2) Groningen 5-10-1856 Wouter Montes
aan, geb. Groningen 11-1-1813, militair, over!. ald. 31-12-1882, zn. van Willem Montesaan, 
nachtwaker, en Harmpien (Harmtje) HarminaJans. 
Uit beide huwelijken geen kinderen. 

6 . FrederikusJohannes, geb. 1-5-1827, fuselier, over!. Groningen 22-7-1849. 

7. Jannes, volgt VII. 

VII. Jannes Palmen, geb. Groningen 25-10-1829, koopmansknecht, over!. ald. 6-7-1866, tr. (1) 

Groningen 25-11-1855Jantje Kielman, geb. Finsterwolde 6-12-1826, overl. Groningen 12-3-1859, 

dr. van Frederik Ulferts Kielman, winkelier, en Titia Karsiens Drent; tr. (2) Groningen 4-12-

1859 Martha Bleeker, geb. Garmerwolde 19-7-1827, dienstmeid, over!. Groningen 30-6-1866, dr. 
van Kornelis Jans Bleeker, boerenknecht, en SijtskeJannes Sietske Evenhuis. 

Uit het eerste huwelijk, geb. te Groningen: 

1. FredericusJohannes, volgt VIII. 
2. Neeltje, geb. 17-2-1859, overl. Groningen 25-4-1859. 

Uit het tweede huwelijk, geb. te Groningen: 

4. Sietske, geb. 11-11-1861, overl. Groningen 29-9-1862. 
5 . Sit:tske, geb. 18- 8 - 1863, tr. Groningen 24-11-1889 Sybren de Jong, geb. Harlingen 16-5-1866, 

machinist NS, zn. van Anne Klaasz de Jong, smid, en Wi pkje van Smeden. 
Uit dit huwelijk een dochter. 

6 . Neeltje, geb. 27-3-1866, overl. Groningen 13-7-1866. 
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VIII. Fredericus Johannes Palmen, geb. Groningen 7-5-1856, kok,17 

matroos,'7 agent van politie, overl. ald. 27-9-1916, tr. Groningen 
29-7-1883 Gezina van Zomeren, geb. Groningen 29-8-1855, overl. 
ald. 12-11-1934, dr. van Johannes van Zomeren en Hester Simens 
Reitsema. 

Uit dit huwelijk, geb. te Groningen: 

1. Jannes, geb. 17-4-1884, machinist NS, overl. Groningen 18-

1-1935, tr. Groningen 17-5-1906 Antje Roelina Prummel, geb. 
Veendam 8-1-1886, overl. Groningen 18-4-1960, dr. van Jakob 
Prummel, timmerman, en lekje Karssiens. 
Uit dit huwelijk drie zonen. 

2. Hester Frederica Gezina, geb. 21-7-1885, over 1. Meppel 18-1-1972, 

tr. Groningen 19-7-1917 Willem Meisner, geb. Groningen 14-

8-1874, slager, overl. ald. 9-6-1955, zn. van Albert Meisner, 
schippersknecht, en Teetske ten Haef, dienstmeid. 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Frederikus Johannes Palmen 
(1856-1916), politieagent, Gronin

gen, rond 1900 

3. Sietske (Tiede), geb. 25-11-1886, overl. Bloemendaal 2-10-1972, tr. Groningen 12-12-1912 En
gel (Hein) Luchtenberg, geb. Groningen 12-1-1888, 

sergeant, overl. Zutphen 14-7-1929, zn. van Ja
kob Luchtenberg, boekhouder, en Elizabeth 
Stadens, dienstmeid. 
Uit dit huwelijk twee kinderen. 

4 . Fredericus Johannes, geb. 28-2-1888, overl. Gro
ningen 1-12-1959, tr. Groningen 9-5-1912 Boukje 
Barendse, geb. Groningen 23-9-1886, overl. ald. 
8-1-1964, dr. van Derk Jacobs Barendse, ver
wersknecht, en Klaassien Goutier, dienstmeid. 
Uit dit huwelijk twee dochters. 

5. Johannes (Jan), volgt IX. 

IX. Johannes (Jan) Palmen, geb. Groningen 18-3-

1890, machinist NS, overl. Melick 4-3-1931, tr. Gro
ningen 11-10-1915 Johanna Frederika van Dijk, geb. 
Groningen 28-3-1888, overl. ald. 19-5-1968, dr. van 
Abraham Jan van Dijk, stukadoor, en Lucia Alt. 

Uit dit huwelijk, geb. te Roermond: 

1. FredericusJohannes (Frits), volgt Xa. 
2 . Abraham Jan (Bram), volgt Xb. 
3. Jan, geb. 29-5-1924, over!. Melick 20-12-1927 

(difterie). 

Hetechtpaar]ohannes Palmen en Johanna 
van Dijk, Groningen 1915 

Xa. Fredericus Johannes (Frits) Palmen, geb. Roermond 10-7-1918, over 1. Eindhoven 3-10-1962, 

tr. 9-2-1944 Erika Margarete Breker, geb. Dortmund (Duitsland) 5-9-1921, dr. van Franz Theodor 
Breker, treinmachinist, en Wilhelmine Bockholt. 

Uit dit huwelijk: 
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1. JohannaBeatrix(Hanneke), geb. Assen 13-4-1945, tr. Vincent Evers, eerste auteur. 

2. Jan Fredericus Alphons Theodor, geb. Geleen 30-12-1950, tweede auteur. 

Xb. Abraham Jan (Bram) Palmen, geb. Roermond 9-1-1921, rijksambtenaar, over!. Groningen 

20-1-1970, tr. Groningen 7-4-1951JohannaAlberta (Jopie) Slag, geb. Groningen 18-10-1922, dr. van 

Henderikus Slag, brievenbesteller, en Trientje Muda. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan, geb. Groningen 29-12-1953. 

Literatuur (niet in de noten vermeld) 
• Richard Knötel, Uniformenlwnde, Lose Blätter zur Geschichte der Entwicklung der militärischen 

Tracht, Berlin 1890, Band II, Tafel 30, Dragoner Hessen-Kassei. 

• G.A.B. Nijhuis, 'Compagnie van den Clooster', in: Gens Nostra 57 (2002), pag. 79-95. 

• J. G. M. Sanders (e.a .), Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1572-1795, een 
institutionele handleiding, Hilversum 1996. 

• H .L. Zwitser, De Mifrtie van den Staat, Het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden, Am

sterdam 1991. 

Noten 
1. Geert Kamphuis, Kwartierstaat van Neeltje Gosens Kampinga, Groningen 2005. 

2. Nationaal Archief te 's Gravenhage(= NA), toegang 1.01.19, Archief Raad van State, 1580-1795, be
standdeel 1945 IL Nederlandse Regimenten dragonders, waaronder van Hessen-Kassei. Dit bevat 
de jaarlijkse correspondentie en conduitestaten vanaf de rang van 'capiteyn'. Hierin is geen Johan
nes gevonden. 

3. NA, ibid., bestanddeel 2023, fol. 176 vermeld Johannes in de compagnie van R. L. de Jaymaert bij 
het Regiment Dragonders van generaal-majoor Van Massow (1727-1780). Uit dit stamboek blijkt 
dat hij op 27 maart 1776 de leeftijd van 27 jaren heeft, geboren is in Vlodrop en het beroep timmer
man heeft. Zijn aanstelling wordt gedaan voor 63/4 jaar. 

4. Deze vermelding hoeft niet strijdig te zijn met die in Maastricht. Volgens H. Ringoir, Vredesgarni
zoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, 's-Gravenhage 1980, ging het onderdeel Van Massow in 1757 
over op Maurits Willem van Ditfourth en in 1768 op Frederik Prins van Hessen-Kassei. Vaak bleven 
echter de oude regimentsnamen nog een tijd in gebruik. 

5. NA, ibid., 1962, fol. 24 en 479: Catharina Kugels, zou jongedochter kunnen zijn van Johann Daniel 
Koegel uit het 2' Infanterieregiment Oranje-Nassau onder Wartensleben. Dit regiment is in 1780 
in-deels- in Maastricht gelegerd en opnieuw volledig in Maastricht van 1786-1789. Deze vermoe
delijke vader en grootvader kan dus zowel bij het huwelijk als bij de doop van de kleine Johannes 
aanwezig zijn geweest. In zijn stamboekvermelding staat als nationaliteit Zwitser en afkomst 
Nassau-Dillenburg vermeld. 

6. In de onderzochte periode hebben in het Staatse leger gediend Johannes Paamen, Cavalerie Waalse 
Dragonders onder generaal-majoor Otto Jacob Christoffel Graaf van By landt (1769-1793), en in het 
Bataafse leger, 7' halve brigade infanterie Johannes Palm. Geen nadere aanwijzingen bekend. 

7. Zie: L. Roppe, G. W. Panhuysen en Elis.M. Nu yens, De decadaire, respectievelijke maandelijkse rapporten 
van de commissarissen van het directoire executief in het Departement van de Nedermaas, 1797-1800, Maas

tricht 1956, LGOG nummer 1, inleiding en bijbehorende landkaart. 
8. Zie: Jos Venner (red.), Canon vanLimbwg, een historisch overzicht, Maastricht 2009, De Franse Tijd. 
9. 2' Regiment Infanterie van Linie, Uittreksels 1806-1810; dit onderdeel dat na de Franse tijd op

ging in de Limburgse Jagers naam deel aan krijgsverrichtingen in Westfalen, Hannover en Keur
Hessen, verovering Stralsond in Zweedsch-Pommeren, bezetting Oost-Friesland, Oldenburg en 
Bremen en veldtocht naar Spanje (Mesa de Ibor, ten Zuiden van den Taag, ongeveer ter hoogte van 
Almarez (17 maart 1809) en bij Talavera de la Reyna (28 juli 1809), verdediging van het verschanste 
Hieronimieten-klooster van St. Jago bij Merida); P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Neder-
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landsch biografisch woordenboek, Leiden 1921, deel 5, kol. 822-826: Adriaan Willem Storm de Grave 
(1763-1817). 

10. NA, ibid, bestanddeel Pensioenregister (1795-1810) inv.nr. 176, fol. 73, vermeldt de pensionering 
van Johannes in 1810 op 23-jarige leeftijd. 

11. Vermelding Frederikus in: J.F. Wendte, 'De nakomelingen van soldaat Johan Valentijn Reith 
(1726-1806) uitWalthuizen', in: Gens Nostra 67 (2012), pag.12-25, speciaal pag.13-14. 

12. Het toonde in zilver een gouden dwarsbalk met in het schildhoofd een groene boom en in de 
schild voet negen vairklokjes, geplaatst 4-3-2, zoals ook voorkomen in het wapen van Tongeren en 
afstamt van Arnold van Elderen ( 1496), vazal van de Bisschop van Luik en heer van Tongeren. Het 
vair klokje (ook vair of vaar) is een heraldische voorstelling van een kostbaar bontwerk dat bestaat 
uit samengevoegde stukjes hermelijn en petitgris. Petitgris is het bont van de grijze eekhoorn, 
oorspronkelijk door de Venetianen uit Zuid-Rusland geïmporteerd. 

13. Tekening uit F. Goole, Graf en gedenkschriften uit de provincie Limburg, Tongeren, Michiels 1972; zie ook 
de inleiding. 

14. Arnoldus Palmen doneerde een grote som geld ten gunste van het oudemannenhuis van Tongeren 
en sticht een familiegraf voor Lambertus, schepen en raadsheer en diens ouders Johannes Palmen 
en Agnes Scouben met genoemde zerk die in de 19d' eeuw verkocht zal worden. 

15. Riet Palmen, 'De eerste dertig voorouders van Riet Palmen', in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 
37(2009), pag. 3-8. 

16. Zijn overlijden is niet geregistreerd in de begraafboeken van Groningen, Maastricht en übach
Palenberg. Ook het pensioenregister militairen geeft geen aanwijzing. Mogelijk dat in Frankrijk 
(krijgsgevangenen) of Duitsland (archieven Hessen-Kassei) zijn overlijden is te achterhalen. 

17. Monsterrollen van de schepen Trientje, Udo Frederik en Gebroeders Bunge zoals aanwezig in het 
Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen. 

Reveljon, Reveillo, De Wekker1 

DOOR C. P. MULDER 

Inleiding 
De opheffing van het Edict van Nantes in 1685 betekende een emigratiegolf van protestanten 
vanuit Frankrijk naar onder meer de Nederlanden, omdat hun leven in hun geboorteland 

niet meer veilig was. Een voorbeeld van één van de talloze gezinnen die vanwege hun geloof 

vanuit Frankrijk naar het noorden vluchten, is dat van Nicolas Reveillot. Hij komt met zijn 

vrouw en in ieder geval met één van zijn twee zonen vanuit Sedan in Maastricht aan. De beide 

zonen trouwen in Leiden, respectievelijk in 1685 en 1695. Tot de dag van vandaag leven daar 

onder meer nakomelingen in mannelijke lijn van de oudste zoon Jean Jacques Reveillot met 
de naam De Wekker. Ook ik stam van deze zoon af. Van zijn jongere broer Estienne/Steeven 

Reveillot (1671-1727) stamt bijvoorbeeld de huidige hoofdredacteur van Gens Nostra af. z 

Naast de in de twee noten genoemde literatuur zijn nakomelingen bijvoorbeeld te vinden 

in: 
1. C.P. Mulder, 'Het portret van het echtpaar Planjer-de Wekker', in: Gens Nostra 65 (2010), 

pag. 461; 
2. C.P. Mulder, 'Het portret van het echtpaar De Wekker-van der Putten', in: Gens Nostra 65 

(2010), pag. 475; 
3. C.P. Mulder, 'Het portret van het echtpaar De Wekker-Wiggers', in: Gens Nostra 65 (2010), 

pag.474en 
4. P. H.H. Scharp, 'Naamsverandering Doebloewa - De Blo is - Duswa/Dusoswa/Dusosoit -

De Wekker', in: Gens Nostra 61 (2006), pag. 242-248. 
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I. Nicolas Reveillot, parfumeur, bourgeois de Charleville, tr. Elisabeth Colesson/Colsson. 
Het gezin woont van 1668 tot 1684/1685 te Sedan in Noord-Frankrijk. Bij de opheffing van het Edict 

van Nantes in 1685 vertrekt de familie naar Maastricht. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jean Jacques, volgt na. 

2. Jean, ged. Sedan 28-3-1668, begr. ald. 26-7-1668. 

3. Jeanne, ged. Sedan 19-2-1670, begr. ald. 26-5-1670. 

4. Estienne/Steeven, volgt Ub. 

5. Marthe, ged. Sedan 4-2-1674, begr. ald. 3-8-1674. 

6. Jacques, ged. Sedan 26-11-1675, begr. ald. 8-8-1676. 

7. Gabrielle Eloise, ged. Sedan 2-11-1680. 

8. Jeanne, ged. Sedan 2-11-1680. 

9. Jeanne, ged. Maastricht 10-6-1685. 

10. Gabrielle Elisabeth, ged. Maastricht u-8-1687. 

Ila. Jean Jacques Reveillot, afkomstig van Parijs, schoolmeester te Parijs, kousenscheerder 

(1685), begr. Leiden tussen 7 en 14-12-1720, otr. (1) Leiden (Waalse Kerk) 6-7-1685 Susanna Ma
thiy·s van der Waddingh, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 2-3-1653, begr. Leiden tussen 15 en 22-1-

1718, dr. van Mathijs J acobsz van der Waddingh en Els gen J ansdr; otr. ( 2) Leiden (Waalse Kerk) 
17-3-1718 Marie Foudrinier, geb. Damier (Picardije) 

Hij wordt lidmaat te Leiden in december 1680 en vertrekt op 3 december 1681 naar Amsterdam, ko
mende van Delft. Op 4 november 1707 wordt hij poorter van Leiden onder de naam 'Jan Jacobus Wecker' . 

Uit het eerste huwelijk zijn te Leiden tussen 1686 en 1695 vijf kinderen geboren, waaronder in 1689 
een Matthijs Reveillet (1689-1720 ), voorvader van de auteur.' 
Uit het tweede huwelijk is te Leiden geboren een dochter Marie Magdelaine Riveillart, geboren/ge
doopt 11/15 maart 1719, overleden aldaar tussen 13 mei en 3 juni 1719 (als 'kind van Johannes de Wecker'). 

Ilb. Estienne/Steeven Reveillot, ged. Sedan 7-6-1671, schoenmaker ( 1695 ), turfdrager ( 1706), be

gr. Leiden tussen 10 en 17-5-1727, otr. (1) Leiden (Waalse Kerk) 28-4-1695 Aaltje/Aelly Davids, ged. 

Leiden (Marekerk) 8-2-1673, begr. Leiden tussen 4 en 11-12-1700, dr. van David Jansz en Jan

netje Jacobs; otr. (2) Leiden (Waalse Kerk) 8-6-1701 Anna Flips, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 

3-8-1679, begr. Leiden tussen 6 en 13-1-1748, dr. van Philip Anthonisz en Annetje Matthijs. 
Na zijn eerste huwelijk gaat hij bij zijn broer Jean Jacques wonen. Vandaar vertrekt hij met een attest 

op 23 november 1692. Na zijn eerste huwelijk is hij op 22 april 1696 definitief ingeschreven als lidmaat 
te Leiden, met attest van Maastricht. Waarschijnlijk verbleef hij daar tussen 1692 en 1695 bij zijn ouders. 

Uit het eerste huwelijk zijn te Leiden tussen 1696 en 1700 drie zonen geboren. 
Uit het tweede huwelijk zijn te Leiden tussen 1702 en 1716 negen kinderen geboren, waaronder in 

1708 een Estienne/Steven (1708-1797), voorvader van Leo van der Linden te Zoetermeer, de huidige 
hoofdredacteur van Gens Nostra.' 

Noten 
1. M. Spaans, C.P. Mulder, GenealogieënRevelj'on - Reivei/lo - Reveillon en De wekker, 's-Gra venha ge/ Roc

terdam 2009, aangevuld met onderzoek in de Waalse fiches te Sedan (Noord-Frankrijk). 
2. L. F. van der Linden, 'De familie Reveiller', in: Gens Nostra 60 (2006), pag. 240-241 en M. Spaans, C. P. 

Mulder, Genealogieën Reveijon - Reiveillo - Reveillon en De Wekker, 's-Gravenhage/Rotterdam 2009, 
pag.7. 
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De schaduw van de Bokkenrijder: Pieter Muijlkens (17 41-1810) 

DOOR JOHN VAN EEKELEN 

Pieter Muijlkens,' genoemd Moulen Peer, wordt in 1741 in Haasdal bij Schimmert geboren, 
trouwt in 1772, krijgt kinderen en overlijdt 1810 in Vaesrade. Deze gebeurtenissen, naar beho
ren opgetekend door kerk en staat, lijken te wijzen op een heel gewone levensloop. Maar dat 
klopt niet, want Pieter is in 1774 gearresteerd als bokkenrijder, ontsnapt uit de gevangenis en 
bij verstek ter dood veroordeeld. Daarna leeft hij nog vijfendertig jaar in zijn geboortestreek, 
maar op de achtergrond, en zijn lotgevallen hebben grote invloed op het wel en wee van zijn 
familieleden. 

Bokkenrijder is de naam die in oude verhalen gegeven wordt aan fantasiewezens die op een 
zwarte bok door de lucht vliegen. Bokkenrijder is vooral de naam die wordt gegeven aan de 
mensen die in de achttiende eeuw zijn vervolgd als leden van 'eene meenigte Geattroupeerde 
Booswigten en Kneevelaars' ' door de gerechten in het zuiden van de huidige provincie Ne
derlands Limburg en de aangrenzende gebieden in België en Duitsland. Bokkenrijders zijn 
iconen in de regionale geschiedenis en dat is niet verwonderlijk, want honderden mannen en 
vrouwen uit de streek werden terechtgesteld of stierven in de gevangenis. De gevolgen hier
van voor de plattelandsbevolking moeten enorm geweest zijn, maar geschiedschrijving be
perkt zich veelal tot de 'corpora delicti' (verslagen van gepleegde misdrijven) en 'responsiven 
bij scherp examen' (protocol van de verklaringen afgelegd in de martelkamer). Er is weinig 
aandacht voor de overlevers, voor hen die gevlucht zijn en voor de gezinnen die na de terecht
stelling van de kostwinner en de confiscatie van bezittingen doorgingen met hun leven. Dit is 
het verhaal van Pieter Muijlkens alias Moulen Peer uit Haasdal, of eigenlijk van zijn familie, 
want Pieter zelf is meestal afwezig of ongrijpbaar. 

Pnovt1'i1ar. r.urmntG . 

hliaalt tsa" ---

Gemeente Nuth in ca. 1870. Kaartvan]. Kuijper 

O'KlfllP.lfTP. IUJTK. 
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Fragment parenteel van Petrus Muijlkens (dopen en huwelijken vóór 1797: r.-k.) 

I. Petrus Muijlkens (Mulkens), ged. Schimmert 3-2-1704, begr. wrs. ald. 8-4-1741, zn. van Petrus 
en Elisabetha Schillinx, tr. Maria ClaraPenders, begr. Schimmert 23-4-1794. 

Uit dit huwelijk, ged. te Schimmert: 

1. Elisabetha, volgt Ila. 
2. Petrus, volgt IIb. 

Ila. Elisabetha Muijlkens, ged. Schimmert 21-12-1737, landbouwster, daghuurster, begr. ald. 
3-3-1817, tr. Schimmert 28-8-1757 Dionisius Alofs, ged. Schimmert 11-9-1735, landbouwer, begr. 
ald. 9-8-1769, zn. van Jacobus en CatharinaJoonen. 

Uit dit huwelijk, ged. te Schimmert: 

1. Jacobus Alofs, ged. 8-12-1758, dagloner, over 1. Meerssen 20-10-1830, tr. Meerssen 13-4-1806 
AnnaMariaKlinckers, ged. Meerssen 29-4-1771, overl. ald. 29-4-1853, dr. van Wilhelmus en 
Maria Catharina Mullenaers. 

2. Joannes Petrus Alofs, ged. 13-1-1761, dagloner, overl. Schimmert 18-12-1834, tr. Schimmert 
8-10-1797 Maria Gertrudes Nij sten, ged. Hulsberg 9-9-1776, over 1. Meerssen 5-7-1851, dr. van 
Joannes Niesten en Gertrudes Smeets. 

3. Maria Elisabetha Alofs, ged. 7-3-1763, werkvrouw, overl. Schimmert 21-11-1815, tr. Beek (L} 
11-5-1794Pieter Leenders, ouvrier, dagloner, over 1. Schimmert 1-2-1836. 

4. Mathias Alofs, ged. 27-12-1764, timmerman, overl. Schimmert 8-5-1828, tr. Houthem 10-
4-1801 Petronella Duijsinghs, ged. Houthem 1-3-1772, begr. Schimmert 17-10-1848, dr. van 
Franciscus en Petronella Vanreimersdael. 

5. PetronellaAlofs, ged.10-12-1766, werkvrouw, overl. Schimmert 1-9-1825, tr. Schimmert 28-
4-1793 Joannes Matthis Coumans, ged. Geleen 19-1-1768, bouwman, over 1. Schimmert 2-9-
1818, zn. vanJ oannes Koumans en J enne Maria Schoerens. 

6. DionijsiusAlofs, ged. 23-9-1768, begr. Schimmert 15-9-1769. 

Ilb. Petrus Muijlkens, ged. Schimmert 26-1-1741, akkerman, overl. Vaesrade 22-11-1810, tr. 
Schimmert 1-3-1772 Petronella Weustenraad, ged. Merkelbeek 21-11-1743, overl. Schinnen 4-6-
1832, dr. van Michael (Aegidius) en Ida Knoren. 

Uit dit huwelijk: 

1. Joannes Petrus Muijlkens, ged. Schimmert 23-9-1772. 
2. Joannes Michael Muyïkens, ged. Schimmert 31-12-1777, metselaar, overl. Schinnen 26-11-

1871, tr. Schinnen 16-6-1821 Maria Catharina Rameckers, geb. Schinnen 12-2-1789, over 1. ald. 
5-3-1834, dr. van Reinerus en Maria Catharina Poulsen. ,. 

3. Marie Elise Muijlkens, geb. Nuth ca. 1780, overl. Schinnen 23-11-1817 , er. Schinnen 18-2-1811 

Joannes Petrus Hermens, ged. Schinnen 28-2-1768, zn. van Hermannus en Helene Meuhlen
bergs. 

4. Catharina Muijlkens, ged. Schimmert 21-5-1785, tr. Vaesrade 9-8-1815 Wilhelmus Poulssen, 
ged. Gangelt (D} 21-11-1787, dagloner, zn. van Pierre Paulzen en Catherine Hilgers. 

5. Joannes Mathias Muijlkens, ged. Nuth 29-2-1788, begr. ald. 8-8-1792. 
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De familie 
Pieter wordt op 26 januari 1741 gedoopt in Schimmert als zoon van Pieter Muijlkens senior en 
Clara Penders. Hij heeft een oudere zuster, Elisabeth, gedoopt in 1737, en zij twee blijven de 
enige kinderen. Waarschijnlijk is Petrus senior de Petrus Muijlkens die op 8 april 1741 wordt 
begraven in Schimmert een paar maanden na de geboorte van Petrus junior. Over de jaren 
daarna is bijna niets bekend. Clara Penders is een aantal keren peettante bij een doop en Elisa
beth en Pieter leren lezen en schrijven, want later zijn ze allebei in staat aktes eigenhandig te 
ondertekenen. 

Vader Petrus is landbouwer en bezit vrij veel 
land, ruim vijf bunder of circa vier hectare eigen 
grond en een deel van zijn bezittingen is belast 
met jaarlijkse levering in natura van rogge en ha
ver en met 'Capuijngelt' aan de kerk van Schim
mert en de domeinen van Hun Hoog Mogende 
Heren van de Staten-Generaal. Het eigendom ligt 
verspreid over een twintigtal, soms kleine perce
len in en rond Haasdal.3 De gehuchten Groot en 
Klein Haasdal tellen samen een paar honderd in
woners die met landbouw de kost verdienen. En 
voor de landbouw is het een slechte tijd. Plaats
genoot Dionisius Alofs laat in 1768 bij notaris R. 
Philippens optekenen: " ... dat hij in leven van sijne 
huijsvrouwe nu over thien jaer geleden genood
saekt is geweest, mits hunne bestialen gestorven 
waeren, tot incoop van andere horenbeesten van 
sijne sooneJoannes Alofs noch ongebouwd geselle 
te ontleenen eene somme van seven pattacons ge
lijck mede tot begraffenisse van sijne huijsvrowe 
en andere costen daer op loopende, eene somme 
van thien pattacons, en mits den slechten en mi
serabelen tijt tot onderhoud en nooddruft over 
viertien dagen geleden, eene somme van dertien 
pattacons en dus tesaemen van denselven bekent 
ontfangen te hebben eene somme van hondert en 
twintig guldens off dertig Pattacons, ende mits 
hij comparant niet in staat en is, om dese somme Bokkenrijde1; tekeningMaaikevanEekelen2011 
aan sijnen soone te cunnen restitueeren, soo is dat 
hij tot securiteijt vandien, aen sijnen voors. soone cedeert vier groot roeden wijde gelegen tot 
Kleen Haesdael aen den pool, onder Meerssen ... " .4 

Elisabeth trouwt op 28 augustus 1757 in Schimmert, op de voor die tijd jonge leeftijd van 
negentien jaar, 1nct Dionisius Alofs, neef en petekind van de eerder genoetnde Dionisius. Dit 

paar krijgt in tien jaar tijd zes kinderen. Voor landmeter Frissen wordt op 12 mei 1764 de erf
boedel van Petrus senior verdeeld tussen kinderen Elisabeth en Pieter. De originele akte hier
van is verloren gegaan, maar uit latere registratie kennen wij de hoofdzaken. Het grondbezit 
wordt gelijkelijk verdeeld tussen de kinderen, waarbij een paar percelen gesplitst worden. 
Voor Clara Penders wordt de tocht (vruchtgebruik, uitkering voor levensonderhoud) gespe
cificeerd en Pieter zal voor zijn contingent jaarlijks uitbetalen: "6 vaten Rogge, 2 vat Tarwe, 
2 vat boekweijt, 2 Tonne Bier, 20 pond Boter, 20 pond spek, 2 Canne brandewijn, 2'/z gulden 
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speelgeld, 1/2 ell Sits, 1 paar schoenen, 1 paar Kousen, 1 voorschoot, 1 hembd, een halfTirteij 
kleed".s 

De jaren daarna blijkt de familie geldzorgen te hebben. In 1765 verkoopt Pieter akkerland 
aan de eerder genoemde Jan Alofs en op deze akte zet hij zelf een handtekening.6 In 1768 

beleent de man van Elisabeth, Nijs Alofs, dezelfde Jan, zijn neef, met een ander stuk land.7 

Belenen betekent hier dat Jan aan Nijs zestig gulden Maastrichter cours van twaalf stuivers 
uitleent en zes jaar lang deze akker kan gebruiken; na die periode krijgt hij het uitgeleende 
geld weer terug en Nijs het gebruik van zijn grond. Maar een jaar later sterft Nijs en nog geen 
maand daarna zijn gelijknamige jongste zoon. Naar de normen van die tijd ligt er een zware 
verantwoording op Pieters schouders, de enige volwassen man in de familie. In 1771 geeft hij 
land in onderpand voor een lening van 200 gulden van de begijnen van de Kommel, of meer 
formeel 'de Religieus en van St.Anna Dal anders Calvarienberg genaemdt tot Maestricht'.s 

Pieter vindt inmiddels een bruid in Vaesrade op't Spaans. Dat wil zeggen in het deel van het 
graafschap Valkenburg dat in het begin van de eeuw overgegaan was van de koning van Span
je naar Oostenrijk, maar in de volksmond nog steeds Spaans werd genoemd. Pieter trouwt op 
1 maart 1772 in Schimmert, op het Hollands, met Petronella Weustenraad. Om aan geld te ko
men beleent hij twee maanden later Steven Nuggelmans met een stuk land.5 Maar op 23 sep
tember wordt de oudste zoon van Pieter en Petronella gedoopt als Joannes Petrus. Vernoemd 
naar zijn grootvader en met oma Clara Penders als peettante. En dan slaat het noodlot toe. 

Het proces 
De criminele rechtspraak in het Hollandse deel van het Land van Valkenburg, ook in Haasdal, 
is de competentie van het Hooggerecht van de stad en vrijheid van Valkenburg. Die vervolgen 
sinds december 1772 personen verdacht als leden van een bende gewelddadige dieven, later 
Bokkenrijders genoemd. Aanvankelijk vooral in de hoofdbanken Heerlen en Beek, maar op 23 

november 1773 wordt de landbouwer Janneke Smeets als eerste uit Haasdal gearresteerd. Die 
zit al een half jaar in de gevangenis als hij op 17 mei 1774 scherp wordt verhoord. En dat zet 
een golf van arrestaties in gang in Haasdal. De volgende dag wordt de boerenknecht Nicolaas 
Sporken aangehouden en weer een dag later wordt die scherp ondervraagd. Een week daarna 
geven de Schepenen achteraf hun goedkeuring aan de gevangenneming van Pieter Mulkens 
alias Moelen Pieter en Matthijs Cardous. Deze zijn dan al overgebracht naar het Landshuis in 
Valkenburg en daar op de zolder ingesloten. 8 

De strafrechtelijke procedure van die tijd volgt nauwkeurig voorgeschreven stappen waar
van de rechtbank telkens een schriftelijk verslag laat opstellen. Na de arrestatie volgt een 
eerste ondervraging. Bij ontkennen van het ten laste gelegde volgt een confrontatie van de 
verdachte met een andere gevangene die beschuldigingen heeft geuit. En als de verdachte 
blijft volhouden dat hij onschuldig is kan hij veroordeeld worden tot ondervraging onder 
foltering, het scherp examen. En dat pijnlijk verhoor brengt bijna iedereen ertoe te beken
nen en anderen te betichten van medeplichtigheid. Al deze stappen worden door de officier 
aangevraagd, de schepenen geven daarvoor toestemming en stellen tevoren vast welke vragen 
gesteld gaan worden, raadplegen eventueel rechtsgeleerden en laten de s ecreta ris alles op

schrijven. Een dossier kan vele stukken omvatten, maar in dat van Moulen Peer zelf zitten er 
maar enkele.8 En dan nog een tweetal tussen andere processtukken.9 

Pieter is door mannen uit de buurt beticht van deelname aan overvallen. Het arrestatiebevel 
vermeldt als argumenten beschuldigingen door Janneke Smeets en door Christiaan Vlecken 
een veehandelaar uit het naburige Houthem. Op 31 mei wordt Pieter geconfronteerd met Ni
colaas Sporken, die verklaart dat hij hem bij diefstallen gezien heeft. In het protocol staat dat 
zij 'Malcanderen van Kindse Jaeren te kennen uijt oorsaeke uijt een dorp te huijs sijn', maar 
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dat Pieter verklaart niets van diefstallen te weten. Hij ondertekent ditmaal met een kruisje.9 

Het gerecht is heel voortvarend deze 31 mei, want na de confrontatie is meteen het vonnis tot 
scherper examen opgesteld en ondertekend en nog die zelfde dag vindt dat scherp verhoor 
plaats. De beul, Joseph Hamel uit Maastricht, moet al in huis geweest zijn. 10 

Een protocol van dat verhoor is er niet, maar wel een soort kladblaadje waarop de belang
rijkste bekentenissen genoteerd zijn. Dat is de medeplichtigheid aan vier overvallen in de 
jaren 1760 tot 1762, die ook in het latere vonnis vermeld staan. Drie daarvan op korte afstand 
van zijn huis: in Arensgenhout bij Joannes Frissen, bij de kluizenaars op de Schaalsberg bij 
Schin op Geul en bij Henricus Ritsen in Wijnandsrade. Een vierde verder weg bij Martinus 
Schroeders in de hoeve' Aen de Handt' bij Aken. Op het eerder genoemde notitieblaadje staan 
ook de verklaringen van Janneke Smeets en Christiaan Vlecken, en het valt op dat deze twee 
en Pieter slechts bij één overval alledrie betrokken geweest zouden zijn: bij Martinus Schroe
ders.9 

Heel kort na de foltering is Pieter ontsnapt uit de gevangenis. Het gerecht ondervraagt op 
10 juni de dan al ontslagen cipierse van het Landshuis, de weduwe Kreuger over de uitbraak 
en hoe de eerder genoemde Christiaan Vlecken de sleutel van zijn cachot te pakken heeft kun
nen krijgen.• Pieters naam staat niet vermeld in dit stuk, maar hij is ook weg en wordt verder 
een fugitieve, een voortvluchtige genoemd. 

Op s juli wordt hij bij verstek ter dood veroordeeld: "Condemneeren den selven Bedaagde 
en Fugitiven Pieter Mulkens omme wanneer in handen van de Justitie geraeken sal met de 
Koorde gestrafft te worden dat er de Dood na volgt en desselvs Lighaam andere ter Exempel 
en afschrik in keeten geklonken te worden en blijven gehangen op het Galgeveld." Twee da
gen later is dit vonnis vastgespijkerd aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg. '0 

Sleinada (pseudoniem van pastoor Arnold Daniels van Schaesberg) vermeldt 1779 in een 
boekje:" ... op den lommers berg omtrent Valken borg ... Den 7 July 1774 zyn aldaer gehangen 
Janneke S[meets], Nicolaus Sp[orken], Pieter P[loumen], Guert B[oormans]. Eodem zyn op de 
galge geslaegen de vonnissen des doods van Christiaen Il. [= Vlecken] en Pieter M[uijlkens] 
beyde ui tgebrooken.". 11 

De confiscatie 
Een vast onderdeel van een vonnis in die tijd is de bepaling dat de bezittingen van de veroor
deelde verbeurd verklaard worden ter voldoening van de noodzakelijke kosten van de crimi
nele procedure. De Staten-Generaal preciseren dat in hun resolutie van 16 december 1774 en 
"ordonneeren en gelasten by deesen aan alle vrouwen, vrienden en nabestaanden van dien
geene welkers goederen by vonnissen van de respective Geregten binnen de voorsz. landen 
zyn verklaard geconfisqueert te zyn, om uitterlyk binnen veertien daagen na de publicatie 
deeses in handen van Onsen Rentmeester der Domeynen van Panhuys aan te brengen alle die 
goederen die de geexecuteerdens, fugitiven en die by evictie syn ingedaagd, staande huwelyk 
en binnen een jaar voor dat deselve geapprehendeerd of voortvlugtig geworden zyn, beseeten 
hebben, sonder onderscheid of deselve van de vrouwen of de kant der mannen gekoomen, of 
wel staande huwclylc g eacquireet zyn. 

Dat ook alle Pagters, Huurders en Debiteuren der voorsz. persoonen gehouden sullen zyn 
daarvan aanbreng mede te doen, gelyk ook de overleevende vader of moeder en andere togte
naars, in aansien der goederen voor de naakte proprieteit op de geexecuteerdens en fugitive 
versterven en op deselve gedevolveert, op poena dat de Vrouwen en Naabestaanden het een of 
ander verswegen of agtergehouden hebbende, al hetselve sal worden gehouden meede gecon
fisqueert te zyn en den overleedene Vader, Moeder ofTogtenaar sal vervallen van de togte van 
alle de goederen des afgestorvene Echtgenoot: en sullen de Pagters, Huurders en Debiteuren, 
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s_oo reeele als personeele, vervallen in eene amende van de dubbele waarde van het gunt sy 
verborgen en niet aangegeven hebben."." 

De gerechtsbode dagvaart Petronella Weustenraad op 24 januari 1775 voor gedeputeerde 
schepenen van het Hoge Gerecht te verschijnen om de vaste goederen van Pieter te inventari
seren. Nadat zij ernstig is toegesproken over de verplichting niets te verzwijgen of achter te 
houden, doet zij opgaven van het bezit. Zij vertelt welke percelen aan haar man gekomen zijn 
bij de erfdeling en dat dit bezit bezwaard is met een lijftocht aan haar schoonmoeder Clara 
Fenders. Pieter heeft nog meer stukken grond verkocht dan blijkt uit eerder genoemde nota
risakten, maar er is nog een tiental percelen over, waaronder zijn huis. Hij heeft een obligatie 
van honderd gulden verkocht, maar staat anderzijds garant voor zijn zuster. Er is achterstand 
in de betaling van schatting (grondbelasting) en interest van een lening. Tenslotte verklaart 
Petronella dat zij zelf niets bezit dan wat zij zal krijgen na de dood van haar moeder Ida Kno
ren, wonende in Vaesrade op't Spaans, die daar nu vruchtgebruikster van is. Later melden zich 
als schuldeisers van Pieter bij het gerecht; de Religieusen van Calvarienberg vanwege hun 
lening en de heer Boshouwers als collecteur van Schimmert voor schatting (grondbelasting). 

Op 1 april 1775 worden de geconfisceerde landerijen in het openbaar geveild en deels ge
kocht door dorpsgenoten, die echter niet rechtstreeks een bod uitbrengen. Clara Fenders 
treedt op voor Matthijs Frissen, Petronella Weustenraad voor Steven Nuchelmans en de ad
vocaat Limpens voor Thomas Hons. Voor zichzelf koopt Petronella één perceel met haar 
schoonzus Elisabeth Muijlkens als borg en Clara Fenders koopt het huis en weide. Beide 
percelen grenzen aan bezit van Elisabeth Muijlkens en waren daarvan afgesplitst bij de 
erfdeling. Na de veiling laat Clara Fenders vastleggen "huijs en weijde gekocht te hebben 
voor haere Schoendochter Petronella Weustenraed en voor der selver kinderen verweekt bij 
Pieter Muijlkens mits dat sij comparante haer levens lang daer aen de tocht sa! hebben. Soo 
als mede Petronella Weustenraed naer haar en mans dood mede de tocht sal hebben en blij
ven behouden." Maar op 12 mei is Clara weer bij het gerecht " .. . te kenne gevende dat sij voor 
ons op den 1e april 1775 uijt de geconfisceerde goederen bij uijtgaen der brandende keertse 
gekocht hadde huijs, hoff en weijde, geleegen tot Groot Haesdael voor de somme van 452 

gld. Dat de comparante ten daege van den incoop verklaert hadde, dat voorschr. huijs etc. 
naer haere dood soude weesen voor der selver kintskinderen van Pieter Mijlkens. Doch dat sij 
Comparante en haere schoendochter Petronella Weustenraed haer leven gedurende daer aen 
betochtigd souden weesen. En dat de Comparante tsedert voorn. incoop tot haar hertseer van 
haere voorn. Schoondochter seer verachterlijck word mishandelt. Dat voorn. Schoendochter 
selfs den toelegt formeerde om alles wat maar mogelijk was te vercoopen, om dan derselver 
hier geEvadeerden en gebannen man te volgen. Waeromme de Comparante bedugt was dat 
sij dan met de kinderen sou de belaeden blijven, off wanneer de kinderen hunne ouders soude 
volgen groote armoede en quaede tuchten souden ondergaen. Om welck te verhoeden, de 
Comparante beraaden was van haere bij incoop gedaene verclaeringe bij desen te herroepen 
en gemelde incoop voor haar Comparante in volle meesterschap en ter haerer dispositie te 
willen behouden; ten dien desen versocht ten onsen Protocolle te worden gestelt." 

Inmiddels zijn op 26 mei nog drie percelen van Pieter verkocht, waarbij P. Bouwens uit 

Schimmert twee percelen koopt na zelf een bod uitgebracht te hebben. Het derde wordt na
mens Joannes Timmers, ook uit Schimmert, gekocht door de secretaris van het Hoge Gerecht 
van Valkenburg, P. van den Heuvel. Als alles verkocht is blijkt het onroerend goed van Pieter 
ruim 1160 gulden opgebracht te hebben. Daar gaat nog 267 gulden vanaf voor andere schuld
eisers, maar Clara Fenders wordt niet gecompenseerd voor het verlies aan lijftocht. Pieters 
roerende goederen en de vruchten te velden zijn verkocht voor ongeveer 160 gulden.5 De 
totale netto-opbrengst van de confiscatie geeft aan dat hij een van de beter gesitueerden is van 
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de veroordeelden. De gemiddelde opbrengst bij 201 door het Hoge Gerecht van Valkenburg 
verbeurd verklaarde boedels is 357 gulden en die van Pieter brengt een veelvoud daarvan op. ' 3 

En zij leefden nog lang 
Een van de problemen van de autoriteiten bij de beslaglegging op de bezittingen van de 
veroordeelden is het ontbreken van een deugdelijke registratie van de grondeigendom. In 
1776 komt er eindelijk een legger voor Schimmert tot stand. 14 Hieruit blijkt dat Elisabeth 
Muijlkens wel land bezit, maar ook schulden, want zij heeft 700 gulden geleend bij Willem 
Moors in Maastricht. In 1779 verkoopt zij een perceel, waarbij Clara Penders schriftelijk moet 
verklaren dat zij afziet van de tocht van de betreffende grond.15 

Maar waar is Pieter al die tijd? Blijkens het voorgaande weet de familie waar hij is, want 
Petronella wil alle goederen verkopen en haar man volgen naar zijn ballingsoord. Maar echt 
intensief is dat contact niet aangezien er pas vijf jaar na het eerste kind een tweede wordt ge
boren: Joannes Michael, vernoemd naar zijn grootvader van moederzijde en gedoopt op 31 de
cember 1777 in Schimmert. Het derde kind, Maria Elisabeth, is volgens haar latere trouwakte 
rond 1780 in Nuth geboren, maar een doop staat niet in het doopboek van dat dorp. 

Er volgen nog drie kinderen, Catharina in 1785,Joannes Mathias in 1788 en Maria Gertrudis 
in 1792, allen gedoopt in Nuth als wettige kinderen van Pieter Muijlkens. Het is aannemelijk 
dat Pieter tenminste vanaf ongeveer 1784 in de parochie Nuth verblijft, in Vaesrade waar de 
familie van zijn vrouw woont. Zo blijft hij buiten het bereik van het gerecht van Valkenburg. 

Petronella Weustenrade, genoemd inwoonderse tot Vaesschen (Vaesrade) compareert in 
de jaren 1786 tot 1788 driemaal bij een notaris voor transacties die een definitief vertrek uit 
Haasdal betekenen. Er wordt een streep getrokken onder dat wat ooit was en de nieuwe situ
atie aanvaard. Bij notaris J.A.I. Langlet in Valkenburg verkoopt Clara Penders op 25 maart 
1786 aan haar dochter Elisabeth Muijlkens het huis en weide die ooit van Pieter zijn geweest 
voor de toezegging verzorgd te worden en een geldbedrag. Die koopsom van 520 gulden 
wordt meteen overgedragen aan schoondochter Petronella op voorwaarde dat die verder 
af zal zien van alle recht en gerechtigheden na de dood van Clara Penders. '6 Bij notaris H.F. 
Swildens in Haasdal zelf verkoopt Petronella bij twee gelegenheden telkens een ander stuk 
land dat zij heeft ingekocht uit haar mans geconfisceerde goederen. Dat is verwarrend want 
in de registratie van de veiling wordt slechts éénmaal de inkoop van een stuk grond vermeld 
en aan de hand van de beschrijving en de maten van de percelen is niet zo duidelijk om welke 
het nu gaat. Dat is niet het enige verwarrende aan deze laatste twee akten, want op 2 novem
ber 1787 wordt Petronella Weustenraad de weduwe van Pieter Muijlkens genoemd,17 maar op 
6 januari 1788, zij is zeven maanden zwanger, noteert de notaris dat zij de vrouw is van een 
fugitieve.18 

De Franse revolutionaire bataljons zijn al geformeerd als Clara Penders overlijdt; zij wordt 
23 april 1794 in Schimmert begraven. 

Met de komst van de Franse troepen in 1794 verdwijnt het gezag van Oostenrijk en van die an
dei-e Republiek, de Noord-Nederlandse en is er geen grens meer tussen 'Hollandse' en 'Spaan
se' gebieden. Het nieuwe bestuur, het departement Nedermaas laat in 1796 een volkstelling 
houden. De lijst van inwoners van de commune Vaasrade is kort: 94 personen boven de twaalf 
jaar en 60 daaronder. Moulen Peer is waarschijnlijk vermeld als 'Pierre Mulkens, domestique, 
52, demeurant en Nuth' met zijn zonen Jean Pierre en Michel. Ondanks het wonen in een an
dere gemeente wordt hij toch vermeld, aangezien de twee zonen minderjarig zijn. Maar waar 
zijn dan Petronella Weustenraad en de dochters?'9 

Echte zekerheid over de verblijfplaats van Pieter geeft een akte van 22 november 1810 als 
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Jean Mannens en François Creuwen in Vaesrade aangifte doen van het overlijden van hun 

buurman Pierre Mulkens echtgenoot van Petronelle Weustenraad. 

Het grondbezit van de weduwe en erven Denis Alofs neemt gestaag af door verkoop in de 

jaren X en XI van de Franse Republiek (1799-1801), in de jaren XIII en XIV (1803-1805) en ten

slotte in het jaar 1807.'0 In de akten van de burgerlijke stand blijken de leden van de familie 

niet meer boeren met eigen land te zijn, maar arbeiders, journaliers of dagloners, ouvrières 

of werkvrouwen dan wel ambachtslieden, charpentier (timmerman) en metselaar. Elisabeth 

Muijlkens, ooit eigenaresse van veel grond wordt in 1815 journalière genoemd, daghuur

ster. Zij overlijdt op 3 maart 1817 in het huis van schoonzoon Jan Coumans in Groot Haasdal. 

Inmiddels is het graafschap Valkenburg deel gaan uitmaken van het Koninkrijk der Neder

landen. Maar na de opstand van 1830 wordt het Limburgse platteland door België bestuurd. 

Als laatste van haar generatie sterft op 4 juni 1832 Petronel Weustenraad, 88 jaar oud in het 

huis van dochter Maria Gertrude en schoonzoon Hendrik Joseph Laumen in Schinnen. Alle 

gevluchte en verbannen bokkenrijders zijn dan al dood en van de echtgenotes is zij de aller

laatste die nog in leven is. 

Noten 
1. De familienaam wordt ook geschreven als Mulkens, Meulkens, Muulkens ofMoulen. 
z. RHCL (= Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht, voorheen RAL), LvO (= archieven 

van de Landen van Overmaas 01.075) 8151, vonnis Pieter Muijlkens. Een selectie aan literatuur over 
Bokkenrijders is: 
- L. Augustus, Vervolgingsbeleid en procesvoering tegen de Bokkerijders. Het ontstaan van een waandenk

beeld, Publications, 1991. 
- A. Blok, De Bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas (1730-1774), 

Amsterdam 1991. 
- F. Van Gehuchten, Bokkenrijders: Late heksenprocessen in Limburg. Het proces van vier bokkenrijdersgroe

pen in Limburg(1773-1795), Opglabbeek zooz. 
za. Maria Catharina Rameckers is een kleindochter van Henri Rameckers, op 4 december 1751 gestorven 

in de kerker van kasteel Ter Borch of'Huis Schinnen' waar hij als Bokkenrijder gedetineerd was. 
3. Gebaseerd op later bezit van zijn kinderen: zie noten 5 en 14. 
4. RHCL, NA(= Notariëel Archief) 4240, Not.(= notaris) R. Philippens 1768-27. Dionysius Alofs ge-

noemd Sintes Nijst sterft 70 jaar oud op 4 april 1775 aan de galg als Bokkenrijder. 
5. RHCL, LvO 8194, Stukken betreffende geconfisceerde goederen, dossier Pieter Muijlkens. 
6. RHCL, NA 4239, Not. R. Philippens 1765-18. 
7. RHCL, NA 4240, Not. R. Philippens 1768-28. 
8. RHCL, LvO 8168, Processtukken, dossier Pieter Muijlkens. 
9. RHCL, LvO 8165, Processtukken. 

10. RHCL, LvO 8151. 
11. S.J. P. Sleinada, Oorsprong, Oorzaeke; Bewijs en Ontdekkinge van een Godlooze Bezwoorne Bende, Nagtdieven 

en Knevelaers, binnen de Landen van Overmaeze enAenpaelende Landstreeken ontdekt, z.pl. 1779 (herdruk 
Maastricht 1972), pag. 47. 

12. J. Habets, Ambtelijke brieven en andere bescheiden over de Bokkenrijders in het Staatsch Land van Overmaas, 
1775-1785, Roermond 1887, pag. 90. 

13. Nationaal Archief te Den Haag, Archief Staten Generaal 5870 - rapportage rentmeester Panhuys 7 
dec.1776. 

14. RHCL,LvO 7196, pag. 485 e.v. 
15. RHCL, NA, Not. A. Wilmar 3228-66. 
16. RHCL, NA, Not.J.A.I. Lang]eC4189-5. 
17. RHCL, NA, Not. H. F. Swildens 3723-94. 
18. RHCL, NA, Not. H.F. Swildens 3724-1. 
19. RHCL, Frans Archief 1056. 
zo. RHCL, LvO 7196, Legger Schimmert, toevoegingen uit Franse tijd. 
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Gedrukte Maastrichter bronnen 

Hieronder volgt een selectie uit de (genealogische) literatuur over Maastricht. Een onderver
deling is gemaakt in de stad Maastricht en de voormalige gemeenten die thans deel uit maken 
van de gemeente Maastricht. De tekst tussen vierkante haakjes [] geeft extra toelichting. 

De meeste publicaties zijn in het Verenigingscentrum in Weesp aanwezig en daar ter inzage. 
Voor meer bronnen zie: Jurriaan van Tol 1, Gedrukte archivaliën, Amsterdam 1943. 

Stad Maastricht 

• J. Blonden, Naamlijst der leden van de Maastrichtsche vroedschap van 1796 tot 1927, Maastricht 1931, 19 pag. 
• J. Blonden, 'Naamlijst van de leden en secretarissen der voormalige kamers van koophandel en fa

brieken te Maastricht', in: De Maasgouw 43 ( 1934), pag. 25-27 [1817-1925 ]. 
• P. Doppler, 'Namen van schouten, schepenen enz. van de hooggerechten te Maastricht', in: De Maas

gouw 40 (1920), pag. 67-72 [betreft het Luiks hooggerecht, het Brabants hoofdgerecht en de Vroenhof 
of hof van Lenculen, periode 1388-1793]. 

• M. A. van der Eerden-Vonk (e.a.), 'De raadsverdragen van Maastricht 1367-1428 (Rijks geschiedkun
dige publicatiën, grote serie 218) 's-Gravenhage 1992, xxxv, 530 pag. 

• I.M. H. Evers, 'Een volkstelling te Maastricht in 1607', in: Limburgs tijdschrift voor genealogie 13 (1985), 
pag. 97-106 [kerspel St. Anthonis]. 

• A.J.A. Flament, 'Het doop-, trouw- en sterfregister van Abcoude 1573-'78, later als zoodanig gebruikt 
voor de St. Mathiaskerk te Maastricht 1580-'85, bewaard in 't Rijksarchief in Limburg', in: Archief voor 
de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht: bij'dragen 40 ( 1914), pag. 93-176. 

• J.H.J Gulikers, M.K.J Smeets,'Vondelingen te Maastricht 1814-1823', in: Huldeblijk. Bundel opstellen 
aangeboden aan de genealoog Jan]. M.H. Verzijl bij gelegenheid van zijn zeventigste ve,jaardag op 25 maart 1967, 
Roermond 1967, pag. 47-96. 

• J.H.J. Gulikers, Biografische gegevens van de leden van de Maastrichtse gemeenteraad van 1851, [Roermond] 
1982, 22 pag. 

• A.M.A. Maassen, 'Lijst van in het burgerlijk hospitaal te Maastricht overleden militairen in de jaren 
IX (1800)-1814', in: Limburgs tijdschrift voor genealogie 16 (1988), pag. 83-96. 

• A. M.A. Maassen, 'Lijst van in Maastricht overleden Nederlandse militairen in de jaren 1814-1818', in: 
Limburgs tijdschrift voor genealogie 20 (1992), pag. 24-32, 51-53, 74-80. 

• W. Muusse, 'Enkele 18-eeuwse huwelijken te Maastricht met personen van buiten de provincie Lim
burg', in: Gens Nostra 4 (1949), pag. 319-322 [1772-1792, 1794, 1807]. 

• J. Phillippens, 'Lijst der regenten en moeders regentessen van het Gereformeerd Weeshuis te Maas
tricht', in: De Maasgouw 38 (1918), pag. 42-44 [periode 1641-1910, zie ook: http://de-wit.net/bronnen/ 
maastricht-regences-ref-weeshuis-1641-1910.htm ]. 

• J. Ph[ilippens], 'De diakenen der Neder!. Herv. Gemeente te Maastricht', in: De Maasgouw 40 (1920), 
pag. 8-11 [periode 1632-1816, zie ook: http://de-wit.net/bronnen/maastricht-diakenen-1632-1800.htm 
]. 

• E. Steegen, 'Schippers tussen Luik en Maastricht aan het einde van het Ancien Regime', in: Publicati
ons de la Société Historique et Archeologique dans Ie Limbourg 136-137 (2001-2002), pag. 387-406 [met naam
lijst nieuwe leden schippersambacht Maastricht 1695-1764 met hiaten en naamlijst gouverneurs of 
regerende meesters van dit ambacht 1694-1795]. 

• M.W. Suijkerbuijk, 'Begraafboek van de Collegiale Kerk van 0. Lieve Vrouwe te Maastricht 1699-
1796', in: Limburgs tijdschrift voor genealogie 18 (1990 ), pag. 89-93. 

• M. W. Suijkerbuijk, Feldkirchenbücher der Braunschweigschen Truppen im Garnison Maastricht 1788-1794 : 
(Brunswij·kse troepen in Maastricht), Maastricht 1998, 112 pag. 

• P.J. H. Ubachs, Nieuwe burgers van Maastricht: 14de eeuw-1795, Geleen 1993, 384 pag. 
• P.J.H. Ubachs, 'Zeventiende-eeuwse naamlijsten van paters en broeders in Maastricht', in: Limburgs 

tijdschrift voor genealogie 22 (1994), pag.18-25. 
• E. van Wintershoven, 'Uit de trouwboeken derlanddekenen van Maastricht', in: Publications delaSoci

été Historique etArcheologique dans Ie Limbou,g 38 (1902), pag. 429-479. 
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Voormalige gemeenten 

• P.J. Ritsema, 'Trouwregister van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Wilre en Vroenhoven 
(1648-1789)', in: Limbwgs tij'dschrift voor genealogie 1 (1973), pag. 75-78; 2 (1974), pag. 17-20, 49-52, 73-76, 
93-96; 3 (1975), pag. 15-16 

• G. Stas, 'Lijst van cijnsplichtigen aan de Domeinen in het kwartier van Maastricht en graafschap 
Vroenhoven', in: De Limbwgse leeuw: 01gaan tot bevordering van de studie der genealogie en heraldiek in Lim
burg (1958-1959), pag. 124-136 [in 1614 aangelegd door de rentmeester Gillis Ruysschen; A. R.A. Brus
sel]. 

• J.H. van de Venne, 'Lijst van schouten, schepenen en secretarissen van Heer', in: De Maasgouw 39 
(1919), pag. 22-23, 26-28, 36-37, 47-48 [periode 1344-1794]. 

• Stefan J.H. Vrancken, 'Kerk- en armenmeesters van Sint-Pieter in de achttiende eeuw', in: Limbwgs 
tij'dschrift voor genealogie 25 (1997), pag. 68. 

Overig 
• R. de la Haye, Limburgse voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek, Maastricht 2005 (derde 

druk). 
• F. Patelski, Limbwgse Verwantschappen. Bijzondere familierelaties gebaseerd op de kwartierstaat Van der Cruijs

Gilissen, Gronsveld 2012. 
Arie Jan Stasse 

Bij de kwartierstaat van Cor du Buy (1921-2011), tafeltennisser 
DooRARIE}AN STASSE 

Cor du Buy heeft een grote rol gespeeld in de 

ontwikkeling van het (inter)nationale tafel
tennis. 

In 1937 werd Cor du Buy op zestienjarige 
leeftijd Nederlands Kampioen in het enkel
spel. Zijn negende en laatste NK-titel ver

overde hij in 1955. Hij won ook acht maal het 
Nederlands Kampioenschap in het heren

dubbelspel en vijf maal het Nederlands Kam

pioenschap in de mixed dubbel. Met maar 

liefst vijftien titels is Du Buy recordwinnaar 
van de NTTB-Cup, de huidige NTTB Masters. Daarnaast werd hij diverse malen landskampi
oen in de eredivisie. Cor du Buy heeft voor Nederland 92 interlands gespeeld. In 1963 en 1964 
was hij bondscoach van het Nederlands team. 

Cor du Buy is de eerste Nederlandse sporter geweest, die zichzelf als merk heeft neergezet. 
Hij was pas achttien jaar toen hij begon meteen zaak in tafeltennisartikelen: N.V. Cor du Buy. 
Al voor de Tweede Wereldoorlog verrnerkte Du Buy zich zelf dus als sporter! Het bedrijf, waar 
zijn broer Jaap overigens de grote man was, groeide uit tot een miljoenenconcern en werd een 
begrip onder tafeltennissers. 

Bronnen 
• http://records.ancestry.com/J an_Du_B uij_records.ashx?p id=183 931003 
• http://home.kpn.nl/h jfmeurs/basis_meurs.htm 
• http://members.home.nl/swentibold3/smidtz.htm#VId 
• Frid, Cor du Buy: anekdotes uit het leven van een legendarisch pingponger, Bergen [1996]. 
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16 17 18 19 20 21 22 2: 

JACOB FRANCINA JACOB MARIA JAN JACOB JENNEKE JAN MARGARETHA 
DUBUY CAROLINA ZAGRIAS FROGER MEURS BRUSSEN SCHUTTE TERHORST 

VAN GOGH MEWE 

zn. van Marti- dr. van Lambertus zn. van Zagharias dr. van Dirk zn. van Harmen dr. van Sevrien zn. van Jan dr. van Roelof ter 
nus du Bu ij en van Gogh en Meween Judit Froger en Anna Meurs en Juliana Brussen en Schutte en Teun- Horsr en Aleijda 

Catharina van der 
Hoeck 

ambtenaar, wach
ter bij de mari
tieme werken 

Johanna van der 
Kreek 

Verschuur 

warerslij ter, 
winkelier 

Maria Bremer-
kamp 

geb. ged. Amsterdam ged. Amsterdam 
geb. Haarlem 's-Gravenhage (Oudekerk) (Oudekerk) 

31-1-1796 27-6-1797 18-2-1798 8-3-1799 
over 1. Amsterdam over 1. Amsterdam over 1. Amsterdam over 1. Amsterdam 

23-9-1840 1-1-1848 25-10-1849 17-6-1870 

tr. Den Helder 17-10-1816 

CORNELIS 
DUBUY 

goudsmid 

tr. Amsterdam 13-11-1822 

ANNAMARIA 
MEWE 

geb. Amsterdam 19-3-1833 geb. Amsterdam 7-3-1829 

Augusta Erck AntoniaArnolda 
van Kreel 

timmerman, dienstmeid 
meubelmaker te 

Wageningen 

geb./ged. Amster- ged. Wageningen 
dam 12/17-9-1806 27-2-1803 
over!. Wagenin- over!. Wagen in-
gen 10-10-1890 gen 10-6-1877 

tr. Wageningen 25-8-1827 

JACOBMEURS 
tr. (1) Amsterdam 13-2-1856 

Garradine Roelofina Schutte 
tr. (3) Amsterdam 3-7-1872 

Dorothea Elisabeth Oostmeyer 

meubelmaker, kastenmaker 

tjen Witten berg Meijlink 

bouw mans-
knecht, dagloner 

ged.Laren(Gld) ged. Borculo 
7-4-1789 2-3-1792 

overl. Deventer overl. Deventer 
10-11-1857 20-4-1865 

tr. Diepenveen 1-11-1817 

ANTONIA 
SCHUTTE 

dienstbaar 

geb. Wageningen 4-5-1831 geb. Deventer 9-9-1823 
over 1. Amst. 28-12-1872 over 1. Amsterdam 1-5-1881 

er. Amsterdam 26-5-1858 
over 1. Amsterdam 24-7-1916 over 1. Amsterdam 12-12-1871 

er. (z) Amsterdam 18-5-1859 

4 

JACOB DU BUY GARD INA ROELOFFINA MEURS 

etuimaker 

geb. Amsterdam 8-9-1859 geb. Amsterdam 9-4-1863 
overl. Amsterdam 25-4-1929 overl. Amsterdam 24-12-1935 

tr. Amsterdam 11-9-1884 

CORNELIS DU BUY 

etuimaker, medeoprichter en commissaris Cor du Buy Sport 

geb. Amsterdam 11-8-1889, over 1. Baarn 25-6-1976 

2 

tr. Amsterdam 

CORNELIS 
geb.Amsterdam 8-1-1921, tafeltennisser, 

overl. Amstelveen 11-11-2011, 

geb. Amsterdam 31-1-1924, kantoorbediende, 
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24 25 

THEODOR MARIASIBYLLA 
RAMAKERS (ANNA SEBILLA, 

RAEMAKERS) SEBIL) STASSEN 

zn. van Petrus dr. van Andreas 
Rameckers en $tassen en Maria 
ertrude Peusens Barbara Bos hou-

wers 

werkman 

5ed. Schinnen ged. Spaubeek 
27-8-1777 21-9-1779 

verl. Schinnen over!. Schi nnen 
31-12-1821 2 6 -3-1860 

tr. Spaubeek 25-1-1804 

PETER JOSEPH 
HUBERT(US) (PETER 
JOZEF) RAMAKERS 

(RAEMACKERS) 

herbergier 

26 

WI(J)NAND 
SCHMEITZ 
(SCHMITZ/ 

SMEITZ) 
zn. van Joannes 
(Joes) Smeidts/ 

Schmitz en Maria 
Halmans 

landbouwer 

ged. Broeksittard 
3-10-1765 

overl. Broeksit
tard 20-9-1831 

27 

WILHELMINA 
(MARIA 

CORNELIE) 
GRU(I)JTERS 
dr. van Marhis 

Gruijters/Joannes 
Matthias Gruy-
ters en Regina 
(Maria Regina) 

Mersmans 

ged. Sittard 
6-12-1774 

overl. Broeksit
tard 16-2-1837 

tr. Sittard 15-2.- 1800 

13 

(HELENA) GERTRUD(IS) 
SCHMEITZ 

winkelierster 

geb. Schinnen 2-10-1805 geb. Broeksittard 21-8-1810 
,ver!. Broeksit.17-9-1876 over!. Broeksit. 25-12-1878 

tr. Sittard 3-5-1843 
6 

HENDRIK JOSEPH RAMAKERS 

akkerbouwer 

28 29 

ADAM GEILEN (MARIA) 
(GEIJLEN) GERTRUD(IS) 

CLAESSEN 
(CLAASSEN) 

zn. van Jacob dr. vanjoan(nes) 
Gei(j)len en Eli- Claessen en 
sabethJanssen/ Gertrud is 
Catharina Elisa- Vreijen/]oanna 

bethaJansen Gertrudis Vreen 

smid 

ged . Wehr(D) ged. Broeksittard 
11-9-1779 17-6-1788 

overl. Broeksit- over!. Broeksit-
tard 11-2-1855 tard 12-5-1842 

tr. Broeksittard 6-8-1809 

(JOAN) LEONARD 
GEILEN 

smid 

30 

(JAN) HENDRIK 
JANSSEN 

zn. van Leonard 
Janssen en Mar-
garetha (Maria 
Margaretha) 

Cremers 

akkerman 

ged. Broeksittard 
5-2-1763 

over!. Broeksit
tard 6-1-1830 

31 

CATHARINA 
GERTRUD(IS) 

SCHRIJEN 

dr. van Simon 
Schrijen en Mech-

tildisJessen 

ged. Sittard 
3-2-1776 

over!. Broeksit
tard 12-4-1 837 

er. Broeksi rrard 3-10-1796 

15 

CATHARINA GERTRUD 
JANSSEN 

geb. Broeksittard 26-2-1815 geb. Broeksittard 3-1-1813 
over!. Broeksit. 29-5-1877 over!. Broeksittard 15-3-1873 

er. Broeksittard 7-4-1845 

MARIA MECHTILDIS GEELEN 
(GEILEN) 

7 

geb. Broeksittard 13-12-1850 geb. Broeksittard 31-12-1849 
overl. Geleen 10-10-1927 over 1. Geleen 2-2-1937 

tr. Broeksittard 23-8-1875 
3 

MARIA CATHARINA RAMAKERS 

geb. Venlo 5-3-1884, overLAmsterdam 28-11-1955 

(COR)DUBUY 
~emeenteraadslid Amsterdam 
r. Johanna Carolina Maria (Carla) Reiner, 
lr. van Simon Reiner en Theodora Duivenée 

Samengesteld door Frans Thorissen en Arie Jan Stasse 
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Het portret van ... 1 

[Douwe Yeb Feil<ema] 
DOOR TJERK FEIKEMA 

Douwe Yeb Feikema, geb. Arum 16-2-1799, overl. Franeker 7-10-1860, zn. van Yeb Douwes Feij
kema (1774- 1834) en Akke Eeltjes Kooistra (1777-1810), tr. (1) Arum 17-5-1823 Hincke Haye 
Elgersma, geb. Schraard 20-5-1797, overl. Franeker 14-9-1834, dr. van Haye Steffens Elgersma 
en Rinske Jans; tr. (2) Wormerveer 22-11-1835 Dieuwertje van Gelder, geb. Wormerveer 6-3-1809, 

overl. Amsterdam 2-1-1879, dr. van Martinus van Gelder en Maartje Mats. 

Douwe Yeb was graankoopman en commissionair te Franeker, medeoprichter, directeur en 
secretaris van de spaarbank voor Friesland, regent van het krankzinnigen gesticht Groot Lan
ktun, wethouder van Franeker, curator van het Adema-fonds, tevens lid van de Raad van State 
en lid van het Fries Provinciaal bestuur. Hij woonde van 1832 tot 1860 in het Coopmanshûs te 
Franeker. 

Enige jaren geleden vond ik tijdens een bezoek aan het archief te Leeuwarden het boek]our
naal van een reis naar Parijs in 1844. Het is een minutieus en praktisch foutloos handgeschreven 
reisverslag van zes heren, waaronder mijn betovergrootvader Douwe Yeb Feikema, die voor 
enkele maanden naar Parijs gingen. ' 

Uit het eerste huwelijk werden vijf kinderen geboren: Yeb (1823-1829), Haye (1826-1850), 

Rinske (1828-1891), Yeb (1830-1834) en Eeltje (1833-1910). Uit het tweede huwelijk werden zes 
kinderen geboren: Akke Grietje (1836-1890), Maria Klazina (1838-1893), Cornelia (1840-1845), 

Martinus (1842-1842), Martinus (1843-1906, mijn overgrootvader) en Catharina (1845-1846). 

Het schilderij is vóór 1860 gemaakt door een onbekende schilder.3 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Lucas Brit2el,Joumaal van een reis naar Parijs in 1844, gemaakt door P.J. Tichelam;J. Kingma, I. Verwer, D. 

Feikema en A.J. van den Berg, z.pl. 1844, aanwezig in Provinciale Bibliotheek Leeuwarden, tg. 347, 
Verzameling Handschriften, inv.nr. 22 (zie voor een bespreking: dit blad op pagina392). 

3. De Spaarbank Franeker, 16 augustus 1838 - 16 augustus 1938, z. pl. 1938. 
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Oproep om mee te werken aan het Vlamingenproject 

Wie wel eens op de NGV-website rondneust, is ongetwijfeld een keer terecht gekomen op de pagina 
waar over hetVlamingenproject wordt gesproken, zie: 
http://www.ngv.nl/Artikelen/homepage.php?action=Listltem&ident=92&site=NGV&frams=y. 
De uitleg die daar wordt gegeven door RoelofVennik, voorzitter van de NGV, maakt duidelijk wat de be
doeling is van het Vlamingenproject. Al enkele jaren zijn diverse vrijwilligers bezig (geweest) om in het 
Vlamingenproject gegevens in te voeren van Vlamingen en Walen die zich in de loop van vele jaren in 
diverse steden en dorpen van de Noordelijke Nederlanden hebben gevestigd. Veel van de immigranten 
huwden met een partner die ook uit de Zuidelijke Nederlanden was (mee)gekomen, anderen huwden 
met een partner die in de plaats woonde waar de immigrant zich inmiddels had gevestigd. Weer ande
ren lieten zich op zeker moment als poorter inschrijven in de plaats waar zij waren komen wonen of 
brachten een bezoek aan de notaris. 

Omdat in de Trouwregisters en in de Poorterboeken in veel steden werd opgeschreven waar de per
sonen die zich lieten registreren vandaan kwamen en in notariële archieven in opgemaakte akten ook 
vermeld werd waar iemand vandaan kwam, zijn er bronnen beschikbaar voor de genealogische onder
zoeker om te kunnen vinden waar de roots van zijn voorouders lagen. 

Het Vlamingenproject loopt nog steeds, maar u voelt het al aankomen, het aantal medewerkers is 
drastisch geslonken. Wil dit project doorgang kunnen blijven vinden, dan is het dringend gewenst dat 
er wat meer mensen belangeloos aan meewerken. Voelt u er iets voor om mee te doen? 

Neem dan contact op met RoelofVennik, tel. 010-479 06 68. Hij zal u van harte welkom heten, u in
formeren wat het meedoen zoal inhoudt en u heel dankbaar zijn dat tijd beschikbaar wilt stellen om dit 
project in leven te kunnen houden en voort te zetten. 

Gerda Vegt, vrijwilligster 
Vlamingen project 

Nieuwe leden 

133928 mwT.S.M. van der Woud, Zoetermeer 133956 mwT.C.Kramer, Tilburg 
133929 dhr G. van Hout, Doetinchem 133957 dhr mr. drs. W.H. Pommerel Brouwer, Elburg 

133930 dhr W. van Leuveren, Scherpenzeel {Gld) 133958 mw E.D. Verdwaald-van Egmond, De Rijp 
133932 dhrT.Drenth, Vleuten 133959 dhr W.J. Mulders, Utrecht 
133933 dhr A.A. H. van Belkum, Hedel 133960 mwJ.M.Schenkles, Utrecht 
133935 mw M.P.H.H. van Raaij-Huibers, Venray 133961 mw S.A.J. Mosis-Mikkers, Bovenkarspel 
133936 dhr N.A.H. Arkenbosch, Voorhout 133962 mw R.G. van Zutphen, Leeuwarden 
133938 dhr A.F. M. Groenland, Oisterwijk 133963 dhr P. Wal raven, Berkel-Enschot 

133939 dhr M. Dusseljee, Groningen 133964 dhr A. W.A. Bruins, Zevenaar 
133 940 dhr W.J. van A l phcn. 7 Hellevoe ts lui s 133966 rnv.r M .J. Schi ppc rhcijn , Delft 

133942 dhr J.J. Heitgeert, Amsterdam 133967 mw A. R. de Vries-van Belkum, Leek 
133944 dhrM.T.A. van Dreumel, Deurne 133968 dhr J. G.A. van der Wurff, Baarn 
133945 dhrW.T.A.M. Verheggen,Arnhem 133969 dhr T. de Keizer, Rozenburg 
133946 mw M. van Oeveren,Amersfoort 133970 mw E.A.M. Teerling-Loomans,Pijnacker 
133947 mw D. Kroon-Goedee, Lelystad 133971 mw J. Rogier, Erps-Kwerps, België 
133948 dhr R. Crawfurd, Tenderden, Kent, Engeland 133972 dhr H. F Horn in ge, Vianen 
133949 dhr A.P. den Hartog, Capelle aan den IJssel 133973 dhr W. Koenders, Alphen aan den Rijn 
133952 mw H.M. Krakau de Jong-Drenten, Eindhoven 133974 dhr A. R. Breijer, Almere 
133954 dhr K. Sluimer, Alblasserdam 133975 dhr M.A.P.W. Kruijk, Lelystad 
133955 mw A.J. M. Brom, Wageningen 133976 dhrH.A. Meijer, Haren {Gr) 
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133977 dhr R. T. Böhmer, Velp (Gld) 134043 dhr P. van Geel, Purmerend 
133978 dhr T.A. Branderhorst, Breukelen 134044 dhr G. Koops, Haarlem 
133979 dhr E. Maalderink, Wageningen 134045 dhr H. van Veen, Heemskerk 
133980 dhrH.E. van Craaikamp, Doorwerth 134046 dhr J.A. M. Martinali, Asten 
133981 dhrF.G. van Vegten, Purmerend 134047 mw J. Olierook, Wateringen 
133982 dhr M.A. Langerak, Utrecht 134048 dhr M. P. de Bie, Bergambacht 
133983 dhrH.A. Teunissen van Manen, Vlagtwedde 134049 P.-C. Schul, Chooz, Frankrijk 
133985 mw A.B. Blokland, Krommenie 134050 mw M. P. M. Zuidema-Krake, Oldenzaal 
133987 dhr J. T. M.G. Wesselman-Bienemann, 134051 mw A. Disseldorp, Vianen (U) 

Maastricht 134052 dhr F. H. de Boer, Koog aan de Zaan 
133988 mw J.W. C. Bienemann, Maastricht 134053 dhr J. B. F. Krens, De Kling, België 
133989 mw M. van de Leemput, Heerlen 134054 mw H.J.M. Nabbe-Witjes, Boulaide, Lux. 
133990 mw H. r. M. Beuk, Baarn 134055 mw A.M. Schippers,Amsterdam 
133991 dhr A.W. van den Berg, Lelystad 134058 dhr C. Sliepen beek, Groningen 
133992 mw R. van Es, Lelystad 134059 mw H. Gierman-Spijker, Leusden 
133993 mw C. M. Bushoff, Vinkeveen 134060 dhr H.A.M. Thomas, Nieuwegein 
133994 mw M. Wijsman-Swanink, Nieuwegein 134061 mw V. Poelemeijer, Apeldoorn 
133996 dhr M.K. Schneider, Fijnaart 134062 dh r R. de Hoogh, Zoetermeer 
133997 dhr C. Peters, Nijmegen 134063 dhr W.A. van Bezooijen, Achtmaal 
133998 dhr F.J.SJacobi, Zaandam 134064 dhrK.W. de Jong, Woerden 
133999 dhr TJ. van Ruth, Almere 134065 dhr J.C.J. M. Lucassen, Nieuwegein 
134000 mw A.C.M. van Poelgeest-Eeltink, Edam 134066 mw J. R. Ringers, Meppel 
134001 mw J. Hogenkamp, Veenendaal 134067 mw K. H. Bril man, Rijen 
134002 mw A.M. Assink, Nieuwegein 134068 dhr P.C. Faling, Zeewolde 
134003 dhr H.J. P. Sigterman, Rotterdam 134069 mw S.M. F. Faling-Slegers, Zeewolde 
134004 mw A. Friedhoff-Verwey, Heemstede 134070 mw H. Lasseur, Hoogland 
134005 dhr L.A. Boonekamp, Alto na Meadow, 134072 dhr E.J. Heskes, Eindhoven 

Australië 134073 dhr C.A.F. Konings, Nijmegen 
134006 mw A. Buiskool, Nieuw Scheemda 134074 dhr R. Buskop, Zeist 
134007 dhr Jhr.mr. F.J. M.I. van Rijckevorsel van 134075 dhr W. F. Westphaal, Aardenburg 

Kessel, Den Haag 134077 dhr J.C. Oudendijk, Velserbroek 
134008 mw M. F. Flobbe, Purmerend 134078 dhr H. P.J. M. Noteborn, Houten 
134010 mw C. F. M. Rijnkels, Roosendaal 134079 dhr T.S. van Albada, Groningen 
134011 dhr P. W. M. Aal hers, Zoetermeer 134080 mw C. Thij sen-de Ridder, Loosdrecht 
134012 dhr A.W. Steenhof, Baambrugge 134081 dhr J.R. Vons, Vlaardingen 
134013 mw A.J.C. van Vondelen-Riekert, Oldenzaal 134082 dhr W. Vervoorn, Beusichem 
134014 dhr M.J. Dohmen, Spijkenisse 134083 dhr dr N.A. van derGraaff, Rome, Italië 
134015 dhr M.J. Becker, Heinkenszand 134085 dhr B. Bolsenbroek, Apeldoorn 
134016 dhr J.P.A. Geerts, Molenschot 134086 dhr M. Fermans, Schinnen 
134018 dhr H. Volder, Antwerpen, België 134087 dhr P.J. van Leenen, Oud-Beijerland 
134019 mw M.J. van Montfoort, Amsterdam 134088 dhr R. de Groot, Koedijk 
134020 dhr J. van Dijk, Veenendaal 134089 dhr B.G. van Griethuysen, Lelystad 
134021 mw E. E. van Harten-van Seventer, Soest 134090 dhr G.J. U. van Kooten, Doetinchem 
134022 mw P. Schaar-de Lusenet, IJsselstein 134091 dhr M.J.C. Verplancke, Voorschoten 
134023 dhr D. Schaar, IJsselstein 134092 dhr J.G. van Breemen, Utrecht 
134024 dhr J.A. van Tongerloo, Rotterdam 134093 dhr A.W. Broekmans, Vinkel 
134025 dhr R. Hobma, Nieuwkoop 134094 dhr H. Eickholt, Amherst, Canada 
134026 dhr C. Waasdorp, Berkel en Rodenrijs 134095 dhr r. W.J.M. Kuijpers, Berghem 
134027 mw R.M.M. Segers-Blommaert, Hulst 134096 dhr F. H.J.M. Kloppenborg, Asperen 
134028 dhrJ.A.Jager, Wijnjewoude 134097 dhr M. Hos, Assendelft 
134029 dhrJ.L.M. Peters, Rotterdam 134098 dhr W.J.M. Huijbrechts, Andelst 
134030 dhr }.A.C. Slingerland, Hilversum 134099 mw C. Wonnink, Vorden 
134031 dhrM.M. Vermeulen,Almere 134100 dhr C. M.J. van Hekken, Amsterdam 
134032 dhr P.S. Dudink, Haulerwijk 134101 dhr M.H.W. van de Ven, Breda 
134033 dhr J.A. M.H. Hof man, Arnhem 13 4 .1oz dh r J. Vis,Arnhe m 

134034 dhr B. van den Outenaar, Zaandijk 134104 dhr L.G. Geurts, IJsselstein 
134035 dhrH.J.M.G. van Bavel, Vught 134105 dhr W. Rog, Den Haag 
134036 mw S.M.A. Peters-Fonken, Heerlen 134106 dhr C.A. van Walré de Bordes, Driebergen-
134037 dhr J. W. H. Lemckert, Den Haag Rijsenburg 
134038 dhr J. N. Kaper, Berkenwoude 134107 dhr TH. J. de J ongh, Hilversum 
134039 dhrP.J.H. Vercoulen, Naarden 134108 dhr H.H. van Dijk, Sint-Michielsgestel 
134040 dhr J. de Beeld, Den Haag 134109 mw E. M. Piek, Dordrecht 
134041 mw G. Bakker-Wolff, Purmerend 134110 mw A.G.M. Boerland-Oude Luttikhuis, 
134042 mw M.G.J .. F. van Brunschot,Aalst(Gld) Utrecht 
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Anje Bousema-Valkema 

Henk Bousema overleed op 15 mei 2012, na een ernstige ziekte. Het overlijden van zijn vrouw 
Anje op 12 juli 2012 was geheel onverwacht. Ook Anje was een gedreven genealoge en boven
dien was ze actief in Archief Eemland bij het ontsluiten en transcriberen van het notarieel 
archief. Henk en Anje waren plezierige en gastvrije mensen. Ze hebben veel voor de afdeling 
Amersfoort en omstreken betekend en we bewaren goede herinneringen aan hen. 

Agenda 
Oktober 11-okt 

2-okt 10.00 uur. Afdeling Drenthe 
Schutstraat 167, Hoogeveen 
Inloopspreekuur Stamboomonderzoek 
Hoogeveen. 12-okt 

4-okt 20.00 uur. Afdeling Land van Cuijk en Raven-
Stein 
Hotel ' t Vertrek, Stationsweg 12, Boxmeer 
Lezing door Simon van Wetten: Een crimi- 13-okt 

nele lezing. 
6-okt 13.00 tot 17,00 uur. Afdeling Zaanstreek-Water-

land 
St. Michaël College, Leeghwaterweg 7, 
Zaandam 13-okt 

25-jarigjubileum NGV afdeling Zaan-
streek-Waterland, met lezingen van prof. 
H. Pleij (tolerantie en gedogen tijdens de 13-okt 

Republiek) en dhr. P. Tjeertes (de schutterij), 
en presentatie jubileum-DVD. 

9-okt 19.30 uur. Afdeling Apeldoorn en omstreken 
Violierenplein 101, Apeldoorn 13-okt 

Lezing door Evert de Jonge: Bierbrouwen 
en bierbrouwers op de Veluwe. 

9-okt 20.00 uur. Afdeling Kempen en Pee/land 
Belgiëplein 20, Eindhoven 16-okt 

Lezing. 
10-okt 19.30 uur. Afdeling Hollands Noorderkwar-

tier 
'tTrefpunt, Louise de Colignystraat 20, 
Alkmaar 16-okt 

Lezing door Jos Kaldenbach: Koloniën van 
Weldadigheid. 

10-okt 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. 18-okt 
Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door Janne Kok van Het Utrechts 
Archief: Begraafplaatsen in Utrecht en wat 
de administratie van de begraafplaatsen kan 18-okt 

betekenen. 
11-okt 19.00 uur. AfdelingFlevoland 

Nieuw Land, Oosrvaardersdijk 113, 
Lelystad 
Lezing. 
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20.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
Bibliotheek, Raadhuisplein 32, Best 
Lezing door Anton Neggers: Vierhonderd 
jaar Arm en Rijk in Best. 
14.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Blauwe Berg se, Hoorn 
Voorouderspreekuur in hetWestfries 
archief. 
10.00 uur.Afdeling Utrecht 
Antropia Cultuur- en Congrescentrum, 
Hoofdstraat 8, Driebergen 
Lezingen door diverse sprekers: 
Gebruikersdag GensDataPro. 
10.00 uur.Afdeling Drenthe 
Zuidwoldigerweg 32, Hoogeveen 
Voorouderdag 2012. 
14.00 uur. Afdeling Twente 
Grotestraat 207, Borne 
Lezing door Robert Philippo: DNA in de 
genealogie. 
14.00 uur. Afdeling Zeeland 
C.D. Vereekestraat 74, Kapelle 
Lezing door Rob Dix: Duitse bronnen voor 
genealogisch onderzoek. 
20.00 uur. Afdeling Kwartier van Nijmegen 
Wijkcentrum 'De Schakel', Archimedes
straat 9, Nijmegen 
Lezing door dhr. Verouden: Voorouders 
van vóór1650. 
20.00 uur.Afdeling Betuwe 
J. S. de J ongplein 3, Tiel 
Lezing door mevr. M. Witteveen-Jansen: 
Maarten van Rossem. 
10.00 uur. Afdeling Delfland 
Jan Evercscraat 9, 's-Gravenhage 

Bezoek loge Vrijmetselarij (Cultureel 
Maçonniek Centrum 'Prins Frederik'). 
20.00 uur. Afdeling Oostelijk West-Friesland 
Kerke buurt 169, Berkhout 
Lezing door drs. Victor Brilleman:Joodse 
geschiedenis van West-Friesland. 
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18-okt 

20-okt 

~ 
20-okt 

20.00 uu r. Afdeling Amersfoort en omstreken 
Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilen
burgerweg 2, Amersfoort 
Lezing door Bas Lems: Vrouwen in het leger 
van Napoleon. 
13.30 uur. Afdeling Friesland 
HCL, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door J arich Renema: Hoe anders is 
Gelderse genealogie? 
14.00 uur.AfdelingAmsterdam en omstreken 
Pelgrimskerk, Backer hagen 12, Amster
dam-Buitenveldert 
Lezing door de heer Wil Schackmann: De 
Proeflwlonie. 

GensDataPro 

' 26-okt 

30-okt 

19.00 uur. Afdeling Kennemerland 
De Schakel, Pijnboomstraat 17, Haarlem 
Noord 
Ledenvergadering en lezing door Henri 
van Rijn: Het leven van de allerarmsten in 
Europa vanaf de Middeleeuwen tot heden. 
20.00 uur. Afdeling Den Helder en omstreken 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den 
Helder 
Lezing door Han Ellermeij er: Huisduinen. 
20.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
Belgiëplein 20, Eindhoven 
Jaarlijkse avond voor nieuwe leden (en 
belangstellende 'oude' leden). 

Het stamboomprogramma van de NGV 

voor een perfecte registratie en uitmun
tende uitvoer van uw stamboom/fami lie

geschiedenis. 
Alle informatie vindt u op 

www.gensdatapro.nl . 

GensDataPro is te bestellen in de 
webwinkel van de NG V op www.ngv.nl. 

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

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdeli ngen. 
Contributie: Gewoon lid:€ 39,- (€ 38,- bij automatische afschrij ving) 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,- enFamilieo1ganisaties € 9,- per jaar. Buitenlandse leden€ 49,- per jaar. 
Buitengewoon lid€ 39,- (€ 38,- bij automatische afsch rijving). Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende ka
lenderjaar (bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrij ven of door gebruikmaking van het jaarlijks 
toegezonden acceptgiroformulier) franco aan de NGV. 
Opzegging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld ad res 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 bericht worden die dan zorg draagt voor het doorgeven van deze informatie aan de ledenadministratie. 
Verenigingscentrum: (Bibliotheken, Biografische Dowmentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfi
ches): Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10.00 -16.00 uur 
(behalve op feestdagen). Vrije toegang voor leden; voor niet-leden€ 5,- per keer met een maximum van drie keer. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen: 
p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp. Afdeling Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede.Afdeling Heraldiek: 
Prof. Sjollemalaan zo, 3571 CH Utrecht. 

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

ANBI De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANB I). Dit houdt in dat de NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ont
vangen erfen issen en schenkingen. Degene die de NGV een schenking doet, ka n zij n gift van de 
inkomsten-of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). 
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Begravingen in de Sint-Christinakerk van Eijsden 
gedurende de 1sde eeuw 

DOOR HENK J. L. M. BOERS MA 

Inleiding 
Het waren de Fransen die in hun onvermoeibare strijd naar vrijheid, gelijkheid en broeder
schap het begraven van lijken, uitzonderingen daargelaten, in kerken hebben verboden, nog 
voordat hygiënevoorschriften en voorschriften ter voorkoming van besmettelijke ziekten 
hun intrede deden. Bij keizerlijk decreet van 23 Prairial jaar XII van de Frans Republikeinse 
Kalender (12 juni 1804) werd het begraven van lijken in kerken, tempels en in publieke kapel
len verboden en werd de aanleg van begraafplaatsen buiten de bebouwde kom bevolen.' In de 
tijd daarvoor waren het voornamelijk rijke en voorname burgers die het zich konden veroor
loven om binnen de muren van een kerk begraven te worden in tegenstelling tot de minder 
bedeelden die een gratis plaats kregen op het kerkhof of de begraafplaats. In de Limburgse 
parochie Breust was dat niet anders. De parochie Breust bestond uit Breust-dorp, Eijsden
dorp, Hoog- en Laag-Caestert, Oost en Maarland. De parochiekerk (Sint-Martinuskerk) stond 
in Breust en een bijkerk of kapel (Sint-Christinakerk) was gebouwd op de Vroenhof in Eijs
den. De Sint-Christinakerk was sedert 1633 simultaankerk voor katholieken en protestanten. 
Beide kerken waren met uitzondering van de ingang bijna geheel omsloten door een kerkhof. 
Andere begraafplaatsen waren voor katholieken niet voorhanden. De joodse gemeenschap 
had een begraafplaats net buiten de Eijsdense dorpsgrens op een afgescheiden perceeltje van 
een groter perceel genaamd het Veldje. 2 

Eijsden. Panorama. 

Panorama van het aan de Maas gelegen dorp Eijsden, circa 1905. Links van het midden 
de spits van de toren van de Sint-Christinakerk 

(prentbriefkaart van J.Jeukens-Vos,firma gez. Hoen, Valkenburg, collectie auteur) 
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In de kerkregisters van de parochie Breust wordt slechts bij hoge uitzondering melding ge
maakt van begravingen in beide kerken. In de kerk van Breust werden bijvoorbeeld begraven 
Margareta Mousset ( overleden 22 september 1691), Beatrix Braken ( overleden 4 maart 1693) en 
Joannes Cerfontaine, kapelaan, die voor het altaar van Sint Anna een plaats kreeg (overleden 
12 maart 1693). Bij de eerste twee werd expliciet vermeld dat daarvoor acht gulden betaald 
was. In de kerk van Eijsden vonden bijvoorbeeld hun laatste rustplaats Joannes Wolfs ( overle
den 25 maart 1693), Geurt Noolens (overleden 26 januari 1694),Joanna Petermans (overleden 
7 februari 1696) en Servaes Elias, die op het koor van de kerk werd begraven ( overleden 2 juni 
1693).3 Zo was ook binnen de kerk nog een bepaald hiërarchie te bespeuren in goede en betere 
plaatsen (oplopend): in de zijbeuken, aan de zijkanten van het midden van het schip, in het 
midden van het schip (gangpad), voor een altaar en op het koor (midden en zijkanten). Uiter
aard met verschillende prijskaartjes. 

Begravingen in de Sint-Christinakerk 
Hiervoor is aangegeven dat de Sint-Christinakerk vanaf 1633 als simultaankerk in gebruik 
was bij katholieken en protestanten, een situatie die pas per 1 augustus 1857 werd beëindigd. 4 

Het simultaan gebruik van de kerk leidde er toe dat ook overledenen van beide geloofsrich
tingen in de kerk begraven konden worden.5 Deze situatie leidde tot spanningen en noopte 
tot regulering 'wegens de abuise die begaan wierden voor het aanmatigen van de graven in 
de kerk van die ghene die daar toe niet geregtigt waren'. Er werden dus aanspraken gemaakt 
op graven, waarvan de eigendomstitel niet kon worden overgelegd. Reden voor de Classis 
van Maastricht en de Landen van Overmaas om in 1714 bij de Staten-Generaal te Den Haag 
voor een oplossing te vragen. Blijkbaar geen makkelijke vraag, want het duurde bijna een jaar 
voordat antwoord kwam. De resolutie van de Staten-Generaal van 3 juni 1715 was drieledig. 
Aan de predikanten en de kerkenraden in de Landen van Overmaas werd opgedragen binnen 
hun gemeente kenbaar te maken, dat eigenaren van graven, daarvan binnen drie maanden na 
het publiceren van de verplichting daartoe, bij hen melding moesten doen onder overlegging 
van de nodige bewijsstukken 'in de gehele kerken en choor niet uitgezonden'. De predikan
ten c.s. moesten daarenboven een nieuw register aanleggen, waarin de bestaande eigendoms
titels werden vastgelegd, en nieuwe akten van eigendom werden geregistreerd. Ten laatste 
was beslist dat graven waarvan niemand de eigendomstitel kon overleggen aan de predikant 
en de kerkenraad toe vielen, die ze mochten gebruiken voor begrafenissen en waarvan de op
brengst ten goede kwam aan de kerk of de gereformeerde armen. 

De pas benoemde predikant van Eijsden, Gijsbertus Rumpf (predikant te Eijsden 1716-
1724), zag zijn kans schoon om deze nieuwe bron van inkomsten voor zijn gemeente aan te 
boren. In de kerkenraadsvergadering van 19 juli 1716 stelde hij de zaak aan de orde.6 Er werd 
besloten om op 2 augustus 1716 op de kerkdeur van Eijsden en van Sint Geertruid ('op de 
berg') te 'afficheren' dat eigenaren van graven daarvan melding moesten doen onder overleg
ging van de nodige bewijsstukken en dat de kerkenraad daartoe op zaterdagen en zondagen 
beschikbaar waren.7 Dat ook de regelgeving in Sint Geertruid werd aangeplakt is extra in
teressant.• Dit komt voort uit de situatie, dat een gedeelte van Sint Geertruid, maar ook van 
Moerslag, Libeek, Herkenrade, Bruisterbosch en Eckelrade, onder de jurisdictie van Eijsden 
viel ('Eijsden op de Berg'). De andere gedeelten behoorden tot Breust en waren onderhorig 
aan de prins-bisschop van Luik. Kerkelijk gezien vormden deze plaatsen (met uitzondering 
van een gedeelte van Eckelrade) de parochie Sint Geertruid. Stricto sensu zou in de parochie
kerk, die gewijd is aan Sint Gertrudis, ook het simultaneum van toepassing zijn. Gezien het 
geringe aantal protestanten dat in Eijsden op de Berg woonde, was het niet lonend om ook 
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Kerk. EYSDEN. , 

De Sint-Christinakerk aan de Vroenhof te Eijsden werd in de periode 1633-1857 zowel voor de katholieke 
als de protestantse eredienst gebruikt(simultaneum). In de kerk vonden begravingen plaatst tot 1804 

(prentbriefkaart, circa 1900, collectie auteur). 

daar een predikant aan te stellen en werd van predikanten in omringende plaatsen verwacht 
dat ze daar op toerbeurt op zondag preekten. Het was opnieuw Gijsbertus Rumpf die daad
werkelijk geprobeerd heeft daar invulling aan te geven. Hij moest zijn inspanningen al snel 
staken, vanwege de recalcitrante houding van het katholieke volksdeel van Sint Geertruid. 
Hij deed er zijn eerste dienst op 23 augustus 1716. Dat ging met veel 'affronten van de paap
sche meenigte' gepaard.9 Daarna is hij nog enige keren naar Sint Geertruid geweest, voor het 
laatst op 20 juni 1717.'0 En daarmee kwam een einde aan het simultaan gebruik van de Sint 
Gertrudiskerk. 
In de grafkwestie moeten we constateren dat de Staten-Generaal gevoeglijk besliste dat de 
pastoor en de kerkfabriek werden uitgesloten in een zaak die ook hen aanging. Protestanten, 
maar ook katholieken die een graf plaats in de kerk wilden kopen of in de kerk begraven wil
den worden dienden zich voortaan tot de predikant of de kerkenraad te wenden. 

Ruim drie maanden na de openbare bekendmaking constateerde de kerkenraad van Eijsden 
dat niemand gereageerd had op de aansporing om melding te doen van eigendomsrechten op 
graven in de kerk van Eijsden of Sint Geertruid." Aldus besloot men om daarvan op de gebrui
kelijke wijze mededeling te doen en tevens kenbaar te maken dat alle graven vanaf nu eigen
dom waren van de 'kerk ofte der gereformeerde armen'. Tevens werden de tarieven openbaar 
gemaakt die gehanteerd zouden worden voor het kopen van een graf en voor de teraardebe
stelling. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen inwoners van Eijsden ('ingesetenen') 
en vreemdelingen. De diverse tarieven ontwikkelden zich als volgt:" 
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Overzicht tarieven begraafrechten voor volwassenen Sint-Christinakerk Eijsden 1716-1804 

Vaststelling Aard Kerk/koor Ingezetenen Eijsden Vreemdelingen 

1716 Koopgraf Inde kerk Zes ducatons** Tien ducatons 

1716 Koopgraf Op het koor Twaalf ducatons 2oducatons 

1716 Bijzetting Kerk/koor Tien gulden Tien gulden 

1730 Bijzetting familie Kerk/koor Gratis Gratis 

1730 Bijzetting overigen Kerk/koor Eenducaton* Een ducaton * 

1717 Ligplaats Inde kerk Eenducaton 15 gulden 

1717 Ligplaats Op het koor Tien gulden 30 gulden 

1717 Ophangen rouwschild Inde kerk 50 gulden 50 gulden 

1730 Ophangen rouwschild Inde kerk Twee ducatons Twee ducatons 

Aanbrengen grafsteen Door kerkenraad te bepalen. 

*+ vijf stuivers voor de armen; ** een ducaton = vijf gulden. 

De in de tabel genoemde tarieven golden voor) 'ouwde lijke'. Voor kinderen werden later 
lagere tarieven gehanteerd. Zij betaalden de helft. Onder kinderen werden verstaan degenen 
die nog niet gerechtigd waren een testament op te maken. Voor jonkmannen was dat tot dat 
ze 16 jaar werden, voor jonge dochters werd daarbij de leeftijd van 14 jaar gehanteerd. 

De graven werden afgedekt met een steen. De steen bleef eigendom van de kerk, ook bij koop
graven. 'Alle de graven, twe of drie uitgesondert van de voornaamste bij het koor, midden in 
de kerk met geen steen voorsien zijn, maar met klijne vierkante blauwe stenen. Als zijnde die 
stenen ieder de prijs van t' graf waardig' .13 Voor het plaatsen van een eigen gedenksteen moest 
extra betaald worden, deze was uiteraard wel eigendom van de degene die de steen plaatste. 
Het tarief voor het plaatsen van een eigen steen werd in overleg met de kerkenraad vastge
steld. Ook voor het ophangen van een rouwbord in de kerk was een extra betaling verschul
digd. Het eerste rouwbord waar melding van wordt gemaakt is dat van de familie Blancken. 
Daar werd 50 gulden voor gerekend (1717). Bij resolutie van de Staten-Generaal van 15 juli 1730 

werd het tarief teruggebracht tot twee ducatons per schild. Het waren opnieuw de Franse re
volutionairen die bij wetgeving afdwongen dat wapens op grafzerken moesten worden weg
gehakt en rouwborden uit de kerken moesten worden verwijderd (1795). 14 

Een Eijsdenaar die geen eigen graf had betaalde voor een 'ligplaats' op het koor tien gulden 
(voor een vreemdeling 30 gulden), een 'ligplaats' in de kerk kostte voor een Eijsdenaar één 
ducaton (voor een vreemdeling 15 gulden). 

Niet geheel overtuigd van de medewerking van de (katholieke) pastoor van Sint Geertruid 
besloot men expliciet aan hem mededeling te doen dat hij niemand mocht begraven in de 
kerk of op het koor vóór dat hij de één ducaton (vijf gulden) had geïnd. Uiteraard diende hij 
het geld over te dragen aan de kerkenraad of een van de diakenen. 

De kosten van een begrafenis werden niet alleen bepaald door de kosten van het graf of de 
ligplaats. Op zijn minst moest een doodskist worden aangeschaft. Een doodskist kostte mid
den 1sdc eeuw één gulden en tien stuivers. 15 Ook de grafdelver en de koster moesten betaald 
worden. De tarieven daarvoor werden door de kerkenraad in 1731 vastgesteld. 16 Alleen de graf-
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De Sint-Gertrudiskerk te Sint Geertruid. Deze kerk was kortdurend (1716-1717) simultaankerk voor 
katholieken en protestanten. Het aantal in de kerk begraven overledenen is zeer gering (prentbriefkaart 

van de Restauratie-stichting Limburg, circa 1972, collectie auteur). 

delver en de koster waren gerechtigd om de nodige handelingen te verrichten. De 'doodgrae
ver' mocht voor het klaarmaken van het graf en het begraven van een lijk op de begraafplaats 
drie gulden en 15 stuivers in rekening brengen. Voor een begrafenis in de kerk moest twee 
gulden extra betaald worden 'voor het opene en toelegge van het graff . De koster, en alleen 
hij, kon ingehuurd worden voor een aantal facultatieve diensten: (1) 'voor het aen segge en 
bekent maeke des doods' (één gulden), (2) 'voor het nodige ter begraefenisse' (één gulden) en 
(3) 'voor het voorgaen voor het lijk na de kerk en van de kerk na het sterfhuijs als ook het leeze 
der lijk cedulle, of een paer handschoenen met een sluijer of rouwbant genaemt, of het geen 
in de vrije keuze van een ij gelijk geste!t wordt' (twee gulden). Al deze taken waren dus voorbe
houden aan de koster. Er werd een uitzondering gemaakt voor het aanzeggen. Dat mocht ook 
gebeuren door een dienstbode die werkzaam was in het sterfhuis. 

Het was gebruikelijk om de doodskist af te dekken met een rouwkleed. Dominee Rumpf 
introduceerde in 1718 het gebruik van het verhuren van een rouw- of doodskleed door de 
protestantse kerk. Op 16 maart kocht hij '14 elle swart laken tot een doodt kleet a 3 gulden 15 

stuijver d'el' (totaal 52 gulden en 10 stuivers). Voor 'het naijen van t' selve' betaalde hij op 24 

maart één gulden en tien stuivers. '7 Bij de begrafenis van de weduwe Saai op 25 maart werd 
voor het eerst gebruik gemaakt van het doodskleed. Ingezetenen van Eijsden betaalden voor 
het gebruik twee gulden, vreemdelingen betaalden drie gulden (opgave 1718). Ook wanneer 
men het kleed elders haalde of van elders meebracht waren de genoemde bedragen verschul
digd. De opbrengst was voor de kerk of de gereformeerde armen. 

Register van de graven gelegen in de kerk van Eijsden 
De opdracht om een nieuw register aan te leggen van de graven in de kerk van Eijsden werd 
door predikant Rumpf en de kerkenraad voortvarend aangepakt.18 'Betreffende de begraaf
plaatsen heeft men(= de kerkenraad) goed gevonden daarvan een behoorlijk register te ma-
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ken met hare nummers' . '9 De kerk werd daartoe in vijf zones ingedeeld: het koor (vijf graven), 
de zuidzijde van het grote schip (tien graven), de noordzijde van het grote schip (tien graven), 
het afdak aan de zuidzijde (tien graven) en het afdak aan de noordzijde (vijf graven). 

Het originele register bestaat min of meer uit twee naast elkaar gelegen kolommen, ge
scheiden door het nummer van het graf. In de rechter kolom werd aantekening gehouden van 
de eigenaren van de graven, in de linkerkolom wie er in begraven werd en wanneer. 

De inschrijvingen zoals deze in het register voorkomen zijn hieronder weergegeven. Het 
betreft de data waarop de graven zijn geopend ( dus niet de data van overlijden). De toevoegin
gen 'ontvangen' zijn ontleend aan de opgaven van inkomsten en uitgaven van de opeenvol
gende predikanten. ' 0 

Grafnr. Begravingen Eigenaren 

Eerstelijk Op 't Choor 
In'tMidden 

No.1 t' Graf van den Heer Lamargelle, Heer 
van Eijsden 

Aan 't Zuijden van den Altaar 

No.1 14-2-1717: de weduwe]osselet, over 1. te Erfgenamen van de schippers weduwe 
Luik. van Jan J osselet uit Luik (gekocht 24-
( ontvangen 24-2-1717: per abuis 105 2-1717; zonder steen daarop) (Kerken-
gulden (moest 110 zijn) voor een graf raadsnotulen 23-2-1717) 
en de ligplaats daar in begrepen; ont-
vangen 25-3-1718 van schipper Saai: s 
gulden) 
25-3-1718: de weduwe Zaal (Saai). 
( ontvangen 25-3-1718: 10 gulden). 
9-4-1718:jujfrouw Paulus, overl. te Luik 
(ontvangen 9-4-1717: 10 gulden) 

No.2 22-5-1717: de weduwe van Pieter Fran-
sen de Ouwde, overl. te Eijsden 
( ontvangen 13-u-1717: 10 gulden) 

Aan de Noord zijde van den Altaar 

No.1 24-1-1718:jujfrouw Renalda Gerarda, ( ontvangen 27-5-1718: 30 gulden voor 
tweede dochter van de heer Brigadier den steen verkogt in den kerk; 50 gul-

Cronstrom, over 1. te Hoei. den voor het setten van 't wapen) 

( ontvangen 27-1-1718: 30 gulden) (uitgegeven 21-6-1718: 6 gulden 10 stui-

10-5-1716 (sic!): Mattij]enné, over 1. te vers aan den steenhouwer Dieudonné 

Luik. voor 40 steenen a 3 stuivers het stuk 
(onrvangen 10- 10-17 18; 3 0 gulden) voor het vullen van de plaats in de kerk 
28-7-1721:jujfrouw Du Castel, weduwe des verkogten steen; 2 gulden en 10 
van P. Fransen de jonge stuivers voor 't leggen en metselen van 

(ontvangen 28-7-1721: 10 gulden) 't graff met kalk) 
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No.2 1722: Arnoldus Elias, oudste 200n van Juffrouw Canto, weduwe van de heer 
wijlen den heer Elias. Elias (gekocht 1-8-1717; met steen). 
(ontvangen 29-1-1722: 10 gulden) (ontvangen 1-8-1717: 30 gulden) 
17-1-1732: de vrouw van den heer Gûlis met 
een klein kindje, zijnde de dochter van de 
weduwe wijlen de heer Elias. N.B. in dit al langer bestaande graf 
( ontvangen 15-1-1733: 5 gulden van- waren eerder bijgezet Servaes Elias, 
wege het kind; 8-3-1733: 10 gulden voor overleden 2-6-1693 en Baltasar Elias, 
de vrouw) overleden 7-8-1705. 

Ten tweden Onder 't Grote Schip 
Aan de Zuijd Sijde 10 Graven 

No.1 29-12-1716: mevrouw Blancken. De heer Majoor commandant Blanken 
(ontvangen 29-12-1716: 85 gulden voor (gekocht 29-12-1717; bedoeld is 1716; 
het graf, voor de grafsteen, voor het zijnde op de steen naderhand het wapen 
hangen van het rouwbord en voor de van zijn weledele en desselve overleden 
ligplaats) vrouw gehouwen. Zijnde de familie uit 
6-11-1717:juffrouw Adriana Vink, over 1. te de stad Tiel in Gelderland). 
Hoei (juffrouw Adriaen Vinck). 
( ontvangen 13-11-1717: 5 gulden) 

No. 2 31-12-1716: de weduwe van predikant Sil-
vius, over 1. te Eijsden 
( ontvangen 31-12-1716: 5 gulden) 

No.3 11-12-1716: de heer Luitenant Colone/Ising, 
overl. te Hoei. 
( ontvangen 11-12-1716: 10 gulden) 

No. 4 en 5: geen begravingen 

No. 6 14-6-1720:juffrouw Jamar, geb. en wo-
nende te Luik aan de Crommaas. 
( ontvangen 14-6-1720: 15 gulden) 
7-7-1722: Anna Lammers, weduwe van 
Paulus Pietermans. 
( ontvangen 1722: 5 gulden) 

No.7 

No. 8 25-2-1723:Jan Morees. 
(ontvangen: 9-3-1723: 5 gulden) 

No. 9 en 10: geen begravingen 

Ten Derden Onder 't Groote Schip 
Aan cle Noorcl Zijclc 10 Graven 

No. 1 (januari) 1721: Lambert Vermasens (Ver-
maesen). 
( ontvangen 1721: 18 gulden voor lig-
plaats (15), begraven (1) en doodskleed 
(2)) 
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No.2 Anna Fasen, weduwe van Hermannus 
Morees (gekocht 2-4-1717; een graf 
sonder steen, geleegen onder het schip 
van de kerk aen de noordzijde bij den 
tweeden pilaar, voor den prijs van ses 
ducaton, onder het beding dat vervol-
gens van ieder lijck daer in begraeven 
wordende, zal moeten betaelt worden 
nog een ducaten) 
(betaald door Jan Blankers voor de we-
duwe Morrees 12-4-1717: 30 gulden) 

No. 3 tot en met 10: geen begravingen 

Ten Vierden Onder het Afdak 
Aan de Zuijd Sijde 10 Graven 

No.1 3-12-1719: Willem Lebens (Guill. Lebens). Het graf wordt in 1763 door de fami-
( ontvangen 3-12-1719: 5 gulden) !ie volgens resolutie 'gereclameert'. 
16-4-1763:juffrouw IsabellaLebens, huis- De begraving vond plaats 'overmits 
vrouwe van schout Du Puits d' ordonantie jura'. 

No. 2 26-5-1719: de heer Van der Wout. De heer Nicolai, serjant. 
(ontvangen 26-5-1719: 5 gulden) (ontvangen 2-10-1720: 30 gulden van 

Christiaan Nicolaj) 
( 2) De weledel gestrenge heer Th. van 
der Woodt (21-4-1780). 

No. 3 17-4-1717: de heercapitein Elberda, over 1. 
te Hoei. 
(betaald 17-4-1717: 15 gulden) 

No. 4 tot en met 10: geen begravingen 

Ten Vijfden Onder het Afdak 
Aan de Noord Sijde s Graven 

No.1 tot en met 5: geen begravingen 

Voor de kerk in Sint Geertruid werd geen apart register aangelegd. In 1794 werd op gezag van 
pastoor Brands van Sint Geertruid aan dominee Vonk (1770-1795) kenbaar gemaakt dat me
vrouw de weduwe Lahault, ten tijde van dominee Wintgens (1741-1763) een 'graff oflegplaats 
in het schip voor de communiebank in de kerk van St. Geertruij' heeft gekocht." In 1760 werd 
voor de begrafenis van de heer La Hault in dit graf vijf gulden betaald aan de diaconie van 
Eijsden." Het betaalde bedrag wijst erop dat hier geen sprake is van een koopgraf maar van 
een 'ligplaats' in de kerk. 

In de kerkenraadsvergadering van 12 mei 1717 legde predikant Rumpf een overzicht voor van 
de inkomsten die sedert de afäondiging van het plakkaat in Eijsden en Sint Geertruid met 
betrekking tot de verkoop van graven door de kerk waren genoten. De inkomsten bedroegen 
op dat moment al 250 gulden, hetgeen tot tevredenheid stemde." Er werd besloten om een 
gedeelte van de opbrengst te bestemmen voor het aanschaffen van een doodskleed (zie hier
voor). Maar Rumpf deed vervolgens iets wat hem niet altijd door de kerkenraad in dank werd 
afgenomen. Regulier behoorden namelijk alle inkomsten en uitgaven van de kerk beheerd te 
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worden door de diakenen. Maar de inkomsten voortkomende uit de verkoop van graven en 
begravingen in de kerk hield hij onder eigen beheer. De uitgaven bestemde hij met name voor 
verbeteringen aan de kerk en ten behoeve van de liturgie van de protestantse gemeente. In de 
laatste jaren van zijn pastoraat bemoeide hij zich ook met de bedeling aan armen, hetgeen 
nadrukkelijk een taak van de diakenen was. Een zeer in het oog springende uitgave betreft 
de aanschaf van twee zilveren drinkbekers in 1723. ' 3 De uitgaaf ter zake werd als volgt gere
gistreerd: '22 december 1723: aan den silversmit Maes voor twe drinkbeekers wegende 15 7/8 

onsen beste keur a 4 gulden tien steuijvers' (= 79 gulden, 8 stuivers en 3/4 oord).24 In augustus 
1724 werd afscheid genomen van Rumpf vanwege zijn beroeping te Breda. Bij deze gelegen
heid schonk hij de protestantse gemeente van Eijsden '1 wijnkan met 1 silvere deksel tot 
gebruijck van 't Heijligh avontmael'. '5 IJdelheid was ook deze predikant niet vreemd. In het 
deksel had hij zijn naam en familiewapen laten graveren. 

Het bijhouden van het register stopte helaas met het 
vertrek van predikant Rumpf in 1724, ondanks dat 
het begraven in de kerk onverminderd doorging. 
Daarvan werd wel financieel verslag gedaan in de op
eenvolgende rekeningen ('Ontfang en uitgaaf voor 
de kerk ofte gereformeerde Armen') die door de op
eenvolgende predikanten en met name de diakenen 
werden opgemaakt. Hierdoor wordt wel inzichtelijk 
wie in de kerk van Sint-Christina te Eijsden werden 
begraven, maar niet waar. Dat blijft overigens toch 
interessant, omdat de registratie van overlijden van 
protestanten in Eijsden in een apart register pas in 
1774 werd geïntroduceerd. Van een enkeling werd de 
overlijdensdatum geregistreerd in de lidmatenlijs
ten. De datum van overlijden van katholieken werd 
veelal in overlijdensregisters vastgelegd en deze zijn 

Voorbeeld van een 'vierkante blauwe 
steen' in de Oude Kerk in Delft met op

schrift IVMB/1723 
(foto auteur 2012). 

wel over de hele periode 1723-1804 (parochie Breust) beschikbaar. Vanaf 1796 werden de over
lijdens hier geregistreerd in de akten van de Burgerlijke Stand. 

Het moment van het betalen van de begrafeniskosten is een aanwijzing voor het moment 
van overlijden. Opvallend is dat na het vertrek van Rumpf de verkoop van graven in de kerk 
even abrupt stopte als de verkoop enige jaren daarvoor was begonnen. 

Alleen in 1749 werd nog een graf verkocht in de kerk. Het betreft een begraafplaats onder het 
schip van de kerk in de middengang. Koper was de Eijsdense koopman Hubert Jeuckens. Hij 
betaalde er 40 gulden voor. '6 Eerder (1749) was reeds op die plek zijn echtgenote begraven, 
voor die ligplaats was vijf gulden betaald.'7 Het betreft Joanna Ze gers, die op 9 november 1749 

te Eijsden was overleden. 

Volgt thans een overzicht van de betalingen (gulden= gld; stuivers= st) voor begravingen in 
de kerk van Eijsden over de periode 1723-1804: 

11-3-1723: 

7-12-1723: 

23-4-1724: 

23-4-1724: 

s gld voor de ligplaats van juffrouw Lebens. 
s gld voor het lijk van de heer Du Pui ts. 
s gld voor het lijk van Limpens (begraven in de kerk). 
s gld voor het lijk van een Schots officier. 
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3-12-1724: 
14-5-1725: 
3-3-1727: 

7-11-1727: 
12-11-1727: 

12-4-1728: 
26-5-1728: 
6-10-1728: 
13-10-1728: 

8-1-1729: 
15-1-1729: 
(3-4-1729: 
3-6-1729: 
7-7-1729: 
6-10-1729: 

24-10-1729: 
20-12-1729: 
31-10-1730: 
21-11-1730: 
25-1-1731: 
10-12-1732: 
2-4-1733: 
17-11-1733: 

30-11-1735: 
30-11-1735: 
30-11-1735: 
1736: 
25-11-1736: 
25-11-1736: 

s gld voor het lijk van de weduwe Thuijt(begraven in de kerk). 
s gld van de cornet wegens het begraven van zijn vrouw. 
7 gld van scholtis Nolens wegens het begraven (s gulden) van zijn schoonmoe
der en voor het doodskleed (2 gulden). 
18 gld vanwege ligplaats en doodskleed van de mejuffrouw de weduwe Marcha. 
18 gld voor de ligplaats (10 gulden), het begraven (s gulden) en het doodskleed (2 
gulden) van de weduwe Boon. 
18 gld voor de ligplaats en het doodskleed van de heer Simon van Eijsden. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed va Maria Thuijt door P. Pitermans. 
7 gld voor het lijk van Margareta Thuijt. 
2 gld en 10 stvoor de ligplaats van het zoontje van de heer De Pus (zie onder 6-10-
1729). 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van de weduwe van Van der Heijden. 
s gld van scholtis Wij ers voor de ligplaats van zijn vader, de secretaris van Breust. 
2 gld voor de rechten van het doodskleed van W. Heuvelmans). 
18 gld van de ouderling Nolens voor het begraven van zijn vader. 
s gld voor de kerkrechten van Willem Blonden. 
2 gld en 10 st voor het begraven van het zoontje van de heer Depuis (zie onder 13-
10-1728). 
7 gld voor de ligplaats en doodskleed van D. Morrees. 
7 gld voor het begraven van PieterThuijt. 
7 gld voor het begraven en kleed van de heer P. Blankers. 
7 gld voor het begraven en kleed van de heer G. Franssen. 
s gld voor het begraven van de heer Simons zijn moeder. 
s gld voor de ligplaats van de heer Simons zijn vader in de kerk. 
2 gld voor de ligplaats in de kerk voor Arnold Vermasen zijn kind. 
7 gld voor de ligplaats in de kerk en het doodskleed van Serjeant Nicolaij zijn 
vrouw. 
7 gld voor de ligplaats in de kerk en het doodskleed van schipper Simon van Eijs
den zijn zoontje. 
7 gld voor de ligplaats in de kerk en het doodskleed van Johanna Pietermans, 
vrouw van Pieter Huijnen. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van de weduwe juffrouw Franssen. 
12 gld voor de ligplaats op het koor van juffrouw Janssen. 
s gld voor de ligplaats van Du Boij zijn moeder. 
2 gld voor de ligplaats van de heer Scholtus zijn kind. 
s gld voor de ligplaats van de heer Vaessen in de kerk. 
s gld wegens het lijk van de weduwe Wij ers. 

In de periode 1738-1761 werden de inkomsten vanwege de begraafrechten niet meer op datum 
ingeschreven. Bij hec opmaken van de diaconierekeningen werden alleen de betreffende pos
ten opgenomen die gedurende het boekjaar werden gerealiseerd. Meestal werden die reke
ningen in het eerste kwartaal van een jaar opgemaakt (gebroken boekjaar). Dat betekent dat 
een inschrijving op de rekening die in bijvoorbeeld maart 1739 werd afgehoord betrekking 
kan hebben op de periode maart 1738-maart 1739. Waar hierna dus staat 1738 wordt bedoeld 
de periode vanaf het afhoren van de rekening in 1738 ( over de vorige periode) tot de datum 
waarop de rekening over het daarop volgende jaar (met een uitloop in 1739) werd afgehoord. 
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1738: 

1738: 

1738: 

1739: 

1739: 

1739: 

1740: 
1740: 

1740: 

20-5-1741: 

17-4-1742: 

1745: 

1745: 
1745: 

1745: 

1745: 
1746: 

1746: 

1747: 

1747: 

1747: 

1747: 

1747: 
1748: 
1750: 

1751: 
1752: 

6 gld en 10 st voor de ligplaats in de 
kerk en het doodskleed voor P. Pieter-
mans. 
2 gld en 10 st voor de ligplaats van de 
heer Jan Franssen zijn kind. 
7 gld voor de ligplaats en het doods
kleed van Christiaen Nicolai. 
7 gld voor de ligplaats en het doods
kleed van de heer Jan Blanckers. 
7 gld voor de ligplaats en het doods
kleed van de oud predikant Janssen. 
7 gld voor de ligplaats en het doods
kleed van de weduwe juffrouw Blanc
kers. 
7 gld voor de ligplaats en het doods
kleed van schipper Labeen. 

Voorbeeld van een 'vierkante blauwe 
steen' in de Oude Kerk in Delft met op

schrift Raeven Quierin /ende Aejfgen/ .547 

(foto auteur 2012). 

5 gld voor de ligplaats van procureur Simons zijn vrouw. 
5 gld voor de ligplaats in de kerk van Willem Weijers zijn schoonmoeder. 
7 gld voor de ligplaats in de kerk en het doodskleed van de weduwe Crisp in. 
7 gld voor de ligplaats in de kerk en het doodskleed van Jacob Tuijth. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van schipper La been. 
2 gld en 10 st voor de ligplaats in de kerk van de heer Franssen zijn zoontje. 
27-11-1740 (begraven 15-11-1740): 7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van 
de heer J. P. Hamal. 
7 gld voor de begrafenis van schipper Labee de jonge. 
7 gld voor de ligplaats ( en het doodskleed) van Willem Pietermans. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van juffrouw Louwa. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van Paulus Pietermans. 
s gld voor de ligplaats in de kerk van Jan Meertens de jonge. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van wijlen juffrouw Blankerts. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van de weduwe van Willem Pietermans. 
5 gld voor de ligplaats in de kerk van de heer Louwa. 
2 gld en 10 st voor de ligplaats in de kerk van de heer Simons. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van de heer secretaris Olaeij. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van schout Jacob Nolens. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van Niclaas Franssen. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van juffrouw M.C. Franssen geboren 
Wintgens. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van Margaritha Tuijth. 
17 gld voor de ligplaats van een Frans officier op het koor. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van juffrouw Van der Wood. 

7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van Pieter Nolens. 
10 gld voor de ligplaats van juffrouw Elias in het familiegraf op het koor (zie 
hiervoor: het betreft grafnummer 2 aan de noordzijde van het altaar). 
voor de ligplaats en het doodskleed van de weduwe van Michiel Jansz. van Rij
nen (Drenthe)(nog niet ontvangen)(zie hierna onder 1755). 

voor de ligplaats en het doodskleed van de heer Lambert Blankerrs (nog niet ont
vangen)(zie hierna onder 1755). 

Gens Nostra 66 (2011) 



1754: 

1754: 

1755: 

1755: 

1756: 

1758: 

1759: 

1759: 

1761: 

12-12-1761: 

15-2-1766: 

4-3-1766: 

4-1-1772: 

14-3-1772: 

9-11-1772: 

8-1-1774: 

11-11-1774: 

1-11-1776: 

30-11-1776: 

1-5-1777: 

6-11-1777: 

18-5-1780: 

28-8-1780: 

30-11-1780: 

Mei 1781: 

20-5-1781: 

15-9-1781: 

7-10-1781: 

20-10-1781: 

26-11-1781: 

10-4-1782: 

18-11-1784: 

26-3-1785: 

1-6-1785: 
10-2-1786: 

22-7-1786: 

9-12-1786: 

10-4-1788: 

9-9-1789: 

5 gld voor de ligplaats van de vrouw van Bartholomeus Weijers aan de Voer. 
5 gld voor de ligplaats van de vrouw van W. Weijers. 
30 gld voor de ligplaats en het doodskleed van de weduwe van MichielJansz. (zie 
hiervoor onder 1754 ). 

Blankers (nog niets ontvangen)(zie hiervoor onder 1754). 

2 gld en 10 st voor de ligplaats (bijgezet in de kerk) van het kind van de heer luite
nant Hamilton. 
2 gld en 10 st voor de ligplaats van het kind van de heer luitenant Gillis. 
de ligplaats voor Martha Meertens (p.d.)[per diakonie/pro Deo]. 
2 gld en 10 st voor de ligplaats in de kerk van het kind van de heer luitenant God
din. 
het dochtertje van de heer schout in de kerk begraven in het familiegraf (geen 
bedrag vermeld). 
5 gld voor de ligplaats in de kerk van de vrouw van de heer Fr. Jeukens. 
10 gld voor het begraven van de vrouw van luitenant Gillis in het erfgraf der fa
milie van wijlen de heer Elias. 
2 gld en 10 stvoor de ligplaats van een kind van de heer kapitein de Ville. 
5 gld voor de ligplaats in de kerk van de heer cornet Frere. 
2 gld en 10 st voor het begraven van een 'kraemkint' van de heer Gilles. 
5 gld van juffrouw Dupuis voor het begraven van haar oom. 
10 gld van de heer Lambert voor een graf op het koor. 
7 gld van de weduwe Nolens voor het begraven en het doodskleed. 
5 gld van de erfgenamen van Pietermans voor het graf in de kerk. 
18 gld voor een ligplaats in de kerk en het doodskleed voor een Zwitsers officier. 
7 gld voor een ligplaats en het doodskleed voor juffrouw Frens. 
2 gld en 10 st voor een ligplaats van een kind van de heer Ras. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van de heer Boomhou wer. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van de weduwe Barre. 
5 gld van de heer Roose voor een ligplaats van zijn schoonmoeder. 
10 gld voor een ligplaats op het koor van de weduwe Faassen. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van Soomers. 
voor de ligplaats en het doodskleed van de weduwe Wintgens (niets opgevoerd). 
2 gld en 10 st voor een ligplaats van een kind van de heer Ros. 
5 gld van de erfgenamen voor de ligplaats van juffrouw Frere. 
7 gld per diaconie voor de ligplaats en het doodskleed van Kal. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van juffrouw Barre. 
2 gld voor het doodskleed van de weduwe Van der Wood. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van de weduweJanse. 
2 gld voor het doodskleed van juffrouw Van der Wood. 
7 gld voor de ligplaats en het doodskleed van J. Jansen. 
2 gld en 10 se voor een ligplaats van een kind van de heer Brassart. 

2 gld en 5 st voor een ligplaats van een kind van de heer Brassaart 
7 gld en 5 st van de heer Nolens voor een ligplaats (en het doodskleed) van zijn 
moeder. 
5 gld en 5 st voor een ligplaats in de kerk van juffrouw Fase. 
5 gld en 5 st van de heer Pieters voor het recht (van een ligplaats) in de kerk. 

Tussen 1-4-1791 en maart 1792: 

7 gld en 5 st voor een ligplaats en doodskleed van de weduwe Felser. 
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Tussen 1-4-1791 en maart 1792: 

1-1-1792: 

7 gld en 5 st van juffrouw Baar voor een 
ligplaats en het doodskleed van juf
frouw Mettivier. 
7 gld voor de kist en de dragers van 
Ploem (ten laste van de diaconie). 

14-7-1792: 5 gld en 5 st voor een ligplaats voor de 
koetsier van het kasteel. 

20-2-1793: 10 gld en 10 st (dubbele rechten) voor 

8-9-1793: 

een ligplaats voor de heer Godefroij. 
5 gld en 5 st voor een ligplaats van een 
lijk in de kerk. 

28-12-1793: 12 gld en 10 st (inclusief 2 gld voor het 
lijkkleed) voor een graf op het koor 
voor een Zwitsers officier. 

11-6-1794: 7 gld en 5 st voor een graf en het doods
kleed van Perrot. 

11-6-1794: 7 gld en 5 st voor een graf en het doods
kleed van een Zwitsers officier. 
7 gld en 5 st van een graf en het doods
kleed van H. Nolens. 

Voorbeeld van een 'vierkante blauwe 
steen' in de Oude Kerk in Delft met op

schrift 8 C 

(foto auteur 2012). 

14-9-1795: 
11-8-1800: 

7 gld en 5 st voor het graf(en het doodskleed) van Felser. 

11-8-1800: 

2 gld 10 sten 3 oorden wegens het 'uijtdoen van de weduwe Plom en graf te ma
ken' (ten laste van de diaconie). 
2 gld en 10 staan Lanous voor 'begraffenis' van de weduwe Plom ( ten laste van de 
diaconie). 
2 gld 15 st voor de begrafenis van Caatje Pagez (ten laste van de diaconie). 

Zichtbare restanten van graven in de Sint-Christinakerk 
Uit het overzicht van de in de Sint-Christinakerk gekochte graven blijkt dat er slechts drie 
voorzien zijn geweest van een deksteen, anders dan de gebruikelijke 'blauwe steen' . Het 
zijn vermoedelijk ook heden ten dage nog deze drie stenen die als deksteen van een graf her
kenbaar zijn, zonder dat evenwel duidelijk is welke steen aan wie toebehoord, vanwege de 
enorme slijtage. Het betreft de dekstenen van A.M. van Lidth de Jeude uit 1716, van Renolda 
Gerarda Cronstrom uit 1718 en de deksteen van het echtpaar HubertJeukens en Joanna Zegers 
uit 1750. De stenen liggen niet meer op hun oorspronkelijke plaats. Bij het aanleggen van de 
stenen vloer zijn ze per abuis of vanwege praktische redenen verplaatst. 

In 1843 waren de zerken minder afgesleten en waren de opschriften nog enigszins leesbaar. 
In het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa (1792-1857), worden twee 
van de grafzerken nog uitgebreid beschreven en aangestipt dat op het koor de vroegere heren 
van Eijsden hun laatste rustplaats vonden. 'Men vindt op het koor het familiegraf der vroege
re en latere Heeren dezer heerlijkheid. In het begin der vorige eeuw, namelijk in het jaar 1703 

en eenige volgende jaren, gedurende welken tijd de stad Hoei van Staatsche krijgsbezetting 
is voorsien geweest, was Eysden de gewone begraafplaats van officieren, soldaten en hunne 
vrouwen en kinderen van de Hervormde godsdienst, die binnen gemelde vesting stierven, 
welker lijken in schuiten derwaarts werden afgevoerd. Daar van zijn, nog heden, twee ge
denkteekenen binnen deze kerk overgebleven: het eene is de begraafplaats van Vrouwe A.M. 
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van Lith de Jeude, huisvrouw van de Heer M. Blank, destijds Grootmajoor van Hoei, aldaar in 
1716 overleden. Dit graf is in het midden der kerk en wordt gedekt met eene blaauwe steenen 
zerk, waarop een opschrift in den steen is uitgehouwen. Het andere is te zien ter regterzijde 
van het koor, bij den ingang der konsistoriekamer, namelijk de begraafplaats der dochter 
van den Heer Constrom, in der tijd Gouverneur van Hoei, waarbij op eenen graauwen steen, 
tegen den muur opgerigt, mede een opschrift te lezen is luidende: Rinolda Gerarda, dochter 
van Isak Cronstrom, Heer van Nicarn en Nemelaar, Brigadier, getrouwd met T.A.E. Thuil van 
Serooskerke, nata (geboren) te Utrecht den 17 Febr.1700, gestorven den 19 Jan.1718'.'8 

Het is niet bekend of de graven van de vroegere heren van Eijsden voorzien waren van graf
monumenten. Bij het aanleggen van het register van koopgraven werd daar geen melding van 
gemaakt, maar wellicht waren deze toen al aan het oog on trokken en zijn ze bewaard geble
ven onder de huidige tegelvloer. Wel is bekend (1904) dat een tweetal vensters in het koor van 

de kerk voorzien waren van korte inschriften en wapens van Jean Guillaume de Lamargelle 
en van zijn echtgenote Maria Huyn van Amstenrade.'9 De De Lamargelle's waren heren van 
Eijsden van 1591 tot in 1722. 

Begravingen ná 1804 

Begravingen van protestanten en katholieken na 1804 vonden plaats op het kerkhof bij de 
Sint-Christinakerk op de Vroenho( Aan deze situatie kwam voor de protestanten een einde 
per 1 augustus 1857 toen het simultaneum op de Sint-Christinakerk werd beëindigd. Per die 
datum gingen alle rechten die de protestante gemeente had op het gebruik van de kerk en al
les wat daartoe werd gerekend over naar de burgerlijke overheid, inclusief het recht om over
ledenen op de begraafplaats bij de kerk ter aarde te bestellen. Het was nu aan de protestantse 
gemeente om elders een nieuwe begraafplaats aan te leggen. Op 30 juni 1858 kon een klein 
perceeltje worden gekocht aan de (huidige) Caestertstraat in Eijsden, dat als begraafplaats 
werd ingericht. In 1998 vond daar de laatste begrafenis plaats. Het ligt in de bedoeling om 
het kerkhof in 2028 te ruimen. Het kerkhof bij de Sint-Christinakerk is nog steeds in gebruik 
bij de katholieken. Toen de protestanten in 1858 hun eigen begraafplaats kregen werden de 
oude graven op het kerkhof geruimd. De gefortuneerde familie Franck liet echter op een klein 
perceeltje grenzend aan het kerkhof een grafkelder bouwen, waarin de eerder overleden fa
milieleden werden bijgezet. Daarna vonden tot in 1910 nieuwe bijzettingen plaats, waarna de 
grafkelder in de vergetelheid raakte.30 

Noten 
1. In het Overkwartier van Gelre was dit door Joseph II al in 1784 verboden. A.M.J.A. Berkvens, Plak

katen/ijst Overkwartier 1665-1794, deel II, Nijmegen 1992, pag. 399. 
2. A. Drint, 'Stilte en lofzang, Joodse begraafplaatsen en grafstenen in Limburg', in: Publications 132 

( 1996), pag. 93-198, voor Eijsden 146-151. 
3. Voor enige voorbeelden uit de 18d' eeuw zie: W.A.J. Munier, 'De gereformeerde gemeente Eijsden 

en het beheer van de simultaankerk ter plaatse. Begrafenissen in de kerken van Eijsden en Sint 
Geertruid', in: Uit Eijsdens Verleden (uEv), nr. 97 (2004), pag. 6-12. 

4. Zie voor het fenomeen simulcaneum W.A.J. Munier, Het s;multaneum in de landen van Overmaas. Een 
uniek instituut in de Nederlandse kerkgeschiedenis (1632-1878: lees 1858!), Leeuwarden 1998 (Maaslandse 
Monografieën deel 61). Voor Eijsden zie ook: Henk J. L. M. Boers ma, Eijsden, een Maasdo1p in ontwik
keling, 1851-1860, Maastricht 2011, pag. 92-93 en de Bijlage 1. 

5. W.A.J. Munier, 'De gereformeerde gemeente Eijsden en het beheer van de simultaankerk ter 
plaatse. De reglementering van de begrafenissen', in: uEv, nr. 94 (2003), pag. 7-13 . 

6. Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht (RHCL), Archief Hervormde Gemeente Eijs
den (AHG Eijsden) 14. Eo11, inv.nr. II (Kerkenraadsnotulen 1661-1717), fol. 65 e.v. 

7. RHCL, AHG Eijsden 14. Eo11, inv.nr. II (Kerkenraadsnotulen 1661-1717), notulen van 19 juli 1716, fol. 
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65 e.v .. Rekwest uitgegaan op 2 juli 1714, resolu tie vastgesteld op 3 juni 1715. 
8. Voor Maastricht, zie: J. Habets, Geschiedenis van het tegenwoordig Bisdom Roermond ( deel 2), Roermond 

1890, pag. 305. 
9. RHCL, AHG Eijsden 14.Eo11, inv.nr. II (Kerkenraadsnotulen 1661-1717), notulen van 25 augustus 

1716, fol. 66 de. v. voor enige getuigenverslagen. 
10. RHCL, AHG Eijsden 14.Eo11, inv.nr. VI (Diaconierekeningen 1716-1828). Zie de posten bij de betref

fende data. Hier ook de aantekening van het geweld van de 'paapsche meenigte' . 
11. RHCL, AHG Eijsden 14.Eo11, inv.nr. II (Kerkenraadsnotulen 1661-1717), notulen van 27 september 

1716, fol. 70 e.v .. In de kerkenraadsvergadering van 17 maart 1717, fol. 74 d, wordt melding gemaakt 
van enige personen die alsnog aangaven eigenaar te zijn van een graf, echter 'sonder genoegsame 
bewijsen'. Men handhaaft het gebruikelijke tarief: zes ducatons voor een koopgraf in de kerk en 
voor een begraving in de kerk één ducaton. 

12. Het betreft (doorgehaalde) aantekeningen uit RHCL, AHG Eijsden 14.Eo11, inv.nr. VI (Diaconie
rekeningen 1716-1828). Zij worden gevolgd door een nieuw overzicht d.d. 18-2-1772 van dominee 
Vonk (artikel I tot en met XI). Mede gelet op een resolutie van de Staten-Generaal van 15-7-1730. 

13. RHCL, AHG Eijsden 14.Eou, inv.nr. II (Kerkenraadsnotulen 1661-1717), notulen van 10 januari 1717, 
fol. 72. 

14. W. Bax (red.), Gedenkboek der Hervormde Gemeente van Maastricht 1632-1932, Maastricht 1932, pag. 119-
120. Decreet van 8 juni 1795 artikelen 5 en 9. 

15. RHCL, AHG Eijsden 14.Eo11, inv.nr. VI (Diaconierekeningen 1716-1828), uitgaven 1750, rekening 
1751. 

16. Ontleend aan aantekening in: RHCL, AHG Eijsden 14.Eo11, inv.nr. VI (Diaconierekeningen 1716-
1828). Overzicht conform afspraken gemaakt in de kerkenraadsvergaderingen van 15-7-1731 en 
van 30 september 1731. Door predikant Vonk in de kerkenraadsvergadering van 18-2-1772 opnieuw 
bijeengebracht (artikel xn). 

17. RHCL, AHG Eijsden 14.Eou, inv.nr. VI (Diaconierekeningen 1716-1828), data genoemd. 
18. Dit register maakt deel uit van RHCL, AHG Eijsden 14.Eou, inv.nr. VI (Diaconierekeningen 1716-

1828). 
19. RHCL, AHG Eijsden 14.Eou, inv.nr. II (Kerkenraadsnotulen 1661-1717), notulen van 31 mei 1717, fol. 

Bo. 
20. RHCL, AHG Eijsden 14.Eou, inv.nr. VI (Diaconierekeningen 1716-1828), onderscheiden jaren. 
21. Ontleend aan aantekening in: RHCL, AHG Eijsden 14.Eou, inv.nr. VI (Diaconierekeningen 1716-

1828). 
22. RHCL, AHG Eijsden 14.Eou, inv.nr. II (Kerkenraadsnotulen 1661-1717), fol. 78. 
23. RHCL, AHG Eijsden 14.Eou, inv.nr. VI (Diaconierekeningen 1716-1828), 1723. 
24. Het betreft Maastrichts zilverwerk van Willem Maessen. De stukken zijn in bruikleen gegeven aan 

het Bonnefantenmuseum te Maastricht. 
25. RHCL, AHG Eijsden 14.Eou, inv.nr. VI (Diaconierekeningen 1716-1828), 1724. 
26. RHCL, AHG Eijsden 14.Eou, inv.nr. VI (Diaconierekeningen 1716-1828), inkomsten 1749, rekening 

opgemaakt 1750. 
27. RHCL, AHG Eijsden 14.Eou, inv.nr. VI (Diaconierekeningen 1716-1828), inkomsten 1748, rekening 

opgemaakt 1749. 
28. 13 delen en een supplementdeel (1839-1851), deel 4 (1843; E-G), pag. 293-294 onder Eysden. 
29. E. van Wintershoven, 'Grafschriften [te Eijsden]', in: De Maasgouw 1904, pag. 60-61. De ramen wa

ren in 1904 niet meer aanwezig. Beschrijving ontleend aan eerdere waarnemingen van Lefort. 
3 0 . Henk J.L. M . Boersma, 'Begravingen van protestanten in Eijsden vanaf 1858. De aanleg van de 

protestantse begraafplaats aan de Caestertstraat en de inrichting van de grafkelder van de familie 
Franck [met een lijst van de namen van de personen die op de begraafplaats zijn begraven en idem 
van de in de grafkelder bijgezette personen]', in: UEV, nr.123 (2011), pag. 5-22. 

'de mortuis nil nisi bene' 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

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

Genealogie 
I.C. Stok, Het is niet alle dagen kermis. Verhalen 
over de familie Bi-itting, kermisreizigers in de 18' en 
19' eeuw, Schoorl 2011, 90 pp., ill. + index, ISBN 

978 90 6455 667 8. [As]. 
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Wie wel eens onderzoek gedaan heeft naar 
rondreizende lieden zoals scharensliepen en 
kermisreizigers weet wat een enorm lastige 
klus het is om de verschillende leden van een 
familie te vinden. Vanwege hun ambulante 
levenswijze worden kinderen 'overal en ner
gens' geboren en zijn de overlijdensplaatsen 
vaak moeilijk te achterhalen. De familie Brit
ting heeft als stamvader Leonart Britting, 
een soldaat, die in 1705 te Groningen trouwt 
en in 1711 wederom te Groningen trouwe. Bij 

het eerste huwelijk wordt aangegeven dat hij 
uit Neurenberg komt, bij het tweede huwe
lijk wordt hij aangeduid als: van der Weijden 
in Overpalts. Dit is vrij eenvoudig te duiden 
als de stad Weiden in der Oberpfalz, 100 km 
van de Neurenberg, waarmee één van de vra
gen in het boek is beantwoord. Zoon Nico-
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laas Britting trouwt in 1739 te Franeker met 
Susanna Magito, telg uit een kermisfamilie. 
Het boek geeft geen doopdatum, maar op 
www.allegroningers.nl is onderstaande r.
k. doop inschrijving uit 1712 te vinden: 

'qf;,.I r.t,_ u · ét:oc1 ~~.,;._ Pa /4~ f ,-,1,_-,._,,,. , 
~ e., . ,..,.C.,.l?c/;u/.,,:, r~.u,- r•...,/s: .,r~'f'•• ...._ __ ~ -"' -

Al met al is het een interessant boek met veel 
gegevens over (kermis)reizigers, een onder
werp dat in genealogische kringen bekender 
mag worden. 

N. van der Graaff,Johannes op Padmos. De fami
lie Van der Gi-aaff uit Scherpenisse in de achttiende 
eeuw, Heerhugowaard 2011, 91 pp., ill., ISBN 

97890 8548 2871. [A4]. 

JOHANNES OP 
PADMOS 

f)c fä111Hic V:in Jcr GmJffuic Schcrr,cn1,uc 
i11d,·achmm,kccu" 

Een van de problemen met de stamreeks Van 
der Graaff was, dat de herkomst van stamva
der Jacobus van der Graaff (eind 18dc eeuw) 
niet te vinden was. Het verloren gaan van de 
DTB registers maakt het dan ook niet gemak
kelijk. Het is de auteur echter in de loop der 
jaren gelukt aannemelijk te maken dat de 
stamreeks met twee generaties kan worden 
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opgevoerd. Jacobus' vader zou Johannes van 
der Graaff zijn en diens grootvader Willem 
van der Graaf. De laatste is teruggevonden in 
Steenbergen. Padmos in de titel slaat op het 
feit, dat Willem in 1725 het tuinhuis van kas
teel Padmos bij Steenbergen huurde. Jammer 
dat er geen index bij dit boek is. 

A. Kamp horst en K. Weijerman, Weijerman(s). 
Een genealogische verkenning, Haarlem 2010, 
277 pp., ill. + index. [As]; Idem, Weijerman.De 
voorouders en het nageslacht van Hendrick, Haar
lem 2011, 151 pp., ill. + index (verkrijgbaar via 
hcbweijerman@hetnet.nl voor resp.€ 30 en 
€35). [As]. 

Het eerste boek betreft een boek met de ver
zameling naamgenoten Wijerman(s), die te
rug te voeren zijn op acht Nederlandse en 
meerdere buitenlandse (Zwitsers, Duits en 
Belgisch) geslachten. Het tweede boek be
treft een detailopname van één van de ge
slachten Weijerman, waarover veel te vinden 
was. Stamvader is Gerrit Tonnissen Weijers, 
landbouwer op de boerderij Wijertman bij 
Dorth in Gelderland. Aan deze boerderij 
dankt de familie dan ook haar naam. Van 
zoon Jan is het nageslacht opgenomen in 
het eerste boek, zoon Hendrick en zijn na-
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geslacht worden in het tweede boek beschre
ven. Een van de nakomelingen is de schilder 
Jacob Campo Weijerman (1677-1747). 

Kwartierstaat 
H. Zanting, Het voorgeslacht van Trijntje Olde, 
deel 1, 401 voorouders 705 kwartieren, Maartens
dijk 2011, 113 pp., ill. + index [As]; Idem, Het 
voorgeslacht van Trijntje Olde, deel 2, voorouders 
gesorteerd, Maartensdijk 2011, 95 pp., ill. + in
dex (verkrijgbaar voor€ 8,75 per stuk op giro 
349088 t.n.v. auteuro.v.v. titel en adres). [As]. 

HET VOORGESLACHT VAN TRIJNTJE OLOE 

"""" 

401 
voorouders 

705 
kwartieren 

2l" f61!1lllaboekJ•'tlll'I 
Hon')'Zo.nttng 

Trijntje Olde (1905-1989) was de moeder van 
de auteur. Zij werd geboren in 1905 als doch
ter van de Hoogeveense schipper Hendrik 01-
de en Femmigje Scholten. Haar voorgeslacht 
is voornamelijk Hoogeveens met als betover
grootouders de echtparen Olde/Oogjen, Kos
ter/Hartman, Koster/Hartman, Stoter/Gort, 
Scholten/Prins, Hartman/Seinen, Zomer/ 
Otten, Boertien/Mol, zonder uitzondering 
Hoogeveens. Met zoveel Hoogeveens bloed 
is kwartierherhaling onmiskenbaar, wat ook 
blijkt uit de bovengenoemde echtparen. Het 
tweede deel is een weergave van de kwartier
staat naar aanleiding van allerlei vragen over 
bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijden en 
aantallen kinderen. 

G. Rinzema, 496 voorouders. 9 generaties kwar
tierstaat van Rachelle en Lucas Rinzema, Eind
hoven 2011, 69 pp., il!.+ index. [A4] . 

In negen generaties komen een kleine 500 
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496 voorouders 

9.pn•rotln kwartl•ntaat " n 
Rachtlhl cm LucM Rinuma 

voorouders van de probandi aan bod. Hier
mee is deze kwartierstaat redelijk compleet, 
hoewel uiteraard gekozen had kunnen wor
den om ook oudere gegevens op te nemen. 
Er is voor gekozen om te werken met deel
kwartierstaten, waarbij de personen in gene
ratie vijf weer als probandi optreden in de 
vervolgkwartierstaat. De overgrootouders 
dragen de namen Rinzema/Van der Laag 
(Friesland), Siebesma/Hoekstra (Friesland), 
Renee/Hettema (Leiden), Van Donkersgoed/ 
Priem (Putten). 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
J.M.G. Leune, Fort Sint Martijn op Hoogerwe1f, 
Brussel 2011, 653 pp., ill. + index; ISBN 978 90 

5746 305 1. [As]. 

Na publicaties over de forten Liefkenshoek 
en Lillo heeft de auteur een boek samenge-

steld over het fort Sint Martijn op Hooger
werf. Dit fort werd door de Spanjaarden in 
1627 gebouwd op het schor Hoogerwerf en 
kreeg de naam Sint Martijn. In 1632 werd dit 
fort door de Staatse troepen op de Spanjaar
den veroverd. In een calendarium zijn de ge
beurtenissen rond het fort kort weergegeven. 
Van alle personen die op welke wijze dan ook 
met de geschiedenis van Sint Martijn zijn 
verbonden, is in een alfabetische lijst weer
gegeven wat de vermelding inhield en indien 
mogelijk wat er nog meer over die personen 
bekend is. Dat kan enerzijds betekenen dat 
van een Cornelis van Adden die vermeld is 
als leverancier van kalk, tras en steen tussen 
1650 en 1663 tevens aangegeven is als doop
getuige te Bergen op Zoom tussen 1641 en 
1658. Anderzijds geeft het van commandan
ten als Jacques de Chantraine <liet Brouc
qsaut hele overzichten van zijn carrière en 
kinderen. Wederom een belangrijke bijdrage 
aan de militaire geschiedenis van de Neder
landen in het algemeen en het onderzoek 
naar militairen in het bijzonder. 

J. van Schagen, Arm, arm Eindhoven. Kroniek 
van vijf eeuwen armoede en armoedebestrijding in 
de stad Eindhoven en de voormalige randdorpen, 
Eindhoven 2010, 405 pp., ill. + index; ISBN 

978-90-70108-55-7. [As]. 

ARM,ARM 
EINDHOVEN 
Kton.eltv811 ~~f ffl.lWCfl"moedeen armoeóobe:iltifd.ng 
,nOOstlld&ndhovenor,deY(IOfmJ~gcir,l'lddo,pe,n 

Jan van Schagen 

De auteur heeft als journalist zich verdiept in 
de geschiedenis van de armoede in Eindho
ven. Zonder de pretenties om dé geschiede
nis van de armoede te schrijven, want dat wil 
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hij graag overlaten aan historici. Daarmee 
doet de auteur zich wat te kort, want ener
zijds zal dit boek menig historicus voorlopig 
ervan weerhouden zijn werk over te doen en 
anderzijds geeft het historici en genealogen 
zeer veel interessante informatie over de ar
moede in Eindhoven en Nederland. Het boek 
is chronologisch ingedeeld in vijf hoofdstuk
ken: 1473-1795, 1797-1870, 1870-1920, 1920-
1945 en 1945-2010. Binnen de hoofdstukken 
komen algemene zaken aan de orde zoals 
landelijke wetgeving (Armenwet 1854, Ar
menwet 1912), maar ook de lokale situatie 
met onder meer r.-k. armbestuur en liefdes
gestichten. Uiteraard komt ook de komst van 
Gerard Philips in 1891 met zijn gloeilampen
fabriek aan de orde. Met name diens broer 
Anton Philips ontpopte zich als een sociaal 
bewogen ondernemer die zich inzette voor 
huisvesting en verbeteringen voor de arbei
ders die bij hem werkten. 

Overig 
F. Pluijmaekers, S. Verspaandonk, V. Spau
wen, Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke cul
tuur. Tasbare tekens van heilbrengende symbolen 
en rituelen, in het bijzonder de sacramenten, Zeist 
2011, 255 pp., ill. [A4]. 
In eerste instantie denk je bij het zien van dit 
boek aan een boek over bidprentjes. Maar 

Frans Pluijmaekers 

die komen eigenlijk niet in dit boek voor. 
Het boek is een prachtig geïllustreerde hom
mage aan het rijke Roomse leven, waarin vele 
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soorten kaarten en kaartjes een rol speelden. 
Voor vele gebeurtenissen in het kerkelijk jaar 
(denk aan pasen, pinksteren en kerst, maar 
ook minder bekendere feesten) zijn afbeeldin
gen geprint, vaak met begeleidende teksten. 
Ook met betrekking tot de (bediening) van 
de sacramenten zijn prenten gemaakt, vaak 
ook weer met uitleg over de sacramenten. De 
doop, het vormsel, de eerste communie, de 
biecht, sacrament der zieken, alles wordt mi
nutieus uitgelegd. Voor veel katholieken zal 
het een bron van herkenning zijn van de ritu
elen, voor niet katholieken zal het een aardige 
mogelijkheid zijn kennis te maken met de 
onbekende de rituelen en de uitleg achter de 
rituelen. Een zeer interessant boek. 

J. van Schagen, De geur van hout. Honderd jaar 
'Van Hardenbroek', Eindhoven 2011, 160 pp., ill. 
+ index; ISBN 978-90-812228-2-2. [A4+]. 

Duco Lodewijk Willem baron van Harden
broek van de Kleine Lindt en Nicolaas Johan
nes Langenhuijsen richtten op 27 februari 
1911 een houthandel op in Eindhoven, hoewel 
beiden uit Helmond afäomstig waren. Reeds 
na 11

/, jaar brandde de hele zaak af, maar het 
lukte de ondernemers om opnieuw op te star
ten. Ook de brand in 1990, waarbij het gehele 
complex afbrandde betekende niet het einde 
van het bedrijf, dat inmiddels een eeuw heeft 
volgemaakt. Het boek wordt afgesloten met 
een genealogie Van Hardenbroek. 

CdG 
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Het portret van ... 1 

[Pieter Langenberg] 
DOOR HENK KRIGEE 

Pieter Langenberg, geb. Wormer 27-3-1823, bakkersknecht, schippersknecht, landman, herber
gier, overl. Wormer 23-4-1863, zn. van Maarten Langenberg en Neeltje Krijt, tr. Wormer 18-

5-1845 Lotje Kroneman, geb. Zaandam 9-8-1825, dienstbode, kasteleines, overl. Wormer 29-11-

1887, dr. van Thomas Krooneman en Maria Catharina Henneke. 
Zij tr. (2) Wormer 4-5-1865 Jacob Korver, geb. Wormer 9-12-1829, landman, herbergier, koop

man, overl. Wormer 13-5-1902, zn. van Jan Korver en Neeltje Kat. 

Pieter Langen berg kocht in 1846 herberg 'het Moriaanshoofd' in Wormer. 

Uit het huwelijk Langenberg-Kroneman werden acht kinderen geboren, te weten: Maarten 
(1845-1849), Mietje (1848-1920 ), Maarten (1849-1931), Pieter (1851-1856), Lotje (1853-1860 ), Neel
tje (1855-1857), Neeltje (1858-1936) en Pieter (1860-1922). 

Uit het huwelijk Korver-Kronem.an werd één kind geboren: Lotje (1869-1897). 

Pieter Langen berg en Lotje Kroneman zijn mijn betovergrootouders. 2 

De foto van Pieter Langenberg werd vóór 1863 gemaakt door een onbekende fotograaf. 3 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. H . Krigee, 'Kwartierstaat van Hendrik Krigee', in: Gens Nostra 54 (1999 ), pag. 688. 
3. Op de achterzijde staat: 'P. Langen berg Mz. Overgenomen van glas 1873 door M. Pz. Langen berg'. 
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Het portret van ... 1 

[Cornelis Langenberg] 
DOOR HENK KRIGEE 

Cornelis Langenberg, geb. Wormer 13-10-1817, landman, over 1. Wormer 18-10-1871, zn. van Maar
ten Langenberg en Neeltje Krijt, tr. Wormer 9-3-1851 Sijtje Bankras, geb. Graft 25-2-1824, vee
houderes, overl. Wormer 5-3-1909, dr. van Jan Bankras en Grietje Rus. 

Zij tr. (2) Wormer 22-9-1872Jan David (1837-1878).' 

Cornelis Langenberg was mogelijk blind aan zijn linker oog. Voor de militaire dienst was hij 
vrijgesteld wegens lichaamsgebreken. Zijn vrouw Sijtje Bankras was een vrouw die overdre
ven netjes was (Zaans: maltentig). Hierdoor werd haar eerste man op zekere dag zo boos dat 
hij een emmer mest in de gang van hun woning leeggooide.3 

Uit het huwelijk Langenberg-Bankras werden twee kinderen geboren, te weten: Neeltje 
(1852-1906) en Margaretha (1861-1923). 

De foto van Cornelis Langenberg werd omstreeks 1870 gemaakt door fotograafJan Breebaart 
(1835-1893) te Zaandam. Voor zijn vrouw: zie pagina 500 in dit nummer. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
z. G. Kroon, 'Kwartierstaat van Henny Rita Beets', in: Gens Nostra 19 (1964), pag. 327-329. De datum 

van het overlijden van Cornelis Langen berg is hier onjuist vermeld. 
3. Mededeling van Maria Langen berg (1889-1972). 
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Het portret van ... 1 

[Jan David en Sijtje Bankras] 
DOOR HENK KRIGEE 

Jan David, geb. Jisp 5-3-1837, boerenknecht, over 1. Wormer 13-1-1878, zn. van Willem Nannes 
David en Trijntje Roos, tr. Wormer 22-9-1872 sy·tje Ban kras, geb. Graft 25-2-1824, veehouderes, 
over 1. Wormer 5-3-1909, dr. van Jan Bankras en Grietje Rus. 

Zij tr. (1) Wormer 9-3-1851 Cornelis Langenberg (1817-1871). ' 

Jan David was knecht bij het echtpaar Langenberg-Bankras. De foto's werden allebei om
streeks 1875 gemaakt door fotograafJan Vels (1825-1889) te Purmerend. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. G. Kroon, 'Kwartierstaat van Henny Rita Beets', in: Gens Nostra 19 (1964), pag. 327-329. De datum 

van het overlijden van Cornelis Langen berg is hier onjuist vermeld. 

Voor het portret van Cornelis Langen berg (1817-1871), zie de pagina hiervoor. 
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Het portret van ... 1 

[Maarten Langen berg 
en Margaretha Siemer] 

DOOR HENK KRIGEE 

Maarten Langenberg, geb. Wormer 14-9-1849, boerenknecht, arbeider, winkelier, tuinman/vis
ser, overl. Wormer 17-9-1931, zn. van Pieter Langenberg• en Lotje Kroneman, tr. Wormer 12-

11-1874 Margaretha Siemer, geb. Wormer 6-10-1853, over 1. Wormer 15-3-1934, dr. van Bernardus 
Antonie Siemer en Geertruida Mourus. 

Uit het huwelijk Langenberg-Siemer zijn dertien kinderen geboren, te weten: Pieter Marti
nus (1875-1875), Pieter Martinus (1876-1940), Geertruida (187 9-1960), Lotje (1880-197 4), Ber

nardus Antonius (1882-1903), Margaretha (1884-1958), Mietje (1885-1886), Mietje (1886-1886), 

Henderikus Bernardus (1887-1888), Hendericus Bernardus (1888-1889), Maria (1889-1972), 

Anna Hendrika (1892-1977) en Maarten (1897-1982). 

De foto van Maarten Langenberg is van 1870 en die van zijn vrouw van omstreeks 1874, allebei 
gemaakt door fotograaf Jan Breebaart (1835-1893)3 te Zaandam. 

Maarten Langen berg en Margaretha Siemer zijn mijn overgrootouders.• 
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Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Voor het portret van Pieter Langen berg (1823-1863), zie pagina 498. 
3. In zijn geboorteakte staat Bree baart. Op zijn fotowerkstaat Bree baart en Breebaard. In Zaandam is 

een straat naar hem genoemd: J. Breebaardstraat. Bronnen: 
• S. Honig, 'Jan Breebaart/d: van prille schaatser tot bekende Zaanse fotograaf, in:Jaarboek histo

risch genootschap 'Oud-West-Friesland' 64 (1997), pag. 116-119 (met een foto van Jan Bree baart zelf); 
• J.P. Woudt, R. Sman, K. Woudt, De Zaanstreek belicht. De foto's van Breebaard 1863-1878, Wormerveer 

1986. 
4. H. Krigee, 'Kwartierstaat van Hendrik Krigee', in: Gens Nostra 54 ( 1999 ), pag. 688. 

Een huwelijk van heidenen in Sint-Pieter 

Heidenen hadden zich in de grotten van de Sint-Pietersberg gevestigd en hielden zich daarin 
lange tijd, niettegenstaande alle daartegen genomen maatregelen, staande. Twee van hun 
opperhoofden zijn met name bekend. In 1662 la Cheny en in 1691 de Brant. Men hield ze voor 
katholieken, althans de pastoor van Sint-Pieter trouwde zonder tegenspraak de zoon van ka

pitein la Cheny. De getuigen bij dit huwelijk waren allen inwoners van het dorp Sint-Pieter: 

1662. 29 Maii conjuncti sunt Carolus Ptholome Egyptius filius capitanei la Cheny cum Maria 
la Thour Egiptia. Testes Petrus Swennen, Petrus Dassen et Bartholomeus ex Eber et Gerardus 
deRosier. 

Bron: De Navorscher 7 (1857), pagina 326 

' «-•· --c---== = ===·· ··,·3t:.1..;.::::.~~---:: ··~~~~~ j> ;;_ :~ ·;_ ~i~~~' -'~( ;,,~~!(;;;(~,i~_ .. --~:7:.. --~~ -·· .. -~ ;-
~ - ·Ï :_.·_._..- V 

_,; .. ~t.-t-,..,. 

Maastricht, ingekleurde ets (particuliere collectie) 
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Het portret van ... 1 

[Dirk Limburg en 
Adriana Isabella Musquetier] 

DOOR ANTON MUSQUETIER 

Dirk Limburg, geb. Amsterdam 5-5-1837, goudsmid, overl. Nieuwer-Amstel 26-12-1873, zn. van 
Willem Limburg, turfdrager, en Maria van Beveren, tr. (1) Amsterdam 12-6-1862 Cristina Hotze, 
geb. Amsterdam 24-10-1837, naaister, overl. Amsterdam 7-2-1866, dr. van Gerrit Hotze, kan
toorbediende, en Carolina Maria Salgo; tr. ( 2) Amsterdam 27-3-1867 Adriana Isabella Musquetier, 
geb. Dordrecht 24-5-1846, overl. Amsterdam 13-2-1919, dr. van Abraham Musquetier, rijks
ambtenaar inkomende en uitgaande rechten, en Maria Catharina Peters. 2 

Zij tr. (2) Naarden 25-6-1876 Johannes Jacobus Essenberg, geb. Oudenhoorn 13-12-1855, metse
laar en timmerman, overl. Vlissingen 1-11-1887, zn. van Jacob Essenberg, timmerman en loge
menthouder, en Maria Johanna Maquelin, koopvrouw. 

Dirk Limburg woont te Schiedam, te Vlissingen, te Middelburg, te Naarden, te Amsterdam en 
te Nieuwer-Amstel. 

Dirk en Adriana wonen 18 november 1867 te Amsterdam en vertrekken daarna naar Nieu
wer-Amstel om later op z december 1674 terug te keren naar Amsterdam. 
Uit het tweede huwelijk Limburg-Musquetier zijn tussen 1863 en 1873 vier kinderen, twee 
zoons en twee dochters, geboren. 

De beide foto's zijn rond 1867 gemaakt door onbekende fotografen. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
z. Voor het portret van het echtpaar Musquetier-Peters, zie pagina 504. 
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Het portret van ... 1 

[Abraham Musquetier en 
Maria Catharina Peters] 

DOOR ANTON MUSQUETIER 

Abraham Musquetier, geb./ged. Leerdam 20-4/4-5-1806 rijksambtenaar inkomende en uitgaan
de rechten, notarisklerk ten kantore rijksbelastingen (14-8-1823 tot 19-11-1831), soldaat (20-

11-1831 tot 12-2-1832), onderofficier (13-2-1832 tot 25-1-1836), rijksburgelijke dienst: commies 
ze klasse (24-1-1836 tot 30-4-1844), commies der 1< klasse (1-5-1844 tot 31-12-1847), visiteur (1-1-

1848 tot 31-12-1863), visiteur 3< klasse (1-1-1864 e.v.), postpraaischipper (1870), overl. Vlieland 
22-2-1876, zn. van Engelbert Lodewijk Musquetier, rijksontvanger procureur, en Adriana 
Isabella Boon, tr. Dordrecht 2-7-1845 Maria Catharina Peters, geb. Dordrecht 31-5-1826, over 1. 
Vlieland 29-6-1872, dr. van Hendrikus Peters, broodbakker, en Barbera van Andel. 

De standplaatsen van Abraham zijn: Schiedam (1836), Schoonhoven (1837), Ridderkerk (1838), 

Scheveningen (1838), Dordrecht (1839), Ameland (1847), Fort Bath (1851-1852), Vlieland (1853-

1854). 

Op 5 juli 1837 is hij is als commies getuige bij de aangifte van de geboorte van Leendert 
Spaanderman te Schoonhoven. 
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Ze woonden onder meer te Vlieland, Grootestraat 111. In het archief van Fort Bath zijn geen 
brieven over de periode 1850-1859 aanwezig betreffende visiteurs en Marine. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1846 en 1868 te Dordrecht, Hollum, Fort Bath en Vlieland 14 

kinderen geboren. 

De foto's zijn door Leon van Weijderveldt te Amsterdam, Bloemgracht 17, gemaakt, vermoe
delijk in 1867 bij het eerste huwelijk van hun oudste dochter Adriana Isabella. ' 

Abraham Musquetier en Maria Catharina Peters zijn mijn betovergrootouders. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Adriana Isabella Musquetier, geb. Dordrecht 24-5-1846, over!. Amsterdam 13-2-1919, tr. (1) Amster

dam 27-3-1867 Dirk Limburg, geb. Amsterdam 5-5-1837, goudsmid, over!. Nieuwer-Amstel 26-12-

1873, zn. van Willem Limburg, turfdrager, en Maria van Beveren. Voor hun foto's: zie pagina 503 in 
deze Gens Nostra. 

Plattegrond Vf/11 Maastrichr en Wyck in 1747. Gm1111re van Is. Tirion (CAM, i11v. 11r. 63). 
Betreffe11de de periode 1673-167/J: 

~ .'2Joç'7'oor& 

2 .':Br1efdse--':Pnorl-
3To,ynve,,'2>an-f;

-,. :::Piders7'otirt:
S. ~,,.,..,,]Door&

ó. 7Jad:Puo7't" 
7, "'JCuul".Pourl; 

ll. ,4/o/.,,.,.'.]>o,n-&

,i;t., 9. ')l/-'.]>q"7't- _ 
.... o . .Á//,,.~7'•-

16 

/ lunet La Royale; 2 i111111datieschnns; 3 lrmer d 'Estmdes; 4 luiiet Co11dé; 5 lunet Orlénm; 6 !1111er Le Dn11phi11; 7 lu11et ln Rei11e; 
8 l1111et Le Roy: 9 lunet T11ren11e; 10 lu11et Enghie11; J 1 redoutr op lm eila11d Sint-Pieter of de Weerd. 
Berreffi11de tie periode J 690- / 105: 
J 2. bmtio11 V(fa/deck; 13 bnstio11 Enge/anti; J 1 bastio11 Saxen; J 5 bmtion Hol,1ey11; I 6 bastion Dopffi I 1 Jort Sint-Pieter. 
Overige werken: 18 kroonwerk Hasen; J 9 bmtion Z ou1t:!1111de; 20 bastion l lerull. 
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archiefnieuws 
Gelders Archief 

Gelderse memories van successie op 
internet 
Memories van successie zijn een essentiële 
bron voor genealogen en historici die geïn
teresseerd zijn in onder andere persoonlijke 
geschiedenissen. Het Gelders Archief heeft 
de memories van successie in Gelderland 
over de periode 1818 tot 1927 gedigitaliseerd. 
Deze documenten zijn vanaf vandaag [30 juli 

\I
• 2012] beschikbaar op de website van het Gel

ders Archief, www.geldersarchief.nl. 
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Wat is een memorie van successie? In een 
dergelijke akte staat een overzicht van de be
zittingen en schulden van een overledene. 
Een belastingambtenaar stelde de memorie 
op, die diende om de hoogte van de succes
sierechten (belasting over een erfenis) vast 
te stellen. In deze documenten zijn terug te 
vinden: de naam van de overledene, plaats 
en datum van overlijden, overzicht van de 
bezittingen en schulden (en kadastrale aan-
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duiding), naam en woonplaats van de erfge
namen en, als er een testament is, de datum 
van het testament en de naam van de notaris. 
Kinderen en (achter)kleinkinderen hoefden 
vóór 1878 geen successierechten te betalen. 

Regionale belastingkantoren inden de suc
cessiebelasting. In Gelderland waren deze 
kantoren tussen 1818 en 1927 gevestigd in: 
Arnhem, Apeldoorn, Borculo, Culemborg, 
Doesburg, Doetinchem, Druten, Elburg, Elst, 
Groenlo, Harderwijk, Hattem, Lochem, Nij
kerk, Nijmegen, Terborg, Tiel, Wageningen, 
Winterswijk, Zaltbommel, Zevenaar en Zut
phen. Op de website van het Gelders Archief 
staat exact vermeld welke plaats in deze peri
ode onder welk kantoor viel. 

Het digitaliseringproject, dat anderhalf 
jaar duurde, omvat ruim 1,3 miljoen bestan
den (scans, die bestaan uit beelden van hand
geschreven teksten) met een omvang bijna 
vier terabyte. Eén memorie kan uit verschil
lende bestanden bestaan. De Gelderse me-
mories zijn te vinden via www.geldersar
chief.nl/familiegeschiedenis/memories
van-successie te vinden. Hier staat ook de 
exacte werkwijze vermeld hoe een memorie 
van successie kan worden gevonden. De do
cumenten zijn nog niet op naam doorzoek
baar met een zoekfunctie. Wel zijn ze bin
nenkort gratis te downloaden. 

[Gelders archief, ( digitale) Nieuwsbrief 55, 
30 juli 2012] 
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Kerkelijke archieven naar RHC Zuidoost Utrecht 

Begin juli 2012 zijn verschillende archieven 
door Het Utrechts Archief overgedragen aan 
het Regionaal Historisch Centrum Zuid
oost Utrecht in Wijk bij Duurstede. Het gaat 
hierbij om kerkelijke archieven waarvan het 

kerkgenootschap is gevestigd in één van de 
gemeenten in deze regio. Voor de dienstver
lening uit deze archieven kunt u voortaan te
recht bij RHC Zuidoost Utrecht. 

Lijst van overgedragen archieven 

Toegang- Archieftitel Omvang 
nummer (in meters) 
4-1 Hervormde gemeente Bunnik en Vechten, 1626-1966 2,8 
4-2 Hervormde gemeente Odijk, 1626-1969 2 
4-3 Hervormde gemeente Werkhoven, 1636-1986 4,1 
35-1 Hervormde gemeente Driebergen, 167 4-1967 6,7 
35-2 Hervormde gemeente Nederlangbroek, 1640-1967 3,3 
54-1 Hervormde gemeente ' tWaal en Honsdijk, 1635-1983 3,8 
232 Hervormde gemeente Amerongen, 1578-20"' eeuw 18,7 
232-1 Hervormde gemeente Amerongen, 1578-20"' eeuw, aanvulling 3,21 
272 Hervormde gemeente Rhenen, 1628-1969 5 
332 Hervormde gemeente Houten, 1685-1946 1,2 

414 Hervormde gemeente Cothen, 1641-1988 2,1 

566 RK parochie Bunnik, 19<l'-2ostc eeuw 15,8 
625 Gereformeerde kerk Driebergen, 1850-1986 11,1 

641 RK parochie Werkhoven, 1630-1975 6,1 

651 Hervormde gemeente Werkhoven, 1636-1986, aanvulling 0,18 

1117 RK parochie St. Joh. de Doper Wijk bij Duurstede, 1617-1991 6,1 

totaal 92,19m 

[Het Utrechts Archief, 
(digitale) Nieuwsbrief, 3 augustus 2012] 

WiGeDok 

Dit jaar besteedt het RHC Groninger Archie
ven extra aandacht aan bedrijfsgeschiedenis. 
Daarvoor is het project WiGeDok opgezet. 
Dit project wil de aandacht vestigen op het 
belang van het toegankelijk maken en veilig
stellen van bedrijfsarchieven uit Groningen 

en Ostfriesland. Kijk gerust eens op onze site 
www.wigedok.eu voor informatie van bedrij
ven uit uw eigen omgeving. 

[Groninger Archieven, 
(digitale) nieuwsbrief, 11 juni 2012] 

BeQuick 

De Groninger Archieven bewaren het archief 
van de Groninger Sportvereniging Be Quick 
1887. Hierin zitten onder meer ledenlijsten 
en spelerslijsten, programmaboekjes en uit
slagen van wedstrijden, bouwtekeningen 

Gens Noma 66 (2011) 

van het stadion Esserberg, het Be Quick-or
gaan en het Be Quick-weekbericht en maar 
liefst 900 foto's. 

[Groninger Archieven, 
(digitale) nieuwsbrief, ujuni 2012] 
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periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 

aanwezige tijdschriftartikelen, k unnen fo tokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be

stellingen, p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp, of per e-mail via info@ngv.nl (gaarne met vermel

ding van de volledige referentie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen 

onderhevig zijn. Dat geldt ook voor periodieken voorafgegaan door een sterretje(*), omdat 

die niet in de collectie van hetvc aanwezig zijn. Periodieken worden niet uitgeleend. 

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), aft<.= 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. 116 (2012), nr. 4. Brits kolo
niale geheimen openbaar [informatie over de 
koloniale periode 1930-1970]; K. Pompe: De orga
nisatie van digitaal archiveren bij de Regionale 
Historische Centra [samenwerking met het Nati
onaal Archief]; W. van Dongen: Archieven Portaal 
Europa: een publicatie- en aggregatieplatform 
voor archiefinstellingen [momenteel bevat het 
14,5 miljoen beschrijvingen van archiefstukken, 
bijeengebracht door zo'n 60 Europese archiefin
stellingen, gelinkt aan meer dan 63 miljoen di
gitale scans van originele archiefstukken; www. 
archivesportaleurope.eu]; Desinfectie papieren 
erfgoed met gammastralen; R. Blom: Acquisitie 
migranten erfgoed: tien jaar later; In gesprek met 
Louis Pirenne [geb. Tilburg 1924 (exm. Men
ting), o.a. oud-archivaris Den Bosch, oud-rijksar
chivaris, tr. Annie Pollen (1924-1991)]. 

Idem, 2012, nr. 5. R. Spork/I. Zandhuis: Heeft de 
studiezaal nog toekomst? Archiefinstellingen in 
toenemende mate gesloten bolwerken? [digitali
sering en groter aanbod van toegangen en bron
nen werd als reden opgevoerd de openingstijden 
verder in te krimpen. De verhouding digitaal en 
fysiek bezoek stabiliseerde in 2009. Steeds meer 
bezoekers bezochten zowel de websites als de 
studiezalen. Men werkt vaker vanuit bredere his
torische vraagstellingen. Toenemend internet
gebruik blijkt niet ten koste te gaan van studie
zaalbezoek]; W. Boudestein/R. Frommé: De toekomst 
van de studiezaal: fysiek of digitaal?; M. de Bruin: 
Nieuwbouw Regionaal Archief Rivierenland 
open voor publiek [te Tiel]; Metamorfoze archie
ventraject [goedgekeurde projecten o.a. Archief 
Begijnhof van Breda (1267-1991), ArchiefWeeska-
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mer Rotterdam (1444-1836), Jaargedingen Weert 
(1481-1715), Tolregisters Zeeuwse tol (1587-1805), 
Archief Wisselbank van Amsterdam (1609-1682), 
Archief Portugees-Israëlitische gemeente van 
Amsterdam (1614-1860), Archief Nieuwe West
Indische Compagnie (1675-1752)]; Ch. Jeurgensf[. 
Kappelhof. 'Koloniale archieven': een begrip onder 
de loep; In gesprek met Arnold den Teuling [geb. 
Koewacht 1944, leraar klassieke talen, archiefin
specteur] . 

Devotionalia (www.devotionalia.info), no. 
181, 31e jg., jan. 2012. Bedevaartsoorden in Polen 
(XCII); J. Wiersma: Dienaren en dienaressen Gods 
(63). Benedetta Bianchi Porro [1936-1964]; Uitge
vers van bidprentjes (60; rechtzetting), (61); Reli
gieuze grafiek en rariteiten in de bidprentjes (50) 
[Joseph L.A. Kerschner, over!. 1901, pastoor te 
Spierdijk]; Kinderprentjes getekend door]. Duchè
ne uit de series L en P. 

Idem, no. 182, april 2012. Dienaren en diena
ressen Gods (64-1) [Theresia Henrica IJsseldijk, 
geb. Apeldoorn 1897 ( exm. Johanna Scholten, die 
hertr. 1907 Herman Ticheler te Enschede)]; Uit
gevers van bidprentjes (62) [uitg. Brakkenstein 
te Nijmegen]. 

*ErfgoedBrief Breda (uitg. gemeente Breda; 
g.otten@breda.nl), nr. 19, zomer-herfst 2012. Ar
cheologisch jaaroverzicht Breda 2011, deel 1. Spo
ren van de Tachtigjarige Oorlog in Teteringen; 
G. Otten: Art Nouveau in Breda; Heilig-Hartkerk; 
Breda, stad van de Nassaus, 18 (slot). Engelbrecht 
Ivan Nassau en Johanna van Polanen [tr. Breda 
1403]. 
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Feith (cultuur, geschiedenis en taal van Gronin
gen; www.groningerarchieven.nl), nr. 2-2012. 
B. Jongejan: In die tijd liep je elke dag risico op 
straat [het leven van Joop (Johannes Hendrikus) 
Bitter, geb. Amsterdam 1920, lid Groninger ver
zetsgroep, tr. 1946 Jannie Scholtens; emigreer
den 1960]; A. Koops: Op zoek naar een nummer
bord [op de website van de Groninger Archieven]; 
B.Jongejan: Feitelijk en actueel [de zussen Bartha 
Westein-Valk (77) en Bettie Valk (76) overleef
den de Holocaust; Vught, Westerbork, There
sienstadt]; M. Banda: Laten we Care! Coenraad 
Geertsema niet vergeten [geb. Groningen 1843; 
studieonderwerp van Bob Verschoor]; D. Sijens: De 
andere drukkerij van Werkman. Honderd jaar ge
leden gebouwd [door kunstenaar Hendrik Nico
laas Werkman]; D. van der Wal: Gronings bont ver
overt de modewereld [in 1952 firma Van Daal & 
Meijer; het archief is beschikbaar voor publiek]; 
S. Vos: Het zichtbare verleden; 20 jaar GAVA [Gro
nings Audio Visueel Archief]. 

Het Feyne Kwartier (Genealogisch Centrum Goe
ree-Overflakkee; http:/ /www.genealogieflakkee. 
nl), 17' jg., nr. 2, aug. 2012. G. v.d. Boogert: Kwartier
staat van Neeltje Munters (1861-1953) (deel 2) [gen. 
IX-XI; Groenendijk, Breeman, Labeur]; J.H. Kal
le: Kwartierstaat van Johannis Kalle (deel 1) [1880 
Herkingen 1937; t/m gen. XV; -, Van der Vliet (te 
Nieuwe en Oude Tonge), Muller (te Puttershoek; 
afk. van Oberraden / Honnefeld), Hartman, Gul
demeester, Eenkat, Breur (te Den Bommel), Kalle; 
voorts o.a. Tiggelman / Tegelman, Nors, Klin
kerland, De Bruyser, De Vrome, Voorwinde]; E. 
Lassing: Uit de archieven: Problematische dopen 
in Oude-Tonge [o.a. Moijert (1680), Oosterlingh 
(1681), Goemoet (1686), Van Eeckeren (1688)]; Ar
chivaria [http://www.voelspriet.nl/stamboom
onderzoek.htm]; Stamboomonderzoek [meer 
dan 200 Nederlandse bronnen]. 

•Fryslan (www.historischtijdschriftfryslan. 
nl; www.vdlp.nl), 18' jg., nr. 3, mei 2012. D. Sijens: 
Sjoerd Sipma, hoeder van de Friese taal [1896-
1992]; J. Otten: Va n veevoer tot volksvoedsel: de 
aardappel in Friesland; Plekken met verhalen: 
Laaksum; Veertig jaar popmuziek in Friesland; 
Liet en Liet International [songfestival voor 
liedjes in het Fries en internationaal voor min
derheidstalen]; J. Haagsma: Nanna Kalma en de 
Friese folkpioniers [geb. Amersfoort 1949]; Syb 
van der Ploeg [zanger van De Kast, geb. Dokkum 
1966]; Verdwenen beroepen: Sake Visser, ijsco
venter [geb. Lemmer 1914]. 
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Genealogie (www.cbg.nl), jg. 18, nr. 2, juni 2012. 

B. Lever: Toeval in de familiegeschiedenis; C. Giet
man: Familiegeschiedenis is meer dan genealogie. 
Bert Lever neemt afscheid als directeur van het 
CBG; G. Bloothooft: Een historische Basisregistra
tie Personen. Het identificeren van personen kent 
zijn grenzen, maar welke? ['de toekomst van de 
genealogie ligt in het toekennen van een (inter) 
nationaal, uniek persoonsnummer aan elk indi
vidu'; Welke gegevens beschrijven een persoon 
uniek; naam niet altijd voldoende, spellingvaria
ties en fouten; voorwaarden voor een historische 
Basisregistratie Personen]; L. Brouwer: Een fiets 
van Viets. Over de herkomst van een eponiem; N. 
Bijïeveld: De vitaliteit van de Nederlandse adel. 
Een gesprek met Eleen Montijn over haar nieu
we boek Hoog geboren; D. Dumans/P. Stokvis: Kost
schoolbrieven uit de jaren 1840 [geschreven door 
Piet Hein Bousquet (1835-1908)]; CBG weet raad: 
Schippersfamilies; R. van Drie: Kijk op bronnen 
(4). Schippers en schepen in het patentregister; 
Wapenregister: Herngreen, De Kruijff, Lieuwen, 
Looije, Scheepbouwer, Scheurer; G. vanBreugel/H. 
't]ong: Schelpen [in de heraldiek) . 

Genealogisch Erfgoed Magazine (www.erf
goed.info), 20' jg., nr. 2, mei 2012. H.M. Lups: 
Beroepen van vroeger: stenograaf - strodokken
maker; F. Vrij: Galbert, de eerste 'Nederlander' 
die een boek schreef [beschreef in het Latijn de 
moord op graaf Karel de Goede (1127) en de daarop 
volgende burgeroorlog en het leven in de stad 
Brugge]; H . Feikema: Graaf Floris V - speelbal van 
wetenschappers. Rijnsburg kan weer opgelucht 
ademhalen! [C-14 dateringen (on)betrouwbaar?]; 
D. Kranen: Hoe koffie een volks-drank werd [korte 
geschiedenis; de eerste koffie kwam in 1663 naar 
Amsterdam; koffieteelt op Java; koffiehuizen in 
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Nederland];]. W. Koten: Hoe verzorgden onze voor
ouders hun gebit? [o.a. advertenties uit kranten; 
Pierre Fauchard (1678-1761), grondlegger mo
derne tandheelkunde; eerste opleiding voor tand
artsen Utrecht 1877; historisch overzicht]; D.G. 
van Maren: Handmerken, huismerken en andere 
tekens. 

Gens Germana (www.wgod.nl), jg. 38, nr. 1, 
maart 2012. F. van Oostvoorn: Mijn betovergroot
ouders Melgert van Oostvoorn & Josina Zorn, 
immigranten in Utrecht in de eerste helft 19' 

eeuw [levensomstandigheden, verteld tegen 
een algemeen historische achtergrond; Melgert 
(geb. Middelharnis 1792) was schipper; Josina's 
vader Friedrich werd geboren in Wesel 1772]; 
H.D.J. Krikke: Diewertje Friesenborg (1753-1815) 
uit Jemgum (D) [moeder van Antje Eekhof (ged. 
Groningen 1786), tr. ald. 1811 Martinus Mebius; 
Fragmentgenealogie Friesenborg (te Stapelmoor 
en Jemgum, beginnend rond 1700) met Eekhoff 
(te Groningen 18' eeuw), Mebius en Van Bolhuis]; 
H. Pickhard: Het voordeel van internet [onder
zoek Pickhard(t)]; G.H. Geerken: Oproep inzake 
Oldenburg[e]se stukadoors. 

GMkwadraat (www.landschaperfgoe
dutrecht.nl), nr. 45, jg. 12, lente 2012. 2012 Jaar 
van de Historische Buitenplaats; Loenersloot 
[kasteel en dorp]; Buitenplaatsenfietsroute tussen 
Loenen en Oud Zuylen [beschrijving]; De schatten 
van ... [Henny en Stephen de Bruyn uit Houten; 
oude gebruiksvoorwerpen]; Buitenplaatsen in 
Utrecht [Huis Oudwijk, Huis Soestbergen, Huis 
De Oorsprong, Huis Voorn]; De buitenplaats 
Oostbroek [Pieter Ruijsch liet het huis in 1700 
per testament na aan zijn kleindochter Maria, ge
huwd met graaf C.G. de Buddenbroeck; 1882: 
Willem Royaards (exm. Both Hendriksen), Van 
Son, Van Reek]. 

Idem, nr. 46, jg. 12, zomer 2012. K. Smokers: 
Website Utrechtse buitenplaatsen online. Digi
taal genieten van buitens in het groen [overzicht 
van ruim 285 buitenplaatsen; www.utrechtse
buitenplaatsen]; De schatten van ... Hans Pie
ne,nan [R essen van d e fabri e lc va n Ja n Pi e n e n,an 

(over!. 1944), begonnen in 1908 te Utrecht]; R. Blij
denstijn: Follies. Stenen grappen en dwaze bouw
sels [eerste in stad Utrecht door Everard Meyster, 
1663]; J. van der Kamp: Recycling op boerderij de 
Coehoorn [bij Vleuten]; De Monumentenwacht 
en de Rooms-katholieke fusieparochies; N. Stop
pelenburg: Jaffa, van herberg tot buitenhuis [eerste 
vermelding in 1651; in 1668 gekocht door Jacob 
Splinter; Van Muyden (midden 18' eeuw), Van 
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Rossum (1796), Steenwijk (1832)]; J. Pennings: 
Utrechtse voorouders tot 1579 terug te vinden 
via internet [de eerste DTB -scans online zijn van 
Everdingen, Hagestein, Vianen en Zijderveld, 
1598-1811; www.hetutrechtsarchief.nl; www. 
utrechtsarchiefnet.nl ]; Idem: Het Utrechtse mi
litieregister [voorbeeld: signalement van Willem 
van Basten; www.militieregisters.nl ]; H. Dek
ker: Raamwerk van buitenplaatsen zones in Zeist: 
nog geen 10% (on)verklaarbaar bewoond [exposi
tie in 2003 'Nooit gebouwd, Ooit gesloopt']. 

Historische Kring Loosdrecht (www.hkloos
drecht.nl), nr. 176, 39' jg., zomer 2012. In memo
riam Rutger Loenen; Glas-in-loodraam van fami
lie Heineke; B. de Ligt: Over stoelen en banken 
in de Sijpekerk; Loosdrechtse prentbriefkaarten 
vertellen (6). Zwembaden (4) [badmeester Hans 
Kleis ( tr. Stien Dasselaar)]. 

•Historische Mededelingen (www.histori
scheverenigingsteenwijk.nl), 29' jg., no. 2, mei 
2012.J. Ebink: N.V. Kuiperij en Vatenhandel v/h J. 
Ebink & Zoon [de eerste kuiper in de familie was 
Jan Ebink (geb. 1859), tr. 1881 Hermiena G. Bier
man; zoon Lubertus Johannes (Bart) (geb. 1887) 

tr. 1910 Martina Bruinenberg; het maken van 
botervaten, assortiment, winkel en handel]; J. ter 
Steege (t): Engelbertus Curtenius (1631-1702) [geb. 
Harderwijk, predikant, scholarch, tr. (1) voor 1658 
Geeske van Wieringen, tr. (2) Huissen 1670 Eli
sabeth Bonen]; J. van Rossum: Jaap Slager (1923-
2012) [zijn belevenissen gedurende zijn onder
duiktijd]; H.B. Prinsen-de Vroome: Voor de sleutel 
moet je bij Jaap Slager zijn [Joodse begraafplaats]. 

Historische Vereniging Oud Leiden (www. 
oudleiden.nl), Mededelingen, jg. 34, nr. 3, mei 
2012. Zomaar een straatje van de HVOL Beeld
bank [Nieuwstraat nr. 49: het verhaal achter twee 
gevelstenen; bakkersechtpaar Jan Berends van 
Lent en Jannetje de Roy]; Lex Idenburg draagt 
'zijn beeld bank' over; De CNV Levensmiddelenaf
faire [vrijwilligers w.o. Jan van Boekel kregen in 
aug. 1945 onterecht hechtenis]; Maarten Toonder 
in Leiden . 

•Impressie. Nieuwsbrief van het Katholiek Do
cumentatie Centrum (www.ru.nl/kdc/impres
sie), Nr. 9, 2012. Deel 3 van de Bibliografie van 
Katholieke Nederlandse Periodieken gepresen
teerd [in deel 1 (1999) werd de katholieke dag- en 
weekbladpers beschreven, in deel 2 (2008) werden 
de culturele en ontspannende tijdschriften geïn
ventariseerd; deel 3 behandelt de godsdienstige 
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periodieken]; L. Ewals: Een portret van Theodor 
Baader [geb. Münster 1888, rector magnificus 
Nijmeegse universiteit 1936; portretbuste ge
maakt door beeldhouwer Jac Maris (geb. Maag
denburg 1900, tr. 1923 Wilhelmina E. Vermeer 
uit Nijmegen)]; V. Poels: Brabantse zusters in den 
vreemde [Missie zusters van Asten, gesticht door 
priester Gerard van Schijndel (1850-1923)]. 

•In Brabant (inbrabant@erfgoedbrabant.nl), 
jg. 3, nr. 2, april 2012. Hierin o.a.: Ongegrond, 
maar niet vergeten [drie gesloten boedelinventa
rissen in het schepenarchief van Chaam werden 
voor het eerst geopend: Elisabeth Paulus Oomen 
(1772-1805), vrouw van Cornelis Reijntjes;Johan
nes Martinus van den Broek (1747-1828) wedr. 
van Cornelia van Reusel (inv. 1810); WijnantMel
chiorBekkers (1759-1819)(inv. 1810 wegens onder
curatelestelling)]; Herontdekte Bossche schepen
oorkonde uit 1312 [in archief Kartuizer-klooster; 
www.donb.nl/database/weergave/oorkonde]; 
Het archief van Jan N aaijkens [geb. Hilvarenbeek 
1919]; Gestolen jeugd. De lotgevallen van twee Oi
sterwijkse jongens tijdens de Tweede wereldoor
log [Alfred Wolter en Koos Diepens]; Brabants 
dorpsleven op prentbriefkaarten. 

Idem, nr. 3, juni 2012. De Charterbank. Mid
deleeuwse bronnen digitaal toegankelijk [het 
Regionaal Archief Tilburg heeft de bijna 200 
charters van Geertruidenberg al online geplaatst; 
die van Oisterwijk worden nu ontsloten; www. 
regionaalarchieftilburg.nl/component/con
tent/article/1136]; Ogen van de oorlog [expositie 
Kamp Vught; oud-gevangenen o.a. Eugène Jaco
by (1927) en Jopie Waldorp (1914)]; Gemertse stu
diebeurzen [in 1587 stichtte Hendrik van Ruij
schenbergh (landscommandeur Duitse Orde) te 
Gemert de Latijnse school en twaalf studiebeur
zen]; F. van Eekelen: De Slag van Leckerbeetje. Een 
'cause célèbre' in de zeventiende eeuw [ruiterge
vecht in 1600 op de Vughterheide; Gerard Abra
hamsz van Houwelingen alias Leckerbeetgen 
(1560-1600), luitenant, in 1589 één van degenen 
die Geertruidenberg aan Parma verkocht hadden; 
Pierre de Breauté (geb. 1580), aanvoerder Franse 
ruiters; geannoteerde versie van het artikel op 
www.tijdschriftinbrabant.nl en www.thuis
inbrabant.nl]; In memoriam Leo Adriaenssen 
(1945-2012). 

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 
deel 65 (2011). Thema: Van je familie moet je het 
hebben. G. van Breugel: Folklore en manipulatie 
rond enige molenijzer-families [families, die drie 
molenijzers in hun wapen voerden: Van Broec-
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hoven, Van Boisschot, Van Broegel en Van 
Vlierden; volgens traditie zouden zij uit het ge
slacht De Rover stammen. Heraldiek en voorou
derportretten werden gebruikt om een voorname 
herkomst te suggereren, die nu betwistbaar of on
juist blijkt]; D. Haks: Schaking, doorgaan en speel
reisjes ['Nee zeggen tegen een voorgesteld huwe
lijk was moeilijk als er familiebelangen op het spel 
stonden'. Schaking: minderjarige meisjes weg
voeren buiten haar wil. Doorgaan: met haar ken
nelijke toestemming. Bij speelreisjes van een dag 
tot een paar weken ontstond twijfel of sancties van 
toepassing moesten zijn. Voorbeelden van scha
king: Ysabeau de Wispelaere door Willem Ro
senburg (1652), Anna M. van Reede door Gerrit 
van Bevervoorde (1589), Catharina de Orléans 
door Diederik de Mortagne (1664), Anna Boulie 
de Beauregard door N. Gingien(1688). Voorbeel
den van doorgaan: Johanna C. van Rietveld (1688-
1761; exm. Van der Dussen) met Adriaan ten 
Haghuijs, Anna van Wouw - George Everard, 
Maria H. van Gulpen - Samson Pronier (1660), 
voorts o.a. Pook, Repelaer, Blaauw, Van Moersber
gen, Steyn, Van Assendelft, Van Sorgen, Velthuij
sen, Gam. Op speelreis gingen Diderica onder 
de Linden - Jan Jacob Otten (1789), Agata C. van 
Nooten - Bastiaan Moerkerk (1773)]; M. vanBour
gondiën: 'Tot een beter, vreedzaam en arbeidzaam 
leven'. Opsluiting van onhandelbare familiele
den in Hollandse werk- en verbeterhuizen gedu
rende de achttiende eeuw [o.a. typen instellingen, 
redenen opsluiting, duur, identiteit opgeslote
nen en verwanten; behandelde personen: Gerrit 
Jansz de Goede (ged. Sassenheim 1696) en Pieter 
Abrahamsz de Bruijn (ged. Hillegom 1702; exm. 
Hooggeboren); Bijlagen fragmentgenealogie 
De Goede en fragmentparenteel De Bruijn]; L.Ph. 
Sloos: Militaire vakkennis van vader op zoon. De 
bibliotheek van het militaire geslacht De Veye ( de 
Burine) [met fragmentgenealogie; 17'-19' eeuw]; 
H. Snel: Het bewogen leven van 'De Surinaamsche 
Juffrouw' [Casje Isaacs, geb. in Koerland ca. 1759 
(dochter van Isaac Benjamin en Süssel Zadok), 
één der erfgenamen van Gerrit Jacobs (oorspr. 
Naphtali bar Isaac ha Co hen), die in Suriname zijn 
fortuin maakte (testeerde 1754; kinderloos); ver
huisde rond 1780 met familie naar Amsterdam; 
haar man J oei Lewin ging er met haar toelage van
door, schulden, faillissement, klachten van buren, 
arrestatie; Casje van Coerland werd in 1806 ver
moord door Frederik Ernst Seijdel en Engelina 
Hartman; Fragmentparenteel van Isaac haCo
hen (met Goedman, Van Coerland, Surinamer, 
Binger, Richter, Van Kollem)]; H. Beelen/N. van der 
Sijs: Moedertaal. Verwantschapswoorden aan de 
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wieg van Nederlandse uitdrukkingen; H.J. Breg
man: Een familie op drift. Nationaalsocialisme in 
een Zuid-Hollandse familie [binnen het gezin van 
Abraham Bregman (1868-1950) en Johanna Riem 
(1865-1940); familiegeschiedenis ontrafeld uit o.a. 
brieven en herinneringen]; K. Kuiken: Over de taal 
van de familiecultuur in China en Nederland: Se
nioriteit, insluiting en uitsluiting [met Chinese 
verwantschaptabel]; Wapenregister [27 wapens 
met genealogische toelichting: Amsing, Beere
poot, Biemans, Van Breugel, Brosi, Bruintjes, 
Bulk, Chrisciaans, Dierckx, Halsema, 't Hoen,Jon
ker, Kraaijenhagen, Van Megen, Morcus, Nolten, 
Van Rooden, Schekman, Schless, Smits, Stikkel
broeck, Stroekxs van den Broek, Tamboer, Trois
fontaine, Visser, Vlascra, Vos]. 

VAN JE FAMILIE MOET JE HET HEBBEN 

JMHOl~Oxrl.w. 8'JUAll\'OOI Çl)VJ,Ol;lf 1011 .... 
Joods Rotterdam (www.joodsrotterdam.nl), 3' 
jg. (2012), nr. 1. Genealogie van de familie Gos
selaar [ook: Gosler, Goslar; oudst bekende: Jacob 
Levie Nachan Gosler er. Amsterdam 1702 Trijntje 
Salomon Co hen; nageslacht te Rotterdam en Den 
Haag]; S. Bali-Sanders: Genealogie van de familie 
de Wolf(f) [Simon Benjamin (waarschijnlijk zoon 
van Wolf / Benjamin Levie en Sara Abrahams) er. 
Rotterdam 1765 Christiana Joseph (de Wolff); 
naamsaanneming in 1811]; Familie van Lier [na
geslacht van Moses van Lier, van Emden, wonend 
Amsterdam, oer. Rotterdam 1726 Esther Davids; 
e n v:.t n J::icob N :uh:.i.n v ;.u1 Li e r (ove rl. :1 7 4 8 ) t r . S a ra 

Meijer Deventer]; S. Bali-Sanders: Wie was Judith 
Zaller? [1921 Rotterdam 2008, dochter van Jacob 
Izak Zaller (geb. in Rusland) en Marianna Schar, 
er. Rotterdam 1949 Leendert 't Hart (exm. Van 
Veelen)]; Idem: Isaac Samson Haas [Middels
heim ca. 1748 - Breda 1836; in 1800 veroordeeld 
en verbannen]; Genealogie van Marcus Salomon 
Franzie [er. Rotterdam 1751 Rachel Salomon; na
geslacht Presser, Franzie, Van Collem, Klosser]. 
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kb/, jg. 2, no. 3, maart 2012. Auteursrecht en di
gitalisering; kb / collectie [alba amicorum: drie 
topstukken: Jacobus Heyblocq, 1645-1678; Van 
Harinxma thoe Sloten, 1576-1645 (11 delen); Pe
tronella Moens, 1786-1840]. 

Idem, no. 4, juni 2012.J. Mies: Digitaal uitlenen. 
Tweeluik met twee nijpende kwesties [enerzijds 
recht doen aan auteurs, anderzijds digitale col
lectie beschikbaar stellen; Auteurswet (1912), au
teursrecht, piraterij, uitleenmodel]. 

•De Lange Brug (Stichting Oud Uithoorn / De 
Kwakel, Postbus 57, 1420 AB Uithoorn), 36' jg. 
(2012), nr. 1. De reizen van Joachim Stoesak [geb. 
1695/97; 1712-1731, er. 1726 Anna de Jong]; Uit de 
krant (2) [1921-1929; berichten uit o.a. de NRC en 
Hee Vaderland]; S. Veerhuis: Zielenrust aan het Zij
delveld [uit de geschiedenis van de r.k. begraaf
plaats, die op termijn zal verdwijnen; in 1819 werd 
in De Kwakel een r.k. begraafplaats in gebruik 
genomen, die in 1872 overvol was; voor 1819 was 
men aangewezen op Kudelstaart en Zevenhoven; 
pastoor Leonardus Th.F. Otten (geb. Groessen 
1821); in 1864 werd land gekocht aan het Zijdel
veld voor een kerkhof; de nalatenschap van Maria 
Cornelia Zuydervliet ( over!. 1940 )]. 

•Leovardia (Leeuwarder Historische Vereni
ging Aed Levwerd; www.aedlevwerd.nl), nr. 38, 
mei 2012. T. Sandijck: De topografie van Esmée 
van Eeghen [1918-1944; kwam in mei 1943 met 
Henk Kluvers naar Leeuwarden; hoofdkoerier
ster van verzetsman Krijn van den Helm]; B. Bik
ker: Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam een 
Waalse schilder toevallig in Leeuwarden [Joël A. 
Franzen, woonde in huis bij Grietje Stade (geb. 
Westzaan 1894, geadopteerd door Daniel van 
der Heide en Sjoukje Koopmans)]; A. Fahner: De 
Friesche Fruitwinkel 1938-1966 [begonnen door 
Adriaan Fahner (1892-1942; exm. Snoek), boek
houder]; R. Faber: Pianoles 1957-1964 en zovele 
musici [Aise Groeneveld accepteerde in 1957 een 
piano als betaling voor een schoorsteenreparatie; 
pianolerares Hieke Ferwerda-van der Wal ( 1905-

1996)]; L. Vlieger: Dirk van Erp, van boef tot koper
kun s te n aa r (h et Geh e in, Register va n Ontslagen 

Gevangenen (1882-1896) bevatte cartevisitepor
eretten, persoonsgegevens en justitieel verleden; 
levensverhaal van Dirk, die in 1890 naar Amerika 
vertrok]; W: Kromhout: De grote boodschap [krui
deniers, supermarkten]; P. Bron: Vier Leeuwarder 
sporters bij de Olympische Spelen [zwemmer 
Jitze van der Veen, schaatser Jan Charisius, 
zwemster Sieta Posthumus, hardloopster Elly 
van Hulst]. 
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Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 
{L.G.O.G.; Postbus 83, 6200 AB Maastricht), jg. 
40, nr. 2, juni 2012. R. Palmen: Verre verwanten, 
goede vrienden. Een gemeenschappelijke af
stamming uit de familie Daemen [Netty Goris
sen (geb. Doenrade 1952) en Riet Palmen (geb. 
Schinveld 1950) stammen af van Joannes Henri
cus Daemen en Catherina Elisabeth Smeets (tr. 
Jabeek 1796); verwantschapslijnen]; H. Boersma: 
Predikanten van de protestantse gemeente Eijs
den 1633-1795 (1811) [o.a. Outhusius (1649-1655), 
Crollius (1656-1677), Sylvius {1678-1703), 's Graeu
wen (1709-1714), Rumpf (1716-1724), Fellinger 
(1764-1769), Vonk (1770-1795, tr. Delft 1761 Maria 
Tronchet); met bijzonderheden]; Nieuwe studie
zaal archief EHC Sittard - Geleen [Kapittelstraat 
6, Sittard]; Verv. Kerkhoven in Zuid-Limburg. 
Kerkhof Mariadorp tot september 2000 [Jeuris
sen t/m Zijderveld; met o.a. Warnier en Wolfs]. 
Kerkhof Mesch tot oktober 2000 [Alberigs t/m 
Duijsens; met o.a. Beijers en Brouwers]. 

Misjpoge (www.nljewgen.org), jg. 25 (2012), nr. 
3. R. Schütz: Een korte geschiedenis van de Jood
sche Raad carthoteek [in het Joods Historisch 
Museum, digitaal beschikbaar; 160.000 originele 
kaarten bevinden zich bij de afdeling Oorlogs
nazorg van het Nederlandse Rode Kruis in Den 
Haag; ontstaan, geschiedenis, gebruik]; H. Snel: 
Portugezen en hun aliassen [in Portugal werden 
katholieke namen gebruikt; geëmigreerd naar 
Amsterdam Joodse voor- en achternamen; Sefar
dische kooplieden konden geen handel drijven 
met Spaanse en Portugese gebieden onder hun 
oude (katholieke) naam, maar ook niet met hun 
Joodse naam. Daarom werden aliassen gebruikt 
voor de omgang met handelspartners; voorbeeld 
in schema de familie Curie! met aliassen Rami
rez en Nunes da Costa; www.sephardicgen. 
com/databases/VazDiasSrchFrm.html]; J. 
Löwenhardt: Impressies uit Open Joodse Huizen; 
Z. Bar: De grafsteen van Nathan Levie Cohen [te 
Tienhoven, 1765; Cats, Van Thijn]. 

MijnStadMijnDorp. Historisch Tijdschrift 
Ove rijssel (www.historischcentrumoverijssel. 
nl), jg. 3, nr. 2, mei/juni 2012. Thema: Verhalen 
over de oorlog; Infocentrum IJssel geopend [in 
Den Nul, tussen Olst en Wijhe]; Reddeloos naar 
beneden [bommenwerper met negen Amerika
nen, waarvan er zes overleefden; 1945 ]; H. Broers: 
Foute opportunist of miskende verzetsheld? Re
constructie dubbelrol wijnhandelaar Siebrand tij
dens de oorlog [Jan Willem Siebrand (1899-1970) 
uit Kampen]; N. Bakker: Verraad van Hengelo tot 
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Kampen [het echtpaar Siegfried Isaäcson en Clo
tilde Lievendag uit Hengelo, ondergedoken bij 
Hendrik Bos x Roelofje Last teKampen,geholpen 
door Johanna van der Linde, verraden door Kat
halyn Toth aan Ben Wibier]; De razzia in Twente 
van september 1941; Vermist, maar niet vergeten 
[Johannes van Oene, in 1943 gefusilleerd]; R. Kem
per Alferink: 'In de brand, uit de brand': Enschede 
in en na 1862 [brand ontstaan in de woning van G. 
Wilmink, verhuurd aan Lodewijk van Voorst]; 
W.H. Nijhof Het Twentse Stelsel: instrument te
gen dreigend socialisme [ingevoerd in 1888]; Tus
sen winter 1923 en zomer 1924: ongeveer 22.000 
arbeiders op straat; De horizon voorbij [Henk Las
sche, kunstschilder, geb. Zwartsluis 1948]; A. van 
Liempt: Waarom WieisWie in Overijssel? [samen
vatting van een lezing]; Biografisch woordenboek 
van Nederlandse Ondernemers 1850-1950. 

De Nederlandsche Leeuw (www.knggw.nl), jg. 
CXXIX, nr. 2, juli 2012. A.J. Mensema: Meeuwsen. 
Een Zwolse regentenfamilie [in de inleiding een 
overzicht van de Zwolse geschiedenis in de zes
tiende eeuw en een verhandeling over de magi
straat; bespreking van het familiewapen; genea
logie: oudst bekende Mewis Hermsen, over!. vóór 
23-10-1559, tr. Alfyt Johans]; B.M. Kemp: Vrouwen 
en zonen van Bitter! van Raesfelt [over!. ca.1410; 
bestudering van regesten (1374-1420; zie bijlage 
bij het artikel) leidt tot een andere conclusie dan 
gepubliceerd in o.a. Europäische Stammtafeln, 
Band XXVI]; K. Kuiken/M. van Oven/A. Ralf Friese 
Wassenaars en hun afstamming [uit DNA-test 
van drie Friese afstammelingen van Willem Ste
vensz (vermeld Sassenheim 1479-1530) resp. van 
Steven Huigensz (postuum vermeld Sassenheim 
1566) en een baron van Wassenaar (afstammend 
van Phili ppus de Wasnare, vermeld Holland 1200-
1205) is gebleken, dat de Friezen geen middel
eeuwse voorvader gemeen hebben met de baron; 
een breder onderzoek onder de adellijke Wasse
naars zou overtuigender zijn voor de afstamming 
van de baron ... en wellicht voor één of meer Frie
zen ... ]; M.]. Bok: Een wapenbord in de collectie 
Six geïdentificeerd. De acht kwartieren van Dr. 
Robbrecht van der Hoeven (1581-1641) [met kwst. 
(4 gen.): Van der Houven, Van Melisdijck, Van 
der Mast, {Van Moerkerken)]; Aanv./verb. op 
Nederland's Adelsboek [Van Iddekinge]; Aanv./ 
verb. Willink, Van Cats. 

•Ons Amsterdam, 64' jg., nr. 4, april 2012.J.Blok
huis: Jordaankrotten herbouwd in Arnhem [drie 
huizen uit de Westerstraat met daar tussen de Pot
tenbakkersgang; wie woonden er en hoe?; bewo-
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ningsgeschiedenis]; April 1987; April 1962; D. Metz: 
Straatnamen in de Transvaalbuurt roepen sterke 
emoties op; M. van Melle(N. Wisman: Thuiskomst 
van de wal vis vaarders. Zee burger kade 21 mei 1947; 
]. van der Burg: Hoe is Eye Film Instituut Nederland 
ontstaan?; Ph. Hondelink: Volkszaakje groeide uit 
tot warenhuis. 125 jaar Vroom en Dreesmann in 
Amsterdam [Anton Dreesmann (1854-1934, tr. 
1879 Helena Tombrock) en Willem Vroom (1850-

1925, tr. 1883 Francisca Tombrock) begonnen in 
1887 in de Weesperstraat]; Dubbelfocus: Leo Ges
tel [schilder];L. van Hasselt: Ottomanen in het stad
huis. De bloeiende handel met de Levant. 

Ons Voorgeslacht (www.hogenda.nl), nr. 644, 

jg. 67, mei 2012. J.F. Wendte: De Hollandse kunst
schilder Gabriel de Haen te Rotterdam en Fijn
aart (ca. 1605-1657) en zijn voorgeslacht [frag
mentgenealogie (4 gen.), beginnend met Cornelis 
Huijgensz de Haen, 1557 wonend te Delft; gen. 
III. Henrick Huygensz de Haen tr. Rotterdam 
1596 Hester Davidts, dochter van 'David N.N.' 
en Magdalena Gabriels Huwaert. Hesters Zuid
Nederlandse context doet vermoeden, dat Davidts 
hier een versteend patroniem is; gezien de ver
noemingen van haar zoons zou haar vader een P(i) 
eter Davidts geweest kunnen zijn; schilder Ga
briel tr. (1) Margaretha van Rijswijck, tr. (2) Ou
denbosch 1643 Lucia de Pauw]; R.A. van der Spiegel: 
Hugo van Hillenaar: vernoeming met naam en 
toenaam? Bijlage: Genealogie Van Hillenaar [13' -

14' eeuw]; L. HelmsvanEis: Kohier 10' penning van 
Puttershoek anno 1561 [transcriptie]; E. Ibelings: 
Vissers van Noordwijk genoemd in de kerkreke
ningen ( 1548-' 69) [inleiding; transcriptie]; K.]. Slij
kerman: Kerkmeesters te IJsselmonde 1572/'77 tot 
1700; S.M. Auwerda-Berghout: Antwoord op vraag 
2011.46 [Van der Sluijs te Zuidland, Piershil, 
Nieuw-Beijerland]. 
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Idem, nr. 645, juni 2012. L. van der Hoeven(T. van 
der Vorm: Voor het voetlicht. Interview met Henk 
van der Waag, al 66 jaar lid van 'Ons Voorge
slacht'; K.J. Slijkerman: Een hardnekkig genealo
gisch probleem. De herkomst van Willem Corne
lisz Leenheer en Claertgen Bastiaensdr te San
delingenambacht [tr. tussen 1622-1624; Donck 
alias Leenheer, te Heerjansdam; 16°-17 eeuw]; A. 
Beukelman: Memoriael van Jacob van Bijemont 
[1600-1661; notities voortgezet door zoon Jacob 
(1637-1688) en kleinzoon Cornelis (geb. 1667); 
transcriptie]; M. Verhart: De smaak van mijn ver
leden [de familie Reparon / Ripparon te Rot
terdam, Gouda; afk. van Saintonge / Frankrijk; 
onderzoek aldaar; beknopte afstammingsreeks --> 
Jean Rodier, midden 17 eeuw]. 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en 
Boerderijonderzoek (red.: erna@reuzel.nl),jg. 
29, nr. 2, 2' kw. 2012. A. Schippers: Parenteel van 
Willem Cobussen Carmiggelt [Utrecht 1736 -
Brummen 1793 (exm. Welle), tr. Brummen 1764 
Maria Joosten (1739-1794); ook: Karmighel; ge
knot parenteel met Bielleman, Poot (te Deven
ter), Leusveld, Gaikhorst, Schoonman]; J. Bouw
meester-Tjoonk: Kwartierstaat van Berend Norde 
[1879 Vorden 1950; -, Termeul, Schu(i)lenbarg, 
Brandenbarg, Gerritsen, Busschers, Nijenhuis 
(te Zelhem, Doetinchem), Noij];]. Harmsen-Ger
retsen: Procesverbaal bevalling Catharina Jansen 
[ 1866; 1836 Drempt 1911 ( exm. Kniest), tr. Angerlo 
1867 Martinus Klomp]; Verv. Parenteelfragment 
van Willem van Campen op Maatjes [Vriezen, 
Heusinkveld, Heusingveld; Bijlagen: Brussen, 
Van der Meij, De Gruijter]; J. Renema: Geef Ha
renberg een andere kop [commentaar op OTGB 
12.32; aanpassing oudste generaties, uitgaande 
van de trouwinschrijving (Vorden 1635) van 
Henderick Wessels, zoon van Wessel op Spitael 
in Steenre met Fenne Janszen; 17' eeuw]; Verv. 
Kwst. Robert Tiessink [kwn. te Lochem, Vorden, 
Hengelo/Gld]; Verv. Erve Loitink te Winterswijk 
[Kerst Laykinck (ca. 1530 - ca. 1580) en Herman 
Laykinck (ca. 1570 - ca. 1637); Laikinck, Loeij
kinck, Loyckinck]; Aanv. Kwst. Johanna Groot 
Nuelend; G. Stokreef-Braakman: Sta mreel<s v an 

Gerrit Cuiper [tr. Hendricksken Nijssinck; drie 
kinderen gedoopt Neede 1680-1685; Kuiper(s), 
Kuijpers]; Aanv.fverb. Vrendenborg, Kraaijvan
ger [Wigmans ], Haren berg. 

Oud-Utrecht (secretariaat@oud-utrecht.nl), 
85' jg., nr. 2, april 2012. M. Wiegman: Architect 
en directeur Gemeentewerken Ferdinand Jacob 
Nieuwenhuis [1848-1919]; J. Zttijderduijn: Bees-
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tenboel in de Tachtigjarige Oorlog. Utrechtse 
geschiedenis op twee reken penningen [1584 haan 
(waakzaamheid); 1596 schildpad, aangevallen 
door een zwerm bijen (geduld en volharding)]; 
T.H.M. vanSchaik: Op audiëntie bij Seyss-Inquart. 
Rector Van de Loo doorzag de nazi's [Felix A.H. 
van de Loo (Lobith 1886-1959), priester 1909, o.a. 
officiaal, Geheim Kamerheer]; D. de Kool: Neptu
nus van Zijdebalen [de Amsterdamse zijdereders 
Jacob van Mollem (16z3-16990 en zoon David 
(1670-1746) en de tuin van hun buitenplaats Zij
debalen; beeld Neptunus gemaakt door Vincent 
Mattheyssens]; H.J.M. Winkelman: Lage Vuur
sche, het pannenkoekenparadijs [te danken aan 
Cornelia Seldenrijk (1854-1914), vrouw van Wil
lem van Oosterom (1835-1905), herbergier, stal
houder]. 

Idem, nr. 3, juni 2012. ]. Coomans: Varkens 
van de werf. Stadsreiniging in laatmiddeleeuws 
Utrecht [regels en verboden t.b.v. economische 
belangen, betere leefomstandigheden en zeg
genschap over de openbare ruimte]; L. Schoemaker: 
Zoektocht naar een ruïne. Drie tekeningen van 
Herman Saftleven van het huis Soestbergen [1674; 
reconstructie; het gerecht Soestbergen buiten 
de Tolsteegpoort]; De Utrechtse bètafaculteit als 
casus van 200 jaar wetenschapsbeoefening; Aan 
tafel met (3): ].M. van Winter: Een onbetaalde re
kening uit 1753 [mr. Jan Hubert van Slijpe (geb. 
1732) uit Maastricht; prebende Domkapittel]. 

•'t Seghenwaert (www.oudsoetermeer.nl), jg. 
31, afl . 2, mei 2012. In gesprek met Sjoerd Nieuw
land [lid Binnenlandse Strijdkrachten]; J. van der 
Velde: Historische informatieborden; M. Havinga: 
De beschieting van de Jolly Duck [Amerikaanse 
bommenwerper, noodlanding febr. 1945]; In ge
sprek met Gerrit van Doornen over Hardglas. 

•De Silehammer (www.historischevereni
gingijsselham.nl), 20' jg., nr. 2, juni 2012. Verv. 
De metamorfoze van Nederland (3 /4) [dorp; o.a. 
schoolmeester Jan de Dood (1833-1892) en boer 
Klaas de Lange]; Historisch Centrum IJsselham 
[Hoofdstraat 23a, Oldemarkt];]. Steenstra: Leo Vel
Ieman alias Theo van der Velde [geb. 1939, onder
gedoken bij de familie Schreur in Oldemarkt]; 
Silehem (3). Ontstaan en locatie; Werkgroep gene
alogie; Aafje Lok-Veurman (1886-1978). 

De Stelling (www.historieweststellingwerf. 
nl), nr. 120, jg. 31, april 2012.J. Roorda: De Vrijzin
nige zondagsschool in De Blesse [geschiedenis; 
herinneringen van auteur Jelle Roorda]; E. Lan
tinga: De microfiches van het Nedergerecht West-
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stellingwerf [o.a. over onderzoek Idzerda]; Verv. 
Parenteel Ten Berge (deel 2 van 3) [Berghof, Ten 
Berge, Westerkamp]. 

•Tijding (Heemkundekring Het Zuidkwartier; 
www.hkk-zuidkwartier.nl), 2010-3. Verv. Een 
dorp vol cafeetjes (deel 16). ' t Hontseind (2); De Os
sendrechtse polderjongens [actief in andere pro
vincies; werk in het buitenland, o.a. bij de kanali
sering van de Oder, omg. Stettin]; Ossendrechtse 
kermis 1907 [vechtpartij]; Ossendrechtse naams
verwarring [bijnamen]; In gesprek met Robin van 
der Ha [geb. (Kloosterzande) 1974]; Zuster Wil 
van Hooijdonk [over!. 2008, kloosterlinge];]. van 
Elzakker: Het verdrongen drama, onze ramp van 
dinsdag 14 februari 1961 [carnavalsbrand in Hoo
gerheide; over de slachtoffers: Charles Stok, René 
Hertogh, Gabriel Lambrechts, André Plompen, 
Aart Bruggeman (overleed); voorts Van Elzak
ker, Dingemans]. 

Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslach
ten.nl), jg. 37, nr. 2, mei 2012. G. Klopman: Kwar
tierstaat van Gijsbert van de Kolk [1909 Uddel 
1962; 5 gen.: -, Van den Hoek, Klarenbeek, 
Bronkhorst]; A. Veld/wis: Genealogie van het ge
slacht Van Ark uit Epe en Heerde [oudst bekende: 
Jan Hendriks, schoenmaker, tr. Grietje Hermans; 
zoon Engel, ged. Epe 1649; eerste vermelding van 
de naam in Heerde 1744]; J.F. van der Wal: Korte 
historie van Van Ark's Beschuitfabriek [gebouwd 
1920 en 1931]; A. Veldhuis: Genealogie van Roelof 
Jacobsen van Ark uit Kootwijk [tr. ald. 1749 An
netje Beerds van Otterlo (1725-1819)]; H.J. Hamer: 
Stamreeks van Hendrik Jan Hamer (deel 1) [gro
tendeels gebaseerd op publicaties van S. Laansma 
en G.J.H. Hamer; Hendrik Jan (geb. De Steeg 1943) 
--+ Ghese Hamer, landontginner in Wessingen 14' 
eeuw; toelichting per generatie]; H.J. Morren: Aan
vullingen Luttikhuizen [Morren]; G. Kouwenho
ven: Aanvullingen Kars / Grootkarzijn. 

Idem, nr. 3, juli 2012. A. van Unen-Raadersma: 
Het ontstaan van de familienaam Sloesarwij / 
Sloeserwij [stamvader Willem Gerrits woonde op 
een boerderij op de Sluyse weyde in Empe onder 
Brummen]; J. Schuurman van Rouwendal: Genealo
gie van Johannes van Peursum [tr. Maria Geurtse 
van Manen (ged. Ede 1719); zes kinderen gedoopt 
Ede 1751-1761]; P. van den Born: Het geslacht Ten 
Holte. Zoektocht naar de afkomst van het schou
tengeslacht Ten Holte uit Vaassen en Epe [14'-17' 
eeuw; notities uit o.a. tynsboeken (familiearchief 
Van Rhemen) en stadsarchief Arnhem; fragment 
Van der Heil; situering 'Ten Holte']; G. Klopman: 
Kwartierstaat van Elisabeth Zeegers [1894 Putten 
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1984; 5 gen.:-, Boom, Van de Vaarst, Van de Kap]; 
Verv. Stamreeks Hamer (deel 2) [met errata deel 
1; generatie 10. Jasper Beerendts Hamer, over!. 
1680/90 t/m gen. 1; 3 bijlagen]. 

•De Vrije Fries (vrijefries@friesgenootschap. 
nl ), 91' deel ( 2011 ). Verdwenen maar niet vergeten. 
Themanummer rond de opheffing van de Acade
mie van Franeker in 1811. W:W: Mijnhardt: Onder
wijs en wetenschap in de Franse tijd ['plaatst de 
teloorgang van Franeker in een bredere onder
wijshistorische context']; W. Frijhojf: Verlichting 
kaalslag in Europa? De academische herstructu
rering rond de Revolutietijd en haar gevolgen; 
P.A.]. Caijé: Dalende studentenaantallen en de on
dergang van de Franeker academie; K. van Berkel: 
Adriaan Gilles Camper en het echec van de lobby 
voor de Franeker universiteit [geb. Leiden 1759 
(zoon van Petrus C.), curator, ijverde 1803-1811 
voor behoud]; Ph. Breuker: Fries met de Friezen. 
Prof. J.W. de Crane (1758-1842) en zijn 'aangeno
men vaderstad' [Hoorn - Franeker]; E. Wybenga
van Aken: 'Eene inrigting van den tweeden rang: 
Het Rijks Athenaeum te Franeker (1815-1843); G. 
Jensma: De Franeker universiteit voor en na 1811; 
H. de Boer: De invloed van het ontbreken van een 
universiteit in Fryslan op de schoolprestaties; Ph. 
Breuker: een overzicht van de geleerdheid in Fries
land in het jaar 1807. 

Westfriese fan,ilies (http://wwvv.'Westfriesefa

milies.nl; secr.: E.D. Dekker, Woudrustlaan 15, 
1711 KA Hensbroek), 53e jg., no. 2, juli 2012. Verv. 
De familie De Smeth in Westfriesland [generaties 
VIII - XI; eind 19' eeuw - heden]; Verv. Familie 
Lake(n)man [generaties X - XII; 1893 - heden]; 
S.J. Kieft: Parenteel van de Westfriese familie Pik 
[oudst bekende: Jacob Claasz (Pik), over!. Lutje
broek 1763, tr. ald. 1742 Jantje Jans; met Smit en 
Van Dijk]; E. Dekker: Genealogen over hun hobby 
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(8). Monique Philipse [geb. Bosman, (47), geb. 
Petten; zoekt moederslijn uit: Braam, Quak, 
Franken (te Anna Paulowna), Ruitenburg, Roe
mer, Mol, Van Kleef, 3 x patroniem]; Onderzoek 
Stammes (Schagen e.o.). 

Zeeuws Archief, nieuwsbrief nr. 54, juni 2012. 
Expositie in Veere Gelukkig hebben we de foto's nog! 
[de vroegste foto's; t/m 31 oktober 2012 in het 
Stadhuismuseum De Vierschaar]; Domburgsch 
Badnieuws nu ook online [www.krantenbank
zeeland.nl; badgasten 1883-1921 ook in: www. 
zeeuwengezocht.nl]. Kunstobject [zilveren 
theekistje, in 1771 gemaakt door Hendrik Bos
hart (1732-1801) uit Middelburg]. 

Zeeuws Erfgoed (www.scez.nl), jg. 11, nr. 2, juni 
2012. Aandacht voor Walcherse dorpen die krom
pen; Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland; 
Digitaal Kenniscentrum Volkscultuur Zeeland 
[www.traditieszeeland.nl]; Erfgoedvereniging 
Heemschut [www.heemschut.nl]; Lood: een 
eeuwenoud bouwmateriaal [inlichtingen bij Mo
numentenwacht]; Digitalisering van woorden
boek en supplement [www.woordenboek.be; 
v.de.tier@scez.nl]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Apeldoorn e.o. , 2012, nr. 2. P. Hollander: De wa
tersnoodramp van februari 1825 en haar gevolgen 
voor Overijssel [slachtoffers o.a. Hollander, Last, 
Kampho~;J. Kaldenbach: Een Europees geallieerd 
leger. The King's German Legion [samenvatting 
van een lezing]; R. Philippo: DNA in de genealogie 
[idem]. 

11 en30 (Friesland), afl. 67,jg.17, nr. 3,juli 2012.H. 
van Dij'k-Zijïstra: Hans Harmens Brik in de politie
rapporten Leeuwarden [1783-1790]; A. Hoekstraf[. 
Slof: Stamreeks Petraeus [generaal David Howell 
P. (geb. Cornwall-on-Hudson/New York 1952), 
zoon van Sixtus P. (geb. Franeker 1915) -> Hen
drik Pieters, brouwer (te Leeuwarden), over!. voor 
10-11-1643]; T. Huijskes-Buijgers: 'Is deze meid van 
goeie komaf?' [op zoek naar de voorouders van 
Will c n-i B1.1.ijgers (g eb. 1855, z oon v a n Joha nna 

Buijgers); naamgenoten in de 16'-18' eeuw]; S. Gie
zen: Wat is een naam [Van der Veer, Spits; tr. Dok
lmm 1842]; A. Veldhuis: Friezen bij de VOC; G. Mast: 
Harmen Jans te Mantgum noemt zich vanaf 1797 
al Kooystra / Kooistra; H. Tak: Eén geslacht, zes 
familienamen [Jellema, Meindertsma, De Haan, 
De Vries, Talma, Sandijk; afstammend van Pij ter 
Reines tr. Driesum 1705 Trijntje Gerbens]; Idem: 
Familie Palma [drie families in Friesland]. 
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1340 (Rotterdam e.o.), jg. 26, no. 2, zomer 2012. 
R. Vennik: Een afstammingsreeks van de fami
lie Wagner tot de familie van kerkhervormer 
Zwingli. Deventer, Den Haag, Zwitserland ca 
1428 -heden [via Begelinger en Wild van Niclaus 
Zwingli (broer van Ulrich, geb.1484)]. 

Genealogica (Flevoland), 28' jg., nr. 2, mei 2012. 
A. Kramer: Impost in de achttiende eeuw; B. Lems: 
De Quotisatie van drie miljoen (1808) te Urk [met 
naamlijst]. 

Gene Ver (Zuid-Limburg), jg. 15, nr. 2, mei 2012. H. 
Beulen: Informatie over de gemeente Waldfeucht 
(Kreis Heinsberg) [hiertoe behoren ook de vroege
re gemeenten Boeket, Braunsrath, Brüggelchen, 
Frilinghoven, Haaren en Obspringen; www. 
hist-waldfeucht.de]; Idem: Stamreeks Claes
sens [oudst bekende: Michael Claessens (ook: 
Gelen), tr. Heer 1661 Helena Bollen; nageslacht 
te Margraten]; H. en R. Collaris: Gustaf Albert Col
laris 1911-1999 [fragment Collaris; 19'-20' eeuw]; 
Bloedverwantschapslijn van B.A.Th. Close naar 
Karel de Grote [geb. Heerlen 1937; via Van den 
Eijnden, Endevoets / Enttenfues, Van Boschuy
sen ( te Den Bosch); zie verder DVD 'Middeleeuws 
Vlechtwerk', NGV 2011]. 

Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch - Tilburg), nr. 
54, jg. 14, jun i 2012. C. Heystelc Genealogie en Mor
monen; Online scans Burgerlijke Stand; IJzerhan
del in 's-Hertogenbosch, deel 2 [transcripties van 
de inschrijvingen van de huwelijken in het trouw
boek van Dordrecht met partners uit Den Bosch; 
1573-1583 ]; P. van deSanden: Gevonden op internet. 

GroninGEN, jg. 19, nr. 2, mei 2012. K. Niemeijer: 
Hobby uit hobby. Klaas Reineking en ... ; Naams
lijsten XXIX. Eigenaars venen Muntendamster 
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akkertallen, 1664; Armenzorg - De afstamming 
van Klaas Jissen [1829]; G. Schuurman: Kwar
tierstaat Schuurman [31 kwn.; -, De Jonge (te 
Oude Pekela), Munneke, Swiers]; D.J. van Ham: 
Huwelijkscontract van Ubel Lammerts en Hijk
tien Heynes [1712; stamouders familie Van Cloos
ter]; K. Niemeijer: Ervaringen ABS [Ambtenaren 
Burgerlijke Stand]; A. Veldhuis: Groningers bij de 
VOC [voorbeelden van personen, die overleden, 
vermoord werden of de doodstraf kregen; tips 
hoe te zoeken in de databank]; P.J.C. Elema: Pin
keltoren [fragment 18'-19' eeuw; te Midwolda en 
Eenrum]; A. Buurma: De vondeling van Doezum. 
Vader en moeder onbekend, of toch niet? [Wil
lem van Til, geb. 1876, erkend door Sjoukje van 
Valen (tr. 1868 Roelf Holtrop, over!. 1874; tr. (2) 
1894 Popke Pantjes)]; R. Remkes: Verborgen dopen 
over de grens [Sevenstern, 1730, 1752; Achen, 
Aachen 1733]; H. van Dijk-Zijlstra: Begraafplaats 
Wedde [foto's van de zerken van Kuiper-Smit en 
Huizing - Hazelhoff]; Allem @@l digit @@l (36); 
B. van 't Wal-Nieman: De moeder van mijn vader 
[Alberdiena B. Dijkstra, geb. Musselkanaal 1880]; 
Interview met Harry Romijn. 

Heraldisch Tijdschrift, jg. 18, nr. 2, april-juni 
2012. W: van Zon: Liber amicorum Eduard van 
Rijn; Hedendaagse heraldische ontwerpers / te
kenaars (13). B. Grothues: Eduard van Rijn, wapen
kundige en promotor van de heraldiek [geb. 's
Gravenhage 1942]; M. Veekens: Bergeijk voert sinds 
1469 een uniek Bourgondisch wapen; W. Coolen: 
Drie lelies of bezaaid met lelies?; T.N. Schelhaas: 
Acht kwartierwapens Van Beaumont [geschil
derd op linnen: Beaumont, Van Goch (gevieren
deeld), Roosenburgh, Du Fresne, Slingelant, 
Gillis, Oom en Van Goch; zoektocht naar de bij
behorende personen]; Wapenregistraties; A.C. Ze
ven: Wapens op de achterzijde van een portretfoto 
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van het Heraldisch kunstatelier Van Winsheijm 
te Utrecht [Dirk Willem Jacob van Winsheijm 
(over!. Voorburg 1918; exm. Verschoor), tr. (1) Jo
hanna Christina Moonen, tr. (2) Agatha Ch.W. 
Doormaa]; R. Vroomen: Beschrijving en historie 
van de familiewapens Schless [scheepvaart- en 
redersfamilie te Wesel]; J.T. Anema: Wapenregi
stratie [ontwikkeling in de loop der geschiede
nis; voor de 19'-20' eeuw toegespitst op Neder
land]; H.K. Nagtegaal: Delftse biografieën [www. 
archief-delft.nl; voorbeelden uit de databank: 
De Groot, Van Kinschot, Van Schilperoort, Van 
Bleyswijck, Spiering, Van Overschie; met portret 
en familiewapen] . 

Hollands Noorderkwartier, afl. 90, jg. 26, nr. 
2, juni 2012. Verv. Genealogie Tamis (deel 2) [ge
neraties IV - VII]; J. Kaldenbach: Ontucht in de 
omgeving van Beverwijk? [Alida Slegers, uit Den 
Haag; 1825 ]; M. Luken: Patriarchale stamreeks van 
Cees Geel [kleinzoon van Cornelis Geel (geb. Bar
singerhorn 1877) ----> Cornelis Jacobsz Geel, over!. 
voor 15-7-1707]; Idem: De site van het Meertens 
Instituut [www.meertens.knaw.nl ]. 

Horizontaal (Familieorganisaties), afl. 64, 19' jg., 
no. 2, april 2012. J. Schuit: Weduwnaars en wedu
wen: een onderbelicht thema in de genealogie? 
[met voorbeelden wordt het belang van het na
gaan van gegevens over eerdere huwelijken ver
duidelijkt; Schuit, Sonius (Groningen); Schuijt, 
Koppe (Alkmaar); Boer, Klaver (Noord-Schar
woude)]; Face book en nadere sociale media. 

Kempen-en Peelland,jg. 20, nr. 2,juni 2012. Het 
fotobidprentje van ... Henricus Cornelis Erven 
1930-1944; Boxmeerse edelsmeden, deel 3 [Ra
banus Anton Raab (1721 Boxmeer 1786), tr. 1748 
Johanna Verdellen]; J.J.M. Geenen: Geenen (van 
Zesgehuchten) in 's-Hertogenbosch [nakomelin
gen van Leonardus P.A. Geenen (1800 Eindhoven 
1874), tr. (2) ald. 1828 Maria Th.W. Kleijssen (exm. 
Bakermans)]. 

Koggenland (Oostelijk West-Friesland), jg. 27, 
2012/2. Regels voor het vernoemen; ]. A. Chün-Se
lie: Op het verkeerde been gezet [Chun, afk. van 
Burgschwalbach]; D. Waalboer: Twee stamoudsten 
in GensDataPro; A.A.G. Smit: Kwartierstaat van 
Theodorus Hermanus Petrus Leek [geb. Obdam 
1950; 7 gen. (beknopt):-, De Moel, Bakker ( te Me
demblik, Hoogkarspel), Mulder (te Bolsward)]; 
M. van Teunenbroek: Wapenbord in Westfries Mu
seum [familiewapens van doctores en chirurgijns 
1673-1780]. 
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Kwartier van Nijmegen, jg. 21, nr. 2, mei 2012. 
A. Elberse: Gerrit Jan Velderman bezoekt de vee
markt in Zutphen Op Donderdag 26 Oktober 
1780 [ook genaamd: GerritJan ten Velde, beroofd 
van zijn geld]; E. Kam: Straatvegen en hopman
schappen [lijst uit 1789]; E. JagtenbergJH. Fransen: 
Ron van Swelm: 'Ik heb de familietraditie voort
gezet, want ik ben met een katholieke vrouw ge
trouwd' [genaamd Cloosterman]; Kwartierstaat 
van Ron van Swelm [geb. Hierden 1951; 6 gen.:-, 
Frehé, Willemsen (te Arnhem), Berends (te Rhe
den)]; Kwartierstaat van Elisabeth J. M.J. Clooster
man [geb. Nijmegen 1947; 6 gen.:-, Biessels, Van 
Gelder, Jacobs (te Nijmegen)]; Het portret van 
de grootouders van Ron van Swelm; H. Fransen/E. 
Kam: Vreemdelingenbeleid in vroeger tijden; N.A. 
Hamers: Govert Boomsma met pensioen. 

Twente Genealogisch, 28' jg. (2012), nr. 2. Over 
jubilea en jubilarissen [uit Spil en Spoel, 1958; 
Twentse textielbedrijven; Knobben, Ebbing]; J. 
Oude Munnik: Gemeentes en hun grenzen [meer 
achtergrondinformatie voor Overijssel]; Bij twee 
oude afbeeldingen [Enschede]; G. Schepers: Van 
Tasschen naar Tasche of Tassche? [Hermanus 
T. (geb. Tubbergen 1816; exm. Scholten, zoon van 
smid Gerrit T. alias Scholten, aflc van Fischbach), 
tr. Tubbergen 1840 Johanna Middendorp]. 

Wij van Zeeland, 14' jg" nr. 3 , juli 2012. E. 

Lassing/]. Rumpt: Man doodgestoken in Zuidzijde 
[onder Den Bommel; Pieter Bakker, 22 jaar, ver
wond door Cornelis den Braber, na een ruzie met 
Cornelis van Reij]; A. Kuiper/A. Scheffer: De wees
kamer-archieven van het eiland Tholen in 1600 
en 1700 [Quackelaer]; D. Martens: Om een vette 
koe of niet .. . [1635; handbooggilde Oudelande; 
Poortvliet, Slip, Westdorp]; Korte bijdragen be
tr.Jongepiers [met Albrechts, De Keijser; 1635], 
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De berenning van Aardenburg [eerste fase van 
een belegering], Zorg voor ouderen en geesteszie
ken in Middelburg, 1811-1966, Strafbedevaarten, 
GensDataPro, deel 5, Paleografie, Lezers schrijven 
[Schrieks, Kamermans], Mini-serie over Petrus 
Levendale (slot), De familie Koppejan [te Zoute
lande rond 1600]. 

Zaanstreek-Waterland, afl. 89, 25' jg., juni 2012. 
L. Sanders-Vet: Leden stellen zich voor [zoektocht 
naar Boot, Roos, Sanders (te Ostercappeln/D]; A. 
Fortuin-Stam: Kwartierstaat van Elisabeth Meijer 
[geb. Katwoude 1932; Meijer (te Edam), Vink (te 
Middelie), Moenis, De Waart (op Marken)]; Het 
koekoekspel [uit De Zaende, 1948]; Verv. Booij in 
de Zaanstreek en in Waterland (20 [geknot paren
teel; met Pranger, Hofman, Hooft, Wals, Mooij, 
Olij, Van Parrera]; H.Rij·swijk: De zilvervloot [ver
klaring in 1651 over de inktpot van Jacob Schar
laecken]; R.G. Louw: Het Westfries geslacht Ra
ven [aanv./corr. op een eerdere publicatie van het 
Westfries Genootschap]; H. Rijswijk: Rembrandt 
en Geertje Dircks [Trijn Jacobs haalde in 1655 
Geertje uit het spinhuis te Gouda tegen de zin van 
Rembrant van Rijn]. 

' ·-•~:r-... w-c-i--~c-~,~" 

België 
• archieflev en (Ver. Levend Archief. Vrienden 
Stadsarchief Brugge; levend.archief@brugge. 
be; Stadsarchief@brugge.be), jg. 19, nr. 3, juli 
2012. N. Geimaert: Vlaamse archiefwetgeving in 
het slop? [in 2009 werd de archiefwet van 1955 
herzien; in een arrest werd het Vlaamse Archief
decreet gedeeltelijk vernietigd, waardoor on
duidelijkheid is ontstaan]; Interview met Jan 
Anseeuw [wetenschappelijk medewerker Stads
archief]; Conservatie en restauratie van Brugse 
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stadszegels; wie waren de Brugse goudsmeden? 
[studieonderwerp van S. Muylaert]. 

•@rchieflink (Gent on Files, nieuwsbrief Vrien
den Stadsarchief Gent), jg. 12, nr. 3, juli 2012. G. 
Maréchal: Het (Spaans) Kasteel, de eerste keuze 
van Vilain XIIII voor de oprichting van het pro
vinciale correctiehuis [voorstel in rapporten van 
burggraaf Jean J.Ph. Vilain XIIII (1712-1777), 
burgemeester van Gent, om o.a. van gezonde va
gebonden nuttige arbeidskrachten te maken]; D. 
Lievois: Nog meer Gentse schepenboeken [binnen 
de 14'-eeuwse stadsommuring waren er heerlijk
heden, die over eigen schepenbanken beschikten: 
Sint-Pieters, Blaisant (ook: Pla(i)sant), Nieuw
land en Raveschoot]; M. Vleeschouwers-van Melke
beek: Metten huwelicke grotelic bedroghen [het 
huwelijk van chirurgijn Jakob van Zoetendale 
en Katelijne Gossaerts uit Geraardsbergen werd 
op 12-9-1444 nietig verklaard; zij was eerder clan
destien gehuwd met Klaas de Groote en woonde 
samen met haar minnaar Jan de Brune; Katelyne 
trouwde begin 1444 onder de naam 'tsBroeden' 
met Jakob, die van haar voormalige voogd Adri
aen de Mets (ontvanger van Geraardsbergen) re
kenschap eiste] . 

•Brugs Ommeland (Heemkundige Kring 'Mau
rits van Coppenolle' Brugge; secr.: kemel.y@ 
skynet.be), 52' jg., nr. 2, juni 2012. Het Brugge 
van Karel de Goede, reisimpressies van de Deense 
dominee Mogens Strunge (1937-1938) [Karel de 
goede, zoon van Karel de Heilige en de dochter 
van Robrecht de Fries, graaf van Vlaanderen]; D. 
Everaert: De zaak Mathijs Pollet: in de halsband 
wegens 'een vervalsing zonder groot belang'; 
1754-1755 [geb. Knokke ca.1722 (exm. Verre bout), 
over!. 1781, tr. Anthonia van Ballenberghe; fail
liete koopman; één van zijn schuldenaars was 
Adrianus van der Pas uit Vlissingen]; Verv. Hoog
straat 28 [eigenaars Van Zuylen van Nyevelt, 
Gilliodts (1838), Van Damme (1863), enz.]. 

Heraldicum Disputationes (users.pandora. 
be/homunculus), jg. 17, nr. 2-2012. W. van Ham: 
Een damesblazoen gecombineerd met stadswa
pen [Marie van Everslage, vrouw van Gillis Cool 
(over!. 1567), zerk te Bergen op Zoom];J.M. van den 
Eeckhout: Het wapen van de familie Gruuthuyse in 
de XIV de en de eerste helft van de XV de eeuw. 2. Het 
familiewapen [voorkomen op zegels en in wapen
boeken; wapenkreten, helmtekens; ontwikkeling; 
gebruikte wapenboeken; schema Van der Aa - Van 
Gruuthuyse]; G. Vansteenkiste: Fantaseren over wa
penbeschrijvingen; H. van Heijningen: Het wapen 
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van bisschop Charles Joseph van Melckebeke 
c.i.c.m. [ 1898-1980. In het middenkaternDisputatio
nes o.a. bijdragen in de discussie over Logo-isering. 

Vlaamse Stam (http://www.familiekunde
vlaanderen.be), 48' jg., nr. 3, mei-juni 2012. J. 
Roelstrate: Genealogisch en heraldisch nieuws 
uit de buurlanden; H. Bruyland: De laatste groep 
vrijwilligers uit Lede en Impe ter verdediging 
van de Republiek der Verenigde Belgische Staten 
[ontstaan in 1790; een confederatie van vorsten
dommen (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, 
Brabant, Gelderland, Mechelen, Namen, Doornik 
en Henegouwen), die zich onafhankelijk hadden 
verklaard van Oostenrijk; naamlijst]; T. De Donc
ker: Ambachtsregisters als bron voor de genea
loog: de 18d'-eeuwse Gentse leerlingenlijst van 
de edelsmeden; P. Donche: Verhaspelde Van Hale
wijns ontrafeld, Roeselare en Boezinge ca. 1460 
[verwarring door gelijknamige oom en neef 'Jan 
van Halewijn'; de één heer van Halewijn (overl. 
1473), de ander heer van la Rouselrie]; L. Haeghens: 
Genealogie familie Haegens [te Kalken; het ver
loop van het onderzoek; stamreeks 16' eeuw -
heden]; P. Huys: Erfenis oproepen in de 'Gazette 
van Gent' (jaargang 1780); S. Vann estefW. Devoldere: 
Onze kwartierstaat: Cecilia Callebert [ 1884-1978; 
muzieklerares, componiste; 6 gen.: -, Blancke, 
Desmedt, Malfaison; voornl. te Roeselare]. 

Idem, nr. 4, juli-aug. 2012. W. Devoldere: Sabbe 
wordt Verkest. Bijna 150 jaar naamsverwarring 
[te Pittem en Meulebeke stond een onwettig kind 
(Verkest) kennelijk ook bekend onder de naam 
van zijn vader (Sabbe); ook zijn nageslacht werd 
wisselend met beide namen aangeduid; om daar 
achter te komen moesten de originele bronnen 
geraadpleegd worden; 18' eeuw]; P. Huys: Erfe
nisoproepen in de 'Gazette van Gend' (1781-1782) 
[o.a. Abraham du Pré, overl. Cadzand 1779; Jacob 
Knudde, over!. IJ2endijke 1780 (exm. Van Ra
vesteyn; erfgenamen in het Land van Biervliet); 
Pieter Cooreman, over!. Sluis 1782 (exm. De Mil
liano)]; J. Van Lysebettens: (Van) Lisabeth (West
Vlaanderen) en (Van) Lijsebetten (Oost-Vlaande
ren): één pot nat! [twee genealogieën: te Hamme 
en Tielt (17'-18' eeuw) en te Hamme, Lippelo, Ar
dooie (eind 16'-18' eeuw]; Geregistreerde familie
wapens: De Bom, De Troetsel, Debu, Tielemans, 
Nackaerts, Pringels, Van Riet, Van der Wolf; P. 
Huys: De erfgenamen van priester Jan-Baptist van 
Keer (t Mechelen 1825);].M. van der Elst: Aanvul
ling bij de genealogieën De Beckere - Stroobant 
- Van der Meeren en Bau [afstammingen in li
teratuur niet juist; 16' eeuw]; J. Kaldenbach: Een 
Antwerpse geloofsvluchteling. Johannes á Prato 
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schreef in 1564 aan Hartman Beijer. Een kijkje in 
de perikelen van de Reformatie; K. Eyckmans: De 
telling van het hoofd-, paarden- en beestengeld 
voor de heerlijkheid Herselt in 1694 [transcriptie]; 
Verv. Oude kerkelijke en funeraire opschriften uit 
de streek rond Brugge [te Meerkerke, Nieuwmun
ster, Oedelem, Oostkamp, Oostkerke, Ouden
burg]. 

Duitsland 
Archiv für Familiengeschichtsforschung, 16. 
Jg., Heft 1/2012. M. Knieriem: Sonsbecker Pottbäc
ker vom 17. bis zum 19. Jahrhundert [inleiding; 
gegevens van 181 personen, o.a. Andreae (4x), 
Ballmann, Van Betteray, Büren, Ter Bukken (4), 
Franssen, Gietmann (3), Griffken, Hasselmann 
(11), Heyermann (10), Hoesen/Housen (8), Hülsen 
(14), Kerstgens (9), Knieriem (4), Köppen, Lem
men, Liebrandt, Mingels (6), Mölders (5), Neer
ford (5), Niels (5), Nobis (11), Spuyen (3), Troost, 
Weiermann]; H. Banse: Ein Lebensbild von Joa
chim Lieveherr / Liebeherr und seinem Bruder 
Heinrich [Michelstadt/Odenwald; begin 17' eeuw; 
met Scherfer, Straub, Voltz, Seyler; de familie in 
Pommeren, 16' eeuw]; J. Kaldenbach: Cord Heim
kens Brief aus Curacao an Moder Gesche Höl
man [1666; één van de gekaapte brieven in Na
tional Archives/GB]; T. Schrecker: Der Hamburger 
Kapitän Hans Albert Roelatz (1816-1849) urkun
dete Handelsmöglichkeiten in Ost-Afrika [met 
fragmentparenteel Anton Roelatz (1866-1926) 
met Specht, Schrecker, Sturm, Zuschlag] . 

AfF 
... , ....... , ... ,, .. ,, 

Archivfür 
familicngeschithtsforschung 

01E ZEIT SC HRIFl FIJR fAMILIENFOR SCHER 

DUisburg INFORMation, 10/1999. Der Beeker
hof [(von) Scheel, Vittinghof (1585), von Boenen 
(1629), von Elverfeldt (2' helft 18' eeuw), Ment
zen (1777)]; Altes Adressbuch [Angermund]; Zur 
Besitzerfolge auf dem Kotten Lueg in Tiefendorf 
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[Lueg / Loeg / Luig / Lug, Thürner, Hal verscheidt, 
Trappe]; Friedrich Theodor v. Cloudt (1800-
1873); Geburtstagkinder Mülheim [okt. 1799; o.a. 
Haverkamp]; Ahnenrafel des baron Hartefeld 
von 1632 [acht wapens]. 

Idem, 11/1999. Zur Geschichte des Schwiesen
kamp - Hofes zu Duissern [Huyssen; eind 18'-19' 
eeuw]; Wapen Van Ewijck. 

Idem, 12/1999. Zur Geschichte des Kloster
mannshofes zu Duissern [Closterman, Kloster
mann; 18'-19' eeuw]; Geburtstagkinder Mülheim 
[dec. 1799; o.a. Terjung]; Zur Geschichte der 
Plätzgens - auch Blendgens - Kate zu Angerhau
sen, 18. u. 19. Jahrhundert [Bongert / Borgards, 
Bollmann, Vinschen, Heintges]; Broich - Spel
dorfer Einwohner [1499]; Der Atrops Hof [von 
Adroff, Atrops; 17' -begin 20' eeuw]. 

Genealogie, Band XXXI, 61.Jg., Heft 1,Jan.-März 
2012. D. Weissleder: Aus starken Wurzeln wächst 
die Kraft für Neues. Die Zukunftswerkstatt der 
DAGV; A. Strahl: Abschied von den Beleg- oder 
Beiakten des Standesamtes? [de waarde van deze 
akten; met voorbeeld Walkmüller]; D. Weissle
der: Das Thema steht auf der Tagesordnung. Eine 
Reaktion auf Alfred Strahl; L.A. Severin: Familie 

Graevemeyer - von Graevemeyer. Stammreihe 
einer rigisch-niedersächsischen Familie [oudst 
bekende: Hans Grewemeyer, over!. Riga 1622]; 
M. Blazek: Genealogisches von der Familie Bla
zek. Der Weg ins Ruhrgebiet wurde in der Wil
helmischen Zeit zurück gelegt; Verv. Amtsjuris
ten (22) [te Bissendorf/Wedemark bij Hannover, 
1714-1852; o.a. Ludwig A.H. Reinbold (student te 
Leiden 1697)]; Die überarbeitete Website der For
schungsstelle Deutsche Auswanderer in den USA 
[ www.dausa.de]. 

Mosaik (www.mosaik-kleve.de), Heft 2/2012. 
G. Voldenberg: Räuber, Volk und Obrigkeit [Anton 
Cronenberg en Maria Margaretha van Litz (in 
Arnhemse gevangenis), in 1832 leden van een ro
versbende; gegevens van nog twintig andere le
den; aanklacht, veroordeling, hechtenis]; M. Huth: 
Familienzusammenführung durch Ahnenfor
schung; J. Kaldenbach: Klever Schiffer und Zaan
dam - Schifferaffäre im J ahre 1713 [transcriptie 
van een notariële verklaring]; Verv. die Nachfah
ren des Gerhard Luib (Teil 8) [Van Elsbergen, 
Vo&, Lueb, Baumann, Vogel, Awater, Lensing, 
Cremer, Van Aken; 19' eeuw]. 

M. Vulsma-Kappers 

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

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 

664. VAN REUSEL 
De ouders van Mozes van Reusel heten: Jacob Rudolph van Reusel en Jetta Mozes Levie. Jetta 

Mozes Levie is geb. Amsterdam ca. 1806 en overl. Breda 10-4-1880 als dr. van Mozes Levie Co

hen en Sara Salomon. 

(Bron: http://www.jefparedaens.be/kleinbrabantse_databank/family/humo33_JF1323189185/ 

1322/) 
Mevr. G. Vegt-Snel, Nunspeet 
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666.POLDERMAN (67(2012), pag. 431) 

Arie Polderman is gedoopt Vlaardingen 23-5-1801. 
(Bron: doopextract uit de bijlagen bij zijn huwelijk 's-Gravenhage 17-8-1825 akte nr. 285) 

P.J. de Bree, Houten 

Gezocht: naamgenoten en/of .... 

DOES, scheepslogboek ss Cantoise 

David Does, geb. Hilversum 2-10-1893, verbleef de hele maand januari 1919 in een zeemans

huis aan de Callandstraat te Rotterdam en monsterde aan als stoker op het vrachtschip SS 

Cantoise, dat voor de Belgische rederij SA Anversoise de Navigation in Antwerpen voer. Het 

schip voer uit op 31-1-1919 met bestemming Sandy Hook, New Yersey usA, met een tussenstop 

in de kolenhaven Barry in South Wales. David had een voorschot op zijn gage gekregen waar
mee hij zijn verblijf in Rotterdam kon betalen. Hij is op 31-7-1925 uitgeschreven uit het Rot
terdamse bevolkingsregister nadat zijn familie gemeld had dat hij zes jaar eerder in Amerika 

was overleden. David kan inderdaad kort na aankomst in Amerika zijn overleden maar ook 

aan boord van het schip, waarna hij ofwel een zeemansgraf kreeg ofwel na aankomst in Sandy 
Hook werd begraven. Ik ben dan ook op zoek naar het scheepslogboek van de ss Cantoise. De 
Amerikaanse ambassade noch de Vlaamse Ver. v. Familiekunde kan helpen. 

Gevraagd: tips om het scheepslogboek van de ss Cantoise van 1919 te achterhalen. 

J.A. Does, Peperstraat 22 

1794 AK Oosterend 
tel. 0222-318441 

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

Aan dit nummer werkten mee 

HenkJ.L.M.Boersma,hjlmboersma@hetnet.nl, Ravensbosch 23, 6228 SN Maastricht 
John vanEekelen,johnve@xs4all.nl,Kerkpad zz 71, 3764AN Soest 
Vincent Evers, v.evers@telforc.nl, Distelstraat 13, 6093 PV Heythuysen 
Tjerk Feikema, tjerkfeikema@kpnplanet.nl, Kamerlingh Onnesstraat 70, 1181 WB Amstelveen 
Henk Krigee, henkkrigee@online.nl,J. Kruijverstraat 84, 1507 WK Zaandam 
Anton Musquetier, musquetier @home.nl, Louw Doniastraat 2-301, 8607 AT Sneek 
C. P. Mulder, p/a Martin Spaans, Nieuwediepstraat 93, 2547 TH Denhaag 
Jan Palmen,jfatpalmen@onsbrabantnet.nl, Kiekendief 18, 5508 KTVeldhoven 
Truus Roks, p/a RHC Limburg, Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht 
Arie Jan Stasse, Pretoriadreef 62, 3564 BX Utrecht 
Frans Thorissen, I<::ruisstraat 39, 3581 GI< Utrecht-• 

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 NGV is te vinden via: www.ngv.nl. 
De genealogische software van de NGV is GensDataPro, verkrijgbaar via: www.GensDataPro.nl. 
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