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Bij de kwartierstaat van Rijk de Gooyer (1925-2011) 

Bakkerszoon De Gooyer werd 
in 1925 in Utrecht geboren, 
als helft van een tweeling 
(zusje Ankie). Als jonge bak
kersknecht betrapte hij Anton 
Geesink eens op het stelen van 
een brood, waarop hij Geesink 
een flink pak slaag gaf. Tijdens 
de oorlog was hij sergeant in 
het Britse leger, spoorde Duitse 
oorlogsmisdadigers op. In de 
jaren daarna was hij werkzaam 
als onder meer bakkersknecht, 
radioverslaggever en radioty
petje Kobus Rarekiek. Later 
waren er de shows met Johnny Johnny&Rijk 
Kraaykamp ('Johnny en Rijk'), 
was er zijn carrière als toneel-en filmacteur, zijn jaren op het platteland (de Am
sterdamse kolonie in Giethoorn), waren er de reclamefilmpjes (bekend werd de 
kreet 'Foutje, bedankt!' voor een verzekeringsmaatschappij). 

Als zanger had hij hits met onder andere Brief uit La Courtine en de Bostella 
(samen metJohnny Kraaykamp sr. (1912-2011) 1

) . Als acteur won hij driemaal een 
Gouden Kalf: in 1982 voor zijn hele oeuvre, in 1995 voor Hoogste Tijd en in 1999 

voor Madelief, krassen in het tafelblad. 
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geb. Veenendaal 4-12-1881, over 1. Amsterdam 26-3-1965 
tr. Rotterdam 

RIJK DE 
geb. Utrecht 17-12-1925, acteur, schrijver en columnist! 

15-8-1955 (gescheiden) Antonia (Tonny) Domburg, 
over 1. Blaricum 12-4-2010, dr. van Andries Domburg 

tr. (2) Nel van Huijkelom! 
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Samengesteld door Arie Jan Stasse m.m.v.Jaap Heemskerk 
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Beroep kantoorbediende! 
De loopbaan en de collega's van Peter Peters (1803-1872) 

DOOR HARMEN SNEL 

Tijdens genealogisch onderzoek stuit men regelmatig op beroepen die aan duidelijkheid 
niets te wensen overlaten. Vindt men een dagloner of een kruier dan is een onderzoek naar de 
opdrachtgever en de exacte werkzaamheden van de betrokkenen niet zinnig. Het is bij deze 
beroepen duidelijk dat het hier een snel wisselende hoeveelheid aan opdrachtgevers moet 
zijn geweest, soms maar voor één klusje. 

Er zijn echter een heleboel beroepen waarbij men zich kan afvragen wat de betrokkene 
precies deed, en of dat werk voor meerdere bazen werd uitgevoerd. Het beroep kantoorbe
diende is in mijn optiek zo'n beroep, want meer dan werkzaam zijnde op een kantoor zegt die 
opgave niet. Peter Peters, zijn hele leven woonachtig in Amsterdam, was zo iemand die altijd 
vermeld werd als kantoorbediende, zonder verdere aanduiding waar hij werkte en wat hij 
precies deed. 1 En Peter Peters kwam vaak in de boeken voor, dankzij een groot gezin zien wij 
hem tussen 1825 en 1850 25 maal verschijnen bij de Burgerlijke Stand en daarna 21 jaar lang in 
het Bevolkingsregister. En altijd werd als beroep kantoorbediende opgegeven. Dan komt de 
vraag toch wel eens op waar hij dan al die tijd gewerkt heeft, als klerk bij een notaris, op het 
kantoor van een handelshuis, bij een gemeentelijke dienst of op het stadhuis, wisselend bij 
diverse kooplieden? En wat deed hij precies? Was hij de laagste klerk die alleen stukken af
schreef, of wellicht de eerste assistent van een beroemde koopman? Was hij een onopvallende 
'dorknoper', een witte boorden-man die opging in de massa? 

In het geval van Peter Peters zou onderzoek naar de getuigen die hij meenam naar de 
Burgerlijke Stand misschien uitkomst bieden en een aanwijzing geven waar hij werkte. Alle 
keren dat hij zich daar namelijk vervoegde nam hij mensen mee, waarbij het opviel dat het 
nogal vaak mensen waren die ook kantoorbediende waren. Waren dit wellicht zijn collega's? 
Die getuigen waren de kantoorbedienden Volcklandt (getuige bij Peters huwelijk in 1825), van 
Bemmel (in 1826), Geel (in 1832, 1833, 1834 en 1836), Druif (twee maal in 1836), Richter (in 1838) 

en Mensinga (twee maal in 1850). Daarnaast getuigden de ambtenaren van de Burgerlijke 
Stand Cornelis van Booven in 1826 en Franciscus Berk (drie maal in 1840) en de kassiersbe
dienden Warns (in 1828 en 1829) en Van Vliet (in 1834 en 1836). Ook Geel werd trouwens twee 
maal als kassiersknecht in plaats van kantoorbediende vermeld. De verdere getuigen leken 
niet interessant voor dit onderzoek, maar ik wil ze toch wel even noemen. Het betrof hier 
zijn schoonvader Simon Abraham Tro en zijn gelijknamige zwager, de tapper Pieter Buijs, 
de schilder Pieter Pij tak, de winkelier Jan van Gelingh, allen tweemaal, en de boekbinder Jan 
Daniel Schouten, drie maal. Verder de kleermaker Conrad Frantz Neudorfer, de winkelier 
Marten Jacob Heidenrijk (beiden getuige bij het huwelijk), de aanspreker Willem Paulus Lo-
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dewijks en de bediende Coenraad Frans Geers. Daarnaast drie men
sen die opgaven zonder beroep te zijn, te weten Jacobus Marinus 
van der Vecht, Johannes Teepken (twee maal) en Jan Abbink (maar 
liefst vijf maal, de laatste maal trouwens als kantoorloper). Waren 
de kassiersbedienden misschien een aanwijzing? Zou Peter Peters 
misschien bij een kassiersbedrijf gewerkt hebben? 

Gijsbert de Clercq, oprichter van de Ontvang & Betaalkas 
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Ik onderzocht of Peters' getuigen ook bij elkaar getuigden bij aangiften bij de Burgerlijke 
Stand. Ik richtte mij hier in eerste instantie op de periode 1825-1840, aangezien toen de meeste 
kantoor- en kassiersbedienden met Peters meekwamen. Al snel werd duidelijk dat zij ook bij 
elkaar getuigden en het schema van contacten tussen de kantoorbedienden onderling groeide 
als een olievlek. Bij bovengenoemde kantoorbedienden getuigden ook andere kantoorbe
dienden, te weten de heren Den Dekker, Jonker, Lammers, Meijnen, Schoonman, Schreuder 
en Welsch. Ook werd inzichtelijk dat sommige contacten al teruggingen tot 1814, zodat de 
conclusie gerechtvaardigd was dat Peter Peters al voor zijn huwelijk, en in ieder geval tot na 
1840 op hetzelfde kantoor werkzaam was. Meest opvallende bijvangst was misschien wel de 
tapper Pieter Buijs. Hij bestierde tussen 1821 en 1835 een café in de Bloemstraat in het nu nog 
bestaande Café 'Chris', en getuigde tussen 1826 en 1834 maar liefst elf maal met en bij negen 
van de genoemde kantoorbedienden. Hiermee werd heerlijk helder dat Buijs' café de stam
kroeg was van het kantoor waar Peters en zijn collega's werkten. 

Met het cafébezoek van de heren rees de vraag of Peter Peters een vrolijke Frans was, zoals 
beschreven door Johan de Vries. In zijnPhysiologievanAmsterdam dooreenAmsterdammeruit 1844 

beschreef hij het leven van de kantoorbediende in de hoofdstad: 'Ik mag ze wel, die vrolijke 
jonge lieden, die, meestal met smaak gekleed, zich des morgens ten negen ure naar hunne 
kantoren spoeden, tusschen twee en drie ure de koffijhuizen bevolken, en ten vier ure de 
eetzalen van Gräfner, Peters ofHamman door hun geschreeuw om schildpad-soep doen weêr
galmen, voornamelijk, wanneer zij zich vooraf overtuigd hebben, dat er geen schildpad-soep 
op de lijst staat. De Amsterdamsche Kantoorbedienden laten zich gevoeglijk in twee soorten 
verdeden: in den bejaarden gehuwde en in den nog ongehuwden jongman. Het eerste soort is 
geenszins het pleizierigste; zij zijn veelal met hunne kleederen drie modes ten achteren, dra
gen veel bruin laken en zijn Zondags in het zwart. Zij bouwen geene luchtkasteelen voor de 
toekomst, zoo als hunne jongere makkers, zij leven in de wezenlijkheid, de wezenlijkheid van 
eenen Kantoorbediende. Zij beschouwen zich boven den ongehuwden klerk verheven, gaan 
eens in den winter met hunne echtgenoot en twee oudste dochters naar den Schouwburg, 
tweemalen naar den Salon de Variétés, en als het kermis is, kunt gij verzekerd zijn, ze eerst in 
gezelschap van eenige vrienden en vriendinnen in het Paardenspel en daarna in Frascatie aan 
te treffen. Koffijhuizen worden weinig door hen bezocht; als zij iets gebruiken willen, doen 
zij zulks te huis, dat kost minder.' en 'Eentonig vloeit zijn leven voort: de dag van heden is 
voor hem gelijk als dien van gisteren, en even zoo als die van morgen zijn zal. Tegen half tien 
ure gaat hij, met een broodje in den rokzak en een elfjarig knaapje, dat hij meteen naar school 
brengt, aan de hand, kantoorwaarts; eet ten een ure het broodje, dat hij in den rokzak heeft, 
bij de koffie, die den patroon hem geeft; verlaat om twee ure het kantoor, om ten drie ure weêr 
op de beurs te zijn, welke hij ten vier ure verlaat. Dan spoedt hij zich huiswaarts, waar hij ze
ker is een fleschje van dat vocht, waartegen Ds. Heldering zoo ten velde trekt, in gereedheid te 
vinden, vergezeld van een klein fleschje van der Veen's maagëlixter. Terwijl hij zich dus met 
eenige bittere teugen verkwikt, wordt de tafel gedekt en weldra zit hij met vrouw en kroost 
aan. Zijne echtgenoot verhaalt hem het nie uws, dat er in de buurt is voorgevallen, en hij daar

entegen, hetgeen hij op de beurs gehoord heeft, tot dat de klok vijf uren slaat, waarna hij zich 
weder naar het kantoor begeeft, om daar tot acht uren te vertoeven. 

Geheel anders is het leven van den jongen ongehuwden Kantoorbediende. Hij is een lief
hebber van vroeg opstaan en wandelingen in den morgenstond te doen, maar het mag hem 
nooit gebeuren voor negenen op te staan, als wanneer hij in der haast ontbijt, om toch vooral 
even over negenen op het kantoor te zijn. Daar gekomen, plaatst hij zich voor den spiegel, 
om zijne altijd met zorg gefriseerde haren in bevallige lokken te rangschikken, en de heldere 
omslagen zijner halsboord jes gelijk te trekken, welke halsboord jes hij meent, dat hem eenige 
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Herengracht 436, interieurweeshuis,' de Oranjeappel' (collectie Stadsarchief Amsterdam) 

gelijkenis met Lord Byron geven. De jonge Kantoorbediende heeft lust voor alles, behalve 
voor de werkzaamheden van het kantoor; hij is een minnaar van den schouwburg, van lief
hebberij -commedie-spelen, van romans-lezen, vooral van Dickens, van potje-spelen, en lang 
uitblijven als hij eene boodschap voor het kantoor te verrigten heeft!' 

Gezien de voornaam Frans, die in het nageslacht van Peter Peters veel voorkomt, en zijn re
latie met tapper Buijs, zou men kunnen verwachten in Peters 'den jongen Kantoorbediende', 
zoals hierboven beschreven, te zien. Het navolgende deed mij echter toch meer neigen te den
ken aan de saaie 'eerste soort' zoals De Vries hem beschreef. 

Na het uitputtende getuigenonderzoek was er nog steeds geen enkele aanwijzing welk kan
toor in aanmerking kwam als werkplek voor Peter Peters en zijn collega's. 

Om meer te weten komen over zijn achtergrond, besloot ik daarom de jeugd van de man 
zelf verder te onderzoeken. Het werd al snel duidelijk dat zijn jeugd niet prettig geweest kan 
zijn en weinig vooruitzichten op een goede toekomst geboden heeft. Wat was er aan de hand? 
Peter Peters was het enige kind van de gereformeerde Evert Rutger Peters, afkomstig uit Wilp 
bij Deventer, en Cornelia de Graaf, de in Amsterdam geboren dochter van een doopsgezinde 
mr. koperslager, van wie de familie al sinds eind 17dc eeuw in de hoofdstad woonachtig was. 
Peter werd gedoopt in de gereformeerde Westerkerk op 29 juli 1803 toen hij drie dagen oud 
was. Peters' ouders dreven een kruidenierswinkel in de Laurierstraat bij de Prinsengracht, 
totdat het noodlot toesloeg. Nog geen drie maanden na Peter Peters' geboorte verdronk Evert 
Rutger Peters onder niet geheel opgehelderde omstandigheden in het water van de Hoogte 
Kadijk. Navraag in een wijnhuis aldaar leverde niets op. De weduwe bleef achter met een win
kel belast met veel schulden en kon haar zaak niet draaiende houden. Zij trok met haar kind 
in bij haar moeder en op 26 juli 1804 (precies op de eerste verjaardag van haar zoontje), vroeg 
zij op aandringen van haar crediteuren haar faillissement aan. De volgende dag werd een 
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boedelinventaris opgemaakt waaruit bleek dat haar bezittingen bestonden uit een spiegeltje, 
drie schilderijtjes, drie verlakte blaadjes, een kist, een wieg, enige vrouwenkleren en enig kin
dergoed. Haar schulden bedroegen ruim 800 gulden, voornamelijk wegens geleverde winkel
waren (zout, boter, kaarsen, veel wijn), leningen en achterstallige huishuur. Op 26 september 
1804 werd Cornelia officieel insolvent verklaard, waarna de crediteuren zich konden melden. 
Veel schuldeisers kwamen er echter niet opdagen, ook bij latere oproepen niet. Waarschijnlijk 
zagen zij niet veel mogelijkheden om deze kale kip te plukken. Op 7 augustus 1805 werd het 
faillissement opgeheven.' 

In staat van faillissement verkerende meldde Cornelia de Graaf zich eind 1804 voor bede
ling bij de Doopsgezinde Gemeente. Vanaf 31 december 1804 ontving zij tien stuivers en een 
roggebrood per week. In de zomer werd de bedeling teruggeschroefd tot vijf stuivers per 
week, daarnaast kreeg zij turf en werden haar medicijnen betaald.3 Intussen probeerde de we
duwe Peters als naaister haar geld te verdienen. Aangezien de bedeling elk jaar herhaald werd 
is het onwaarschijnlijk dat haar zorgelijke omstandigheden zich snel verbeterden. Op 26 

oktober 1809 ging zij er toe over haar nalatenschap, bij kinderloos overlijden, te vermaken aan 
de Doopsgezinde diakonie. Zoon Peter werd begin 1810 ingeschreven op een Stadsschool, in 
november 1811 zat hij in de klas bij Willem Willems in de Bloemstraat, die over hem opmerkte 
dat hij een vlugge jongen was die ook Frans leerde. In het leerlingenboekje van kinderen van 
bedeelde Doopsgezinden werd nog vermeld dat hij in oktober 1814 op zijn moeders kosten 
naar school ging, maar het is niet duidelijk naar welke school.4 Dat kon de moeder ondanks 
de bedeling schijnbaar wel betalen, haar verdiensten als naaister waren sinds 1812 namelijk 
vrij goed.5 Op 2 maart 1815 keerde alles zich ten goede, als de Regenten van de Doopsgezinde 
Diakonie blijk geven over een goed zakelijk inzicht te beschikken. In plaats van Cornelia de 
Graaf te blijven bedelen, wat 40 à 50 gulden per jaar kostte, wilden ze haar aanstellen als naai
moeder in hun weeshuis 'De Oranjeappel'. Zij kon dan met haar zoon in het weeshuis wonen, 
al werd wel opgemerkt dat diens kosten wel wat hoger zouden uitvallen. Op 9 maart 1815 ging 
men akkoord met bovenstaand voorstel en werd bepaald dat voor de zoon twee tot drie jaar 
70 gulden bijgedragen zou worden voor onderwijs en kosten van onderhoud.6 De regenten 
hoopten dat hij daarna wel zou kunnen gaan werken en zelf wat zou gaan verdienen. En zo 
kwam Peter Peters als twaalfjarige in één van de betere weeshuizen van Amsterdam terecht, 
samen met zijn moeder die daar naailes gaf. 

Op 17 april 1817 werd besloten om voor Peter, zoals eerder al was bepaald, voor de laatste 
maal 70 gulden uit te trekken, hoewel op 29 maart 1821 besloten werd tot een laatste bijdrage 
van 150 gulden, te betalen aan het weeshuis/ Op 18 november 1821 werd hij, nog steeds met 
zijn moeder woonachtig in 'De Oranjeappel' doopsgezind gedoopt, getuigen waren zijn moe
der en tante Stijntje de Graaf. Aan het eind van de zomer van 1822 verliet Peter het weeshuis, 
want op 22 augustus van dat jaar las de President-Diaken tijdens de vergadering een brief 
voor, waarin Peter Peters de diakenen bedankte voor de zorgen die zij ten aanzien van zijn 
persoon hadden betoond.8 

N iet lang daarna zal hij zijn aanstaande vrouw Sara Elisabeth Tro hebben leren kennen, 
dochter van een Duitse roggebrood bakker met een bakkerij op de hoek van de Prinsengracht 
en Passeerdersgracht. Nadat zijn moeder Cornelia de Graaf 'De oranjeappel' had verlaten en 
per 10 februari 1825 een woning kreeg toegewezen in het Rijpenhofje, werd op woensdag 27 

april 1825 in het stadhuis getrouwd.9 Dezelfde middag werd het huwelijk door Ds. Uckerman 
bevestigd in de Hersteld Evangelisch-Lutherse kerk, het kerkgenootschap waarbij de bruid 
als lidmaat was aangenomen. Het jonge paar woonde in de Nes tot 1828, daarna in de Nieuwe 
Leliestraat tot 1832, in de Herenstraat tot 1839 en vanaf 1840 op twee adressen aan deAnjeliers
gracht, nu Westerstraat. 
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De tien oudste kinderen werden allen gedoopt in de kerk van hun moeder, de jongste vijf 
werden niet gedoopt. Alle zes kinderen die volwassen leeftijd bereikten, werden rond hun 
twintigste lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente en bleven dat tot hun dood. Geen van 
Peters' zonen ging, naar goed Doopsgezind gebruik, in militaire dienst. De oudste drie zonen 
werden allen afgekeurd met lichaamsgebreken, de jongste bevond zich bij zijn oproep op zee. 
Had het onderzoek naar de achtergronden van Peter Peters niets opgeleverd ten aanzien 
van werk, oh jawel. Ik liet in het voorgaande na te vermelden dat toen op 17 april 1817 werd 
bepaald de laatste maal 70 gulden bij te dragen voor Peter's opvoeding in het weeshuis, daar 
aan toegevoegd werd dat hij op dat moment werkzaam was bij Bosch & De Clercq en goede 
gecuigschrifcen kreeg. Maar wie waren Bosch en De Clercq? 

Jan Bosch Gerritsz en Gijsbert de Clercq veranderden in 1813 de naam van hun particuliere 
kassiersbedrijf 'Bosch en de Clercq' in 'Ontvang- en Betaalkas' en maakten van hun bedrijf 
een commanditaire vennootschap avant la lettre. In tegenstelling tot de andere kassiersbe
drijven stelden zij vier vooraanstaande kooplieden aan als commissarissen, toezichthouders 
die elke maand de boeken dienden te controleren. Het kassiersbedrijf bewaarde en incas
seerde wissels, effecten en andere waardepapieren en hield de daarvoor ontvangen gelden 
beschikbaar ter betaling aan de eigenaar. De kassier was niet bevoegd te handelen met de hem 
toevertrouwde gelden of deze te beleggen. 

De door de kassiers afgegeven kwitanties, het 'kassierspapier' diende als betaalmiddel aan 
toonder, vergelijkbaar met bankbiljetten. De kassiersbedrijven waren daarmee met de in 1814 

opgerichte Nederlandsche Bank de spil van het Amsterdamse bankwezen. De belangrijkste 
kassiersbedrijven waren de Associatie Cassa, opgericht in 1806 door Borski, Voomberg en 
Bondt, en de Ontvang- en Betaalkas. Waarbij opgemerkt kan worden dat de Associatie Cassa 
meer de 'haute finance' bediende, en de Ontvang- en Betaalkas de 'kassier der arme lieden' 
werd genoemd. Het bedrijf was gevestigd in het woonhuis van De Clercq op het adres He-
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rengracht 250. In 1874 verhuisde het kantoor naar Nieuwe Doelenstraat 22, op 1 januari 1929 

werd de Ontvang- en Betaalkas overgenomen door de Kas-Vereeniging. Dit bedrijf smolt in 
1952 samen met de twee laatste overgebleven kassiersbedrijven (Associatie Cassa en Rente 
Cassa) en heette vanaf dat moment de Kas-Associatie. Sinds 2002 heet dit bedrijf KAS BANK. 

De Kas-Associatie, zich wel degelijk bewust van de historische waarde van de archieven van 
de vroege Amsterdamse kassiersbedrijven, droeg in 1987 een deel van haar 19dc eeuwse archie
ven over aan het Amsterdamse Stadsarchief.10 Door de inspanningen van de Kas-Associatie 
bleef het archief van de 'Ontvang- en Betaalkas' bewaard en te berusten in het Stadsarchief 
in Amsterdam. Helaas bleek van de eerste 50 jaar van het bestaan van het bedrijf slechts één 
strekkende meter archief bewaard, maar daarin vond ik wel wat ik zocht. Het interessantst 
voor dit onderzoek waren twee rekeningboekjes uit 1846-1849 en 1854-1856, met daarin aller
lei uitgaven." Het personeel, gescheiden in kantoorbedienden en kassiersbedienden of kan
toorlopers, werd in deze boekjes bij naam genoemd, met hun salaris. Ook Peter Peters kwam 
in de boekjes voor, nota bene als de best betaalde kantoorbediende. Ook diverse getuigen uit 
de jaren twintig en dertig bleken in 1846 nog steeds te werken bij de 'Ontvang- en Betaalkas'. 
Tot mijn verbazing bleek ook Peters' zoon Simon Abraham op de loonlijst te staan. Tevens 
was er een kasboekje over de jaren 1810-1812 met diverse personeelsleden en hun verdien
sten." Met deze drie kasboekjes kreeg ik er een aantal nieuwe namen bij, die op een enkele 
uitzondering na, allen in het getuigen-patroon pasten. 

Nader onderzoek naar de structuur van het bedrijf leverde op dat Peters de functie van 
kashouder vervulde. Hij was in die functie de leidinggevende over alle kantoorbedienden en 
lopers, en had bij afwezigheid van de directeur de bevoegdheid te tekenen. Uiteraard was hij 
verantwoordelijk voor de kas en de maandelijkse afrekening. In de jaren' 40 en' 50 van de 19dc 

eeuw bleken er bij de Ontvang- en Betaalkas acht à tien kantoorbedienden werkzaam en even 
zoveel kantoorlopers. En daarmee werd de vraag wat voor werk Peter Peters op kantoor deed 
opgelost, hij was 55 jaar lang, zijn hele werkzame leven, in dienst van de Ontvang- en Betaal
kas, eerst als kantoorbediende, later als kashouder. 

Stamreeks Peters 

I. Evert Rutger Peters, geb./ged. Wilp (gereformeerd) 21/23-1-1774, belijdenis Deventer 23-4-

1796, lidmaat Amsterdam (14-1-1802), winkelier, poorter van Amsterdam (4-2-1803), verdron
ken bij de Laagte Katlijk 12, begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 18-10-1803, zn. van Rutger 
Peters en Geertrui Willems, tr. Amsterdam 23-1-1803 Cornelia de Graaf, geb./ged. Amster
dam (DG) 16/19-11-1797, poorteres 6-8-1802, op 9-3-1815 aangenomen als wollenaaister in het 
Doopsgezind weeshuis 'De Oranjeappel', overl. Amsterdam 25-4-1851, dr. van Cornelis de 
Graaf en Johanna Meenderink. 

Uit dit huwelijk één kind: 

i. Peter, volgt II. 

II. Peter Peters, geb./ged. Amsterdam (Westerkerk) 26/29-7-1803, kantoorbediende, kashou
der Ontvang- en Betaalkas, overl. ald. 26-2-1872 (aan een beroerte), tr. Amsterdam 27-4-1825 

Sara Elisabeth Tro, ged. ald. (Hersteld Ev.-Luthers) 13-1-1806, overl. ald. 2-3-1869 (aan een be
roerte), dr. van Simon Abraham Tro en SaraAnthoniaBorgers. 

Sinds 1817 als kantoorbediende werkzaam bij de Ontvang- en Betaalkas, waarschijnlijk als opvolger 
van Jan Hendrik Meijnen vanaf 1846 tot zijn dood als kashouder. Verdiende in 1846 1070 gulden per 
jaar, in 1847 verhoogd tot 1zoo gulden. In 1856 verdiende hij dit jaarsalaris nog steeds. 
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Uit dit huwelijk, allen geboren en overleden te Amsterdam, tenzij anders vermeld: 

1. Cornelia, geb. 15-3-1826, overl. 10-4-1828. 
2. Simon Abraham, volgt III. 
3. Evert Rutger, geb. 16-12-1829, over 1. 8-12-1840. 
4. SaraAntoniaPeters, geb. 4-1-1832, over 1. 6-2-1888 ( ongehuwd). 
5. Cornelis Peters, geb. 4-3-1833, kantoorbediende, boekhouder, overl. 9-4-1899, tr. Amster

dam 7-6-1866 Gesina Eggers, geb. Amsterdam 7-6-1839, over 1. ald. 7-12-1880, dr. van Johan 
Andreas Eggers en Gesina Zimmer. 

Hie ruit n a g e slacht. 

6. Peter Peters, geb. 15-10-1834, schilder (1853), pianostemmer, hoornblazer, overl. Leeuwar
den 6-3-1901, tr. Amsterdam 8-11-1860 (gesch. Leeuwarden 23-7-1885) Georgina Frederica 
Amelia Lapra, geb. Amsterdam 20-11-1837, overl. Buren 30-6-1912, dr. van Jaques Pierre 

Lap ra en Louisa Frederica Muller. 
Hieruit nageslacht. 

7. Anna Maria, geb.14-2-1836, over 1. 15-12-1836. 

8. PetronellaElisabeth, geb. 21-10-1837, overl. 25-1-1838. 

9. Antoon Cornelis, geb. 29-1-1840, over 1. 8-5-1840. 
10. Petronella Elisabeth, geb. 26-7-1841, over 1. 23-10-1841. 

11. Cornelia Maria Peters, geb. 30-12-1843, over 1. 18-9-1927 ( ongehuwd). 

12. EvertAntoon Peters, geb. 24-2-1845, zeeman, kantoorbediende, over 1. 30-8-1902, tr. Amster
dam 31-1-1901 Leentje van Leeuwen, geb. Purmerend 4-1-1870, overl. Auschwitz 28-9-1942, 
dr. van Mozes van Leeuwen en Selina Reichenheimer. Hieruit geen kinderen. 

Zij hertr. Amsterdam 22-6-1904 Mozes van Gelder. 
13. Willem Carl, geb. 26-9-1846, over 1. 9-2-1847. 
14. Elisabeth Petronella, geb. 21-4-1848, overl. 30-4-1848. 
15. Willem Carl, geb. 13-2-1850, overl. 28-11-1850. 

III. Simon Abraham Peters, geb. Amsterdam 12-3-1828, kantoorbediende, kashouder, procura

tiehouder Ontvang- en Betaalkas, over 1. ald. 6-3-1903, tr. Amsterdam 24-11-1853 Anna Sophia 
Maria Luder, geb. ald. 12-9-1832, overl. ald. 27-10-1901, dr. van Arij Luder en Helena Dorothea 

Oswald. 
Simon Abraham Peters kwam op 4 december 1844 als kantoorbediende in dienst van de Ontvang- en 

Betaalkas. Verdiende hij in 1846 nog maar 312 gulden en 50 cent, in 1847 was dat al 435 gulden en in 
1848 500 gulden per jaar. In 1854 werd zijn salaris verhoogd naar 575 gulden, in 1855 kreeg hij 650 en 
in 1856 700 gulden. Volgde in 1872 zijn vader op als kashouder en was als zodanig gemachtigd om te 
tekenen bij afwezigheid van de directeur. In 1874 werd de Ontvang-en Betaalkas een N.V. en verhuisde 
het bedrijf naar het nieuwe kantoor op het adres Nieuwe Doelenstraat 22, naast het Doelen-Hotel. Dit 
kantoor had de plaats ingenomen van de woning waar Rembrandt van Rijn tussen 1635 en 1637 had 
gewoond. Peters, intussen aangesteld als procuratiehouder, verhuisde met zijn gezin naar een woning 
in het kantoor en bleef daar wonen tot november 1883. Hij had in het najaar van 1883 de directie aange
geven te willen verhuizen, gezien de gezondheidstoestand van zijn vrouw en vooral zijn dochter. Ook 
was er voortdurend een probleem met inwonend personeel. De directie probeerde Peters te bewegen 
te blijven of anders een andere kantoorbediende zijn taak over te laten nemen, maar uiteindelijk werd 
besloten een professionele huisbewaarder aan te stellen. Bij het opzichterschap hoorde ook het toezicht 
op het schoonhouden van het kantoorlokaal. Over Peters' vrouw was men niet erg tevreden en, meende 
de directie, iemand van buiten zou meer prestige hebben en zou misstanden door het personeel eerder 
bij de directie melden. Eén der directeuren merkte op dat een vreemde zeker meer prestige zou heb
ben dan Peters, 'daar diens prestige helaas! treurig is' en meende niet te moeten verzwijgen dat Peters 
'slordig is en zijne vrouw alles behalve netjes' . Hoewel men hier dus op verbetering rekende, werd wel 
opgemerkt dat het jammer was dat men 'de zeer vertrouwde man' op die plek moest gaan missen. '3 
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In 1891 was een gezondheidsprobleem van S.A. Peters de directe aanleiding voor de directie om het 
pensioen van het personeel te regelen. Bij zijn so-jarigjubileum in 1894 kreeg hij van de vennootschap 
1000 gulden. De commissarissen en directie schonken hem een cilinderbureau met stoel en een gekal
ligrafeerde opdracht. 

Hij ging op 1 april 1898 na ruim 53 werkzame jaren bij de Ontvang- en Betaalkas met pensioen.'4 

Daarmee werd na 81 jaar de relatie tussen de familie Peters en de Ontvang- en Betaalkas verbroken. Va
der en zoon hadden samen 108 jaar voor dit bedrijf gewerkt. 

Uit dit huwelijk, geb. te Amsterdam: 

1. Sara Elisabeth Peters, geb. 26-8-1854, overl. Utrecht 20-10-1919, tr. Amsterdam 14-1-1886 

Adriaan Cornelis Gerrit Post, geb. Maartensdijk 12-3-1858, arts, over 1. Utrecht 5-9-1928. 
Hieruit één zoon. 

2. Arij, geb. 18-2-1856, overl. Amsterdam 18-6-1861. 

3. Peter, geb. 18-12-1857, over!. Amsterdam 10-2-1859. 

4. Arij Peters, geb. 12-10-1861, fotograaf, later procuratiehouder, overl. Bloemendaal 14-7-

1938, tr. (1)Jacoba Geertruida Kummer, geb. Deutz (D) 8-7-1853, overl. tussen 1900 en 1920; 

tr. (z) Amsterdam 19-8-1926 Johanna Pietronella Geurtsen van Baars kamp, geb. Arnhem 30-6-

1882, overl. Haarlem 26-1-1961. 

5. HelenaDorothea, geb. 11-8-1863, overl. Amsterdam 8-6-1864. 

6. Peter, geb. 31-3-1865, over 1. Amsterdam 13-1-1868. 

7. Johan Peters, geb. 4-2-1870, arts, overl. De Bilt 3-9-1956, tr. Scherpenzeel 5-5-1908 Johanna 
MariaRenes, geb. Scherpenzeel 8-2-1880, overl. Driebergen-Rijssenburg 2-11-1961. 

8. Cornelis Evert Peters, geb. 9-2-1872, Med. dr., arts te Heerenveen, overl. Doorwerth 16-

8-1952, tr. Nieuwendam 15-8-1899 Agatha Cleijndert, geb. Nieuwendam 1-6-1876, overl. 
Utrecht 3-4-1954. 

De collega's van Peter Peters bij Bosch & de Clercq, vanaf 1813 de Ontvang- en Betaalkas, in 
alfabetische volgorde: 

1. Jan (Barent) Abbink, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 2-6-1782, overl. ald. 2-11-1866, zn. van 
Harmanus en Aleijda Hemmink, otr./ tr. (1) Amsterdam 24-4/17-5-1807 Anna Maria Wet
zel, tr. (2) Amsterdam 4-5-1842 Machteld Bouman. Kassiersknecht in elk geval vanaf 
1841, verdiende in 1846 346 gulden per jaar, in 1847 weggejaagd (verdiende in dat jaar 133 

gulden). Getuige bij Peters sr. in 1841, 1845, 1846 en 1847. Getuigde verder met en bij Dam
man, Droghorn, Heijlond, Kram, Van der Pek en Teepken. 

2. Sweerus van Bemmel, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 28-12-1781, overl. ald. 21-7-1831, zn. van 
Jesaias en Hester Valantin, tr. Amsterdam 28-4-1811 Anna Dorothea van Wijngaarden. 
Kantoorbediende in 1811, kassiersbediende bij de O&B i.e.g. vanaf 1814 toen hij getuigde 
bij Meijnen, getuige bij Peters in 1826. In 1820 met Schreuder, Volcklandt en Warns ge
tuige bij het huwelijk van Jonker. 

3. Fredricus Everhardus van Bergen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10-10-1762, overl. ald. 26-
4-1832, zn. van Jan en Johanna Maria Kerkering, otr. Amsterdam 3-11-1786 Anna Johanna 
ZurMuhlen. In 1787 koopman, in 1810 de best betaalde kantoorbediende bij Bosch en de 
Clercq, hij verdiende 1000 gulden per jaar. In 1810 en 1812 kreeg hij als douceur 100 gul
den. 

4 . Johannes Fredricus van Bergen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 23-2-1787, zn. van Fredricus 
Everhardus en Anna Johanna ZurMuhlen. Sinds 1811 werkzaam bij Bosch en de Clercq, 
verdiende 320 gulden per jaar, in 1812 verhoogd tot 400 gulden per jaar. In 1812 vermeld 
als kantoorbediende bij het overlijden van zijn moeder, per 14 november 1811 lidmaat 
Waalse kerk, op 18 april 1820 u itgeschreven naar Suriname. 
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5. Herman Rudolph Breve (Brevé), geb. Amsterdam 4-4-1830, overl. ald. 3-7-1891, zn. van Gijs
bertus en Anna Geertruijda Hop, tr. Arnhem 12-11-1859 Everdina Gordinou de Gouber
ville. Kassiersbediende bij de O&B in elk geval vanaf 1857, getuigde bij Peters jr. in 1857, 
1859 en 1861, verder met en bij Pries, Schaake en Vermeer. In 1862 concierge, daarna altijd 
als kantoorbediende vermeld. 

6. Barend Dirk Damman, geb. Amsterdam 20-7-1824, overl. ald. 16-9-1858, zn. van Dirk en 
Jacoba van den Broeke, tr. (1) Amsterdam 26-10-1842Jannetje Hendrika Souvereijn; tr. (2) 
Amsterdam 14-5-1845 Femmina Swart. Eerst kruier, vanaf juni 1846 kassiersbediende bij 
de O&B. Verdiende bij zijn aanstelling 312 gulden per jaar, na een jaar verhoogd tot 364 
gulden. Getuigde tussen 1847 en 1854 vijf maal met en bij Abbinlc, Geers, Siddré en Teep
ken. 

7. Johan Christian Deegenhard, ged. Amsterdam {Ev.-Luthers) 8-6-1777, overl. ald. 21-3-1837, 
zn. van Bernhard en Elisabeth Hillebrands, otr./tr. Amsterdam 10-4/3-5-1807 Alberta 
Baarslag. In 1810 al werkzaam bij Bosch en de Clercq als kantoorloper. Verdiende elke 
week een gulden extra als zondagswacht in het kantoor. In 1813 getuigden bij hem Van 
Engelen en Meijnen, van 17 oktober 1825 tot zijn dood waagdrager. 

8. Willem den Dekker, ged. Amsterdam 29-5-1796 {Nieuwe Kerk), over 1. ald. 26-11-1836, zn. van 
Adrianis en Anna Velters, tr. Amsterdam 24-9-1817 Maria Christina Pieterse. Schoenma
kersknecht, tussen 1822 en 1831 acht vermeldingen als kassiersknecht. Getuigde niet bij 
Peters, wel bij Warns en Buijs, bij hem getuigden Volcklandt, Warns, Buijs en Meijer. Bij 
zijn overlijden vermeld als schoenmaker. 

9. N.N. Dol/, kantoorloper, verdiende als zondagswacht in het kantoor in 1810 een gulden 
per week extra. Mogelijk Hendrik Doll, ged. Amsterdam (rem.) 4-5-1763, comptoirbe
diende bij zijn poorterschap op 10 augustus 1787, zn. van Hendrik en Maria Davids Jalis. 

10. Jan Willem Droghorn, geb. Amsterdam 6-5-1821, overl. ald. 21-7-1861, zn. van Barend en 
Jacoba Galen, tr. Amsterdam 15-5-1845 Elisabeth Boshart. Al voor zijn huwelijk kassiers
knecht bij de O&B, verdiende van 1846 tot 1850 364 gulden per jaar. Getuigde nooit bij 
Peters, tussen 1845 en 1858 twaalf maal vermeld als kassiersknecht, vanaf 1856 als geëm
ployeerde, bij en met Ab bink, Geers, Kram, Lubsen, Siddré, Smits en Teepken. 

11. HendrikJacobus Druif, ged. Sloten (NH) 29-4-1798, overl. Amsterdam 21-5-1839, zn. van 
Jan en Jacoba Brengers, tr. Nieuwer-Amstel 11-5-1822 Maria Siliakus. Eerst verver, later 
sjouwer, tussen 1832 en 1837 negen vermeldingen als kassiersknecht. Getuigde in 1836 bij 
Peters, verder met en bij Geel, Meijer en Schoonman. 

12. Joannes Bernardus van Engelen, ged. Amsterdam {Begijnhofkerk) 27-12-1770, over 1. ald. 9-11-
1827, zn. van Jan en Elijsabeth Schol ten, otr./ tr. Amsterdam 17-4/3-5-1795 Johanna Maria 
Elizabeth Gaudelius. In 1796 boekhouder, in 1810 werkzaam bij Bosch en de Clercq als 
kantoorloper. Verdiende een gulden per week extra voor extra diensten. Hij bleef daar 
waarschijnlijk werkzaam tot zijn dood. Overlijden aangegeven door zijn zoons Johan 
Fredrik, kantoorbediende, en Martinus Jacobus, kassiersbediende, mogelijk eveneens bij 
de O&B. In 1813 met Meijnen getuige bij Deegenhard. 

13. Frederik Johannes Geel, ged. Amsterdam {Noorder Kerk) 18-7-1792, overl. ald. 30-8-1871, 
zn.van Barent en Anna Katrina Soffija Lange, tr. Amsterdam 2-4-1815 Grietje van der 
Walle. Vanaf 1806 werkzaam als kassiersknecht bij Bosch & de Clercq. Verdiende bij de 
O&B in 1846 725 gulden per jaar, vanaf 1847 800 gulden per jaar. Kreeg in 1856 een dou
ceurtje van 40 gulden aangezien hij 50 jaar bij de O&B werkte. Getuigde bij Peters in 1832, 
1833, 1834 en 1836. Getuigde daarnaast tussen 1824 en 1841 twaalf maal met en bij Buijs, 
Druif, Geers,Jonker, Meijer, Meijnen, Schoonman, Schreuder, Volcklandt, Warns en Wil
leumier. 
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Nieuwe Doelenstraat 22. Bouwtekening van de verbouwing beneden, 1892 ( collectie Stadsarchief Amsterdam) 

14. CoenraadFrans Geers, geb./ged. Amsterdam (Oude Kerk) 13/18-1-1805, overl. ald. 25-2-1857, 

zn. van Coenraad Frans en Anna Aletta Haakman, tr. Amsterdam 6-5-1835 Catharina 
Dorothea Tellner. In 1835 en 1848 vermeld als winkelier. Aangenomen bij de O&B voor
jaar 1847 tegen een salaris van 6 gulden per week, in 1848 verhoogd tot 342 gulden per 
jaar. Getuigde in 1848 met Droghorn bij Kram en Siddré, in 1850 als bediende getuige bij 
Peters sr., daarna vermeld als kassiersknecht bij Damman en Teepke. 

15. Willem Carel Grautman, geb. Amsterdam 15-7-1818, overl. ald. 26-11-1893, zn. van Willem 
Karel en Elisabeth Ketting, tr. Amsterdam 27-5-1852 Maria Margaretha Tiuren. Altijd 
vermeld als kantoorbediende, kwam in 1846 in dienst bij de O&B, verdiende dat jaar 145 

gulden, in 1847 375 gulden, in 1848 400 gulden en in 1849 500 gulden. Verdiende in 1854 

575, in 1855 600 en in 1856 700 gulden. Ik heb van hem niet gevonden dat hij getuigde bij 
één van zijn collega's. 

16. Gerrit ten Groten huis, geb. Amsterdam 30-8-1812, over 1. ald. 30-1-1873, zn. van Dirk Nicolaas 
en Trijntje Marijtje Brautigaum, tr. (1) Amsterdam 24-8-1836 Wilhelmina Susanna Sakser; 
t,·. (2) Amsterd"m 27-2-1845 Maria Sijberden. Eerst behanger, vanaf 1845 kantoorbedien

de, in 1851 kassiersknecht. Niet als getuige gevonden, verdiende bij de O&B in 1846 331 

gulden per jaar. Vanaf 1847 verdiende hij 364 gulden per jaar. 
17. Pieter Andries Heijlond, geb./ged. Amsterdam (Hersteld Ev.-Luthers) 20-11/13-12-1807, overl. 

ald. 12-12-1858, zn. van Pieter en Sara Griepman, tr. (1) Amsterdam 15-4-1829 Henderica 
Dankaarts; tr. (2) Amsterdam 1-8-1849 Elisabeth Volkamp. Vanaf 1829 als kantoorbedien
de of kantoorloper vermeld, vanaf 1844 als kassiersknecht. In 1841 zijn bij de geboorte 
van zijn zoon getuigen Ab bink en Van der Pek. Verdiende bij de O&B in 1846 500 gulden, 
in 1847 verhoogd tot 550 en in 1848 tot 600 gulden. Dit bedrag verdiende hij in 1856 nog 
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steeds. 
18. Gerrit Jonker, ged. Kampen 9-12-1772, overl. Amsterdam 3-2-1849, zn. van Jan Gerritsz en 

Jacobjen Jans, otr./tr. (1) Amsterdam 7/23-12-1810 Teune Piffers alias Antonia Pijffers; tr. (z) 
Amsterdam 16-8-1820 Janna Nieuwentap. Vanaf 1817 vermeld als winkelier, in 1825 en 1826 

als kassiersknecht. Getuigde niet bij Peters, wel met en bij Den Dekker, Geel en Warns. 
19. George Fredrik Kram, geb./ged. Amsterdam (Ev.-Luthers) 5/10-3-1804, overl. ald. 22-3-1855, 

zn. van Fredrik en Maria Bosveld, tr. Amsterdam 21-12-1836 Maria Christina Graas. Tus
sen 1836 en 1843 vermeld als winkelier, vanaf 1845 tot zijn dood kantoorbediende bij de 
O&B. Verdiende daar in 1846 550 gulden per jaar, in 1847 600 en in 1854 700 gulden per 
jaa r. G e tuigde nie t bij Pe te rs s r. , wel met e n bij Abbink, Droghorn, G eer s, Siddré e n T eep

ken. Overlijden aangegeven door Mensinga. 
zo. HendrikLammers, geb. rond 1760, ontving als kantoorloper tussen 1810 en 1813 een gulden 

bovenop zijn loon voor extra diensten. Getuigde als kassiersknecht in 1814 bij Meijnen en 
Welsch. 

21. Henricus Leunck, ged. Twello rond 1758, overl. Amsterdam 2-11-1846, otr./tr. Amsterdam 
20-4/13-5-1798 Reiniera Havesman. Verdiende bij Bosch en de Clercq in 1810 700 gulden 
per jaar en ontving over 1810 175 en over 1811 en 1812 douceurtjes van 140 gulden, aanzien
lijke bedragen. Leuncl{ was de opzichter van de kantoorlopers en als zodanig verantwoor
delijk voor de daarbij behorende kosten. Het feit dat zijn douceurtjes hoog uitvielen zou 
men kunnen afleiden dat hij zijn werk goed deed. In het jaar van zijn overlijden werkte 
hij nog steeds bij de O&B, hij had dat jaar 150 gulden verdiend, zodat mag worden aange
nomen dat hij in februari/maart gestopt is met werken. Geen getuigenissen gevonden bij 
zijn collega's. 

22. Jacobus Lubsen, geb. Amsterdam 18-2-1821, overl. ald. 29-4-1888, zn. van Johannes Her
manus en Jansje Elisabeth Mulder, tr. (1) Amsterdam 12-11-1845 Johanna Barbara Klink
meijer; tr. (z) Amsterdam 18-5-1853 Marretje Siers. Van 1845 tot zijn dood elf vermeldin
gen als kassiersknecht, in elk geval sinds 1847 werkzaam bij de O&B. Getuigde niet bij 
Peters sr. of jr., wel met en bij Droghorn, Pries, Schaake, Teepken, Ver kerk en Vermeer. 

23. Pierre Guillaume Mensinga, geb. Amsterdam 30-6-1817, over 1. ald. 16-11-1882, zn. van Johan
nes en Marie Jeanne Gosset, tr. Amsterdam 2-6-1853 Hendrica Sophia Oswald. Vanaf in 
elk geval 1845 werkzaam als kantoorbediende bij de O&B. Verdiende in 1846 400, in 1847 

450, in 1848 500, in 1854 575 en vanaf 1855 600 gulden per jaar. Getuigde in 1850 twee 
maal bij Peters sr., in 1861 bij Peters jr., verder met en bij Kram, Van der Pek en Weinman. 
In het voorjaar van 1876 werd duidelijk dat Mensinga door middel van gefingeerde pos
ten honderden guldens verduisterd had. Hij werd ontslagen en zijn broer zuiverde de 
verschillen aan. Dit voorval moet ook voor Simon Abraham Peters bijzonder pijnlijk zijn 
geweest. Mensinga's echtgenote was immers de zuster van zijn schoonmoeder. 

24. Jean Mercier, geb./ged. Amsterdam {Waals) 14/20-2-1752, overl. ald. 3-1-1823, zn. van Jean 
en Marianne Jullion, otr./tr. Amsterdam {Nieuwe Kerk) 14-/30-5-1773 Catharina Maria 
Mui(j)lman. Mercier verdiende in 1810, 1811 en 1812 bij Bosch & de Clercq 500 gulden per 
jaar en kreeg douceurs over 1810-1812 van 30, zo en wederom 30 gulden. Bij zijn overlijden 
vermeld als kantoorbediende. Ik heb Mercier niet als getuige gevonden bij andere kan
toorbedienden van de O&B. 

25. JosuaLourens Meijer, geb. Amsterdam (Doopsgezind de Zon) 3-12-1791, overl. ald. 7-5-1844, 

zn. van Pieter en Geertruij Swarts, tr. Amsterdam 20-5-1815 Hendrikje Landewaard. In 
1815 vermeld als tabakswerker, in 1822 als herenknecht, in 1826 als pakhuisknecht en in 
1827 als kantoorloper. Tussen 1831 en 1835 acht vermeldingen als kassiersknecht, in 1832 

en 1833 getuige bij Peters sr., verder met en bij Buijs, Druif, Geel, Meijnen en Schreuder. 

598 Gens Nostra 67 (2012) 



Bij zijn overlijden vermeld als pakhuisknecht. 
26. Jan Hendrik Meijnen, ged. Zutphen 11-1-1787, over 1. Amsterdam 16-9-1846, zn. van Barend 

en Maria Havesman (waarschijnlijk verwant aan de echtgenote van Leunck), tr. Amster
dam 25-8-1814 Gerdiena Welsch (dochter van 42, zie aldaar). Tussen 1813 en 1835 zestien 
vermeldingen als kantoorbediende, in elk geval vanaf 1810 tot zijn dood werkzaam bij 
de O&B. Verdiende in 1810 600 gulden per jaar. Was in zijn jonge jaren waarschijnlijk een 
veelbelovende kracht, maar leek misschien wel veel op de eerder beschreven jonge kan
toorbediende. Zijn salaris was goed, maar hij kreeg in 1810 geen douceur, in 181120 en in 
1812 50 gulden. Dat waren relatieflage bedragen, zeker gezien het feit dat hij later een be
langrijk man werd bij de O&B. Hij was namelijk kashouder (waarschijnlijk als opvolger 
van zijn schoonvader) bij dit bedrijf, want na de dood van firmant Jan Bosch Gz werd op 
2 mei 1836 een circulaire rondgestuurd, waarin vermeld werd dat Meijnen gemachtigd 
bleef te tekenen. Getuigde nooit bij Peters, maar deze getuigde tussen 1826 en 1830 wel 
vijf maal bij hem. Getuigde verder met en bij Van Bemmel, Buijs, Deegenhard, Van Enge
len, Geel, Meijer, Volcklandt en Welsch. 

27. Jan Ernst van der Pek, geb. Amsterdam 17-1-1814, over 1. ald. 29-6-1887, zn. van Isaac en Sara 
Johanna Bonte, tr. Amsterdam 6-9-1838 Hendrika Wilhelmina Jacoba Braakman. In 1838 

vermeld als kantoorbediende, verder altijd vermeld als kamerbehanger. Getuigde in 1841 

als zodanig wel met Ab bink bij Heijlond. Op het salarisoverzicht van de O&B in 1846 ver
meld als kantoorbediende, verdienende 600 gulden per jaar. Eind april 1847 weggejaagd 
bij de O&B wegens ontrouw. 

28. Joan Pries, geb. Amsterdam 28-3-1830, overl. Den Haag 11-4-1912, zn. van Jan Hendrik en 
Helena Cornelia Visscher, tr. (1) Amsterdam 5-11-1856 Cornelia Pronk; tr. (2) Den Haag 
28-3-1900 Sophia Maria Strubbe. Werkte in elk geval tussen 1856 en 1862 bij de O&B, 
getuigde in die jaren zes maal bij en met Brevé, Lubsen, Schaake, Tollenaar en Verkerl<. 
Vanaf 1867 geëmployeerde bij de Nederlandse Bank, vertrok als zodanig in mei 1891 naar 
Den Haag. 

29. Joannes Christoffel Richter, ged. Den Haag (Domkerk) 19-6-1798, overl. Amsterdam 13-4-

1845, zn. van Christoffel en Hillegonda Molenijzer, tr. (1) Den Haag 20-7-1825 Johanna 
Cornelia van de Poll; tr. (2) Den Haag 6-11-1833 Catharina Aarts. Woonde in 1834 nog in 
Den Haag, aldaar vermeld als ambtenaar en geëmployeerde. In 1838 als kantoorbediende 
getuige bij Peters, bij zijn overlijden nog als kantoorbediende vermeld. 

30. Adam Pieter Schaake, geb. Amsterdam 9-3-1824, overl. ald. 13-5-1897, zn. van Pieter en Adri
ana Catharina Volkamp (zus van de tweede echtgenote van Heijlond), ongehuwd. Tussen 
1857 en 1864 tien vermeldingen als kassiersknecht. Getuige in 1857, 1861, 1863 en 1864 bij 
Peters jr., verder met en bij Brevé, Lubsen, Fries en Ver kerk. Vermiste in 1879 een bankbil
jet van 1000 gulden, een bedrag dat hij enkele dagen later terugbracht. In het bevolkings
register van 1884 nog als kassiersknecht vermeld. 

31. Johannes Martinus Schoonman, ged. Utrecht (Domkerk) 9-11-1788, overl. Amsterdam 23-12-
1844, z n . van Johannes en Carolina Alberdin a K ristoffin a Pries e r, tr. Am s terda m 9 -4-1815 

Maria Anna Meenink. In 1815 zonder beroep, in 1818 oppasser, in elk geval vanaf 1822 tot 
1837 werkzaam bij de O&B, getuigde vijf maal met en bij zijn collega's Druif, Geel, Warns 
en Volcklandt. 

32. Petrus Schreuder, ged. Amsterdam (Ev.-Luthers) 13-3-1795, overl. ald. 11-8-1847, zn. van Si
mon en Annetje Bergwerf, tr. Amsterdam 18-7-1821 Johanna Elizabeth d'la Haijze. In 
1820 als kassiersknecht met Van Bemmel, Volcklandt en Warns getuige bij het huwelijk 
van Jonker. Tussen 1821 en 1847 negen vermeldingen als kantoorbediende, was borg voor 
Peters in 1825, in 1826 getuigde Peters bij de geboorte van zijn zoon. Verder getuige met 
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en bij Buijs, Geel en Meijer. In 1846 verdiende hij 800 gulden per jaar bij de O&B. 
33. Wouter Wouterus Siddré, geb. Amersfoort 26-3-1814, overl. Amsterdam 2-11-1875, zn. van 

Bernardus en Judit Apeldoorn, tr. Purmerend 7-11-1841 Grietje Suidema. Was eerst win
kelier, maar kwam op 1 mei 1846 in dienst van de O&B tegen een salaris van 312 gulden 
per jaar. Ging in 1848 342 gulden per jaar verdienen en behield dat salaris tot 1854. Tussen 
1847 en 1854 vijf maal getuige bij en met Damman, Droghorn, Geers, Kram, Teepken, Tol
lenaar en Vermeer. 

34. Hendrik Fredrik Smits, geb. Amsterdam 2-9-1819, overl. ald. 13-5-1886, zn. van Johannes 
Henricus en Catharina Loose, tr. (1) Amsterdam 21-9-1854 Jennigjen Lampe; tr. (2) Am
sterdan~ 7 - 5 - 1862. Anna Jacoba Salgo. In 1851 kantoorbedie,~de, tussen 1854 en 1858 één 

vermelding als kassiersknecht en drie als geëmployeerde als getuige met Droghorn. Aan
genomen bij de O&B in 1846 en verdiende het eerste jaar 6 gulden per week. In 1848 stond 
Smits, net als zijn collega's, in de boeken voor een salaris van 364 gulden per jaar. In 1862 

was hij werkzaam bij de Nederlandse Bank 
35. Johannes Teepken, ged. Amsterdam (Ev.-Luthers) 11-6-1801, overl. ald. 23-12-1877, zn. van 

Johannes en Maria Clasina van der Bom, tr. Amsterdam 20-5-1840 Anna Maria Elisabeth 
Hemker. Tussen 1840 en 1856 twaalf vermeldingen als kantoorbediende en kassiers
knecht. Getuige in 1841 en 1846 bij Peters sr., verder met en bij Abbink, Damman, Drog
horn, Geers, Heijlond, Kram, Lubsen, Pries, Siddré en Vermeer. Verdiende bij de O&B in 
1846 en 1854 364 gulden per jaar. In 1864 en 1877 debitant in de Staatsloterij . 

36. Wijbrand Tollenaar, geb. Amsterdam 29-2-1816, overl. ald. 27-5-1863, zn. van Wijbrand en 
Sara Vink, tr. Amsterdam 26-11-1845 Gerritje Remkes. In 1845 kantoorloper, 1851 winke
lier, maar verdiende in 1854 als kantoorloper bij de O&B 364 gulden per jaar. Getuigde in 
1854 en 1856 met Vermeer en Pries bij Peters jr. Bij zijn overlijden aangegeven als kassiers
bediende. 

37. Jacobus Gerardus Verkerk, geb. Den Haag 11-3-1818, overl. Amsterdam 12-2-1874, zn. van 
Antoon en Catrina Wilhelmina Buningh, tr. Amsterdam 26-8-1857 Johanna Gerharda 
Heijneman. Al in 1851 vermeld als kassiersknecht, getuigde hij tussen 1860 en 1864 drie 
maal met en bij Lubsen, Pries en Schaake, in 1863 bij Peters jr. 

38. Pieter Vermeer, geb. Hillegom 17-5-1823, overl. Amsterdam 12-5-1881, zn. van Willem en 
Petronella de Boer, tr. Amsterdam 25-4-1855 Wilhelmina Petronella Egberta van Aken. In 
1851 was hij huisknecht bij de Doopsgezinde koopman Walraven van Heukelom. Kwam 
eind 1853 in dienst bij de O&B en verdiende vanaf december 1854 364 gulden per jaar. 
Tussen 1854 en 1857 vier vermeldingen als kassiersbediende. Getuigde in 1854 bij Peters 
jr., verder met en bij Brevé, Lubsen, Pries, Teepken en Tollenaar. Was bij zijn dood nog 
kassiersbediende. 

39. Jacobus van Vliet, ged. Nieuwer-Amstel rond 1795, overl. Amsterdam 28-1-1839, zn. van 
Leendert en Jannetje de Groot, ongehuwd. In 1834 en 1837 als kassiersknecht getuige bij 
Peters, ook bij zijn overlijden vermeld als kassiersknecht. 

40. Johann Adam Volcklandt, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 15-3-1793, overl. ald. 11-7-1825, zn. 
van Johan Adam en Johanna Maria Eden, tr. Amsterdam 9-10-1816 Johanna Blanke. Tus
sen 1815 en 1825 vijftien vermeldingen als kantoorbediende, getuige in 1825 bij het huwe
lijk van Peters, verder getuige met en bij Van Bemmel, Den Dekker, Geel,Jonker, Meijnen, 
Schoonman, Schreuder, Warns en Welsch. 

41. Harmen Warns, geb./ged. Amsterdam (Ev.-Luthers) 28/30-4-1794, overl. ald. 10-7-1857, zn. 
van Harmen en Helena Rikkels, tr. Amsterdam 3-11-1819 Geesje Gerretse. Bij zijn huwelijk 
al kassiersbediende, getuigde in 1828 bij Peters, tussen 1820 en 1830 vijftien keer getuige 
als kassiersbediende met en bij Van Bemmel, Buijs, Den Dekker, Geel, Jonker, Meijnen, 
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Schoonman, Schreuder en Volcklandt. Rond 1831 vertrokken bij de O&B, daarna win
kelier (1832), bediende in het Binnen-Gasthuis (1833), behanger (1835), sjouwer (1851) en 
hoedenmaker ( 1857). 

42. Lodewijk Weinmann, geb./ged. Amsterdam (Ev.-Luthers) 22/24-11-1804, overl. ald. 18-2-

1870, zn. van Christian Henrich en Elizabeth Klamer, ongehuwd. Werkte in elk geval in 
1843 al bij de O&B, verdiende tussen 1846 en 1849 500 en tussen 1854 en 1856 575 gulden 
per jaar. Getuigde als kantoorbediende in 1843 bij J.P. Willeumier en in 1845 met Men
singa bij Van der Pek. Bij zijn dood nog kantoorbediende. 

43. N.N. Wel/an, mogelijk Dirk Wellan, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 4-1-1767, over 1. ald. 21-

3-1817, zn. van Hendrik en Jannettie Ravensbergh, otr./tr. Amsterdam (Oude Kerk) 7/23-

4-1786 Hendrina Carstens. Dirk Wellan werd op 28 februari 1786 poorter van Amsterdam 
met als beroep zilversmid. Wellan verdiende in 1810, 1811 en 1812 bij Bosch en de Clercq 
500 gulden per jaar. Kreeg in 1810, 1811 en 1812 douceurs van 125, 100 en 50 gulden. Hij was 
bij zijn overlijden vermeld als bestelder. 

44. Johan Adam Welsch, geb. Oberndorf (Nassau) ca. 1758, overl. Amsterdam 8-10-1839, otr./tr. 
Amsterdam 8-1/14-2-1796 Johanna Reesink. In 1797 winkelier, werkte in 1811 al als kan
toorbediende bij Bosch en de Clercq, schoonvader van Meijnen, bij wie hij in 1814 en 1815 

getuigde. Tot voorjaar 1833 kashouder bij de O&B. Verdiende in 1810, 1811 en 1812 bij Bosch 
en de Clercq 600 gulden per jaar. 

45. Cornelius Emilius Willeumier, geb. Amsterdam 9-1-1824, overl. ald. 9-10-1893, zn. van Cor
nelis Jan Samuel en Johanna Geertruijd van Oven, tr. (1) Amsterdam 23-10-1862 Catha
rina Petronella Frederica Hildebrand; tr. (2) Amsterdam 6-6-1878 Jacoba Hendrika Haal
meijer. Verdiende bij de O&B in 1855 als kantoorbediende 375 gulden per jaar, in 1856 

verhoogd tot 500 gulden. Niet gevonden als getuige met collega's, in 1878 nog als kan
toorbediende vermeld. 

46. Jan Pieter Willeumier, geb./ged. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 20-12-1801/1-1-1802, over 1. 
ald. 16-9-1861 (oom van voorgaande), zn. van Samuel en Catharina Elisabeth Hugenholtz, 
tr. Groningen 4-8-1840 Wilhelmina Maria Geertruida de Waal. Vermeld in een circulaire 
van de O&B d.d. 28-12-1835 dat hij met Pieter de Clercq Gbz de nieuwe directeur werd. 
Tussen 1840 en 1843 drie vermeldingen als kassier, getuigde met Geel en Weinmann. 

Uit de kring van de werknemers van de O&B: 
47. Pieter Buijs, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25-12-1790, overl. ald. 9-1835, zn. van Otto en 

Neeltje Markes, tr. Amsterdam 22-5-1816 Geertruij Middelberg. In 1816 kelderknecht, 
in 1817 kantoorbediende, in 1818 pakhuisknecht. Dreef tussen 1821 en 1835 een tapperij 
op het adres Bloemstraat 42, waar veel kantoorbedienden kwamen. Getuigde in 1828 en 
1829 bij Peters, tussen 1826 en 1834 nog negen maal met en bij Den Dekker, Geel, Meijnen, 
Meijer, Schreuder en Warns. 

Noten 

1. In 1992 werd in het Gemeentearchief Amsterdam de tentoonstelling 'Vier eeuwen Amsterdamse 
buurten in kaart' vertoond. Deze tentoonstelling was gebaseerd op het Amsterdamse voor- en 
nageslacht van Peter Peters. Bij deze tentoonstelling werden vanaf midden 16d' eeuw tot begin 20"' 
eeuw documenten getoond waaruit een woonadres bleek. Door middel van prenten en kaartmate
riaal werden de woonadressen geïllustreerd. 

2. Stadsarchief Amsterdam (sAA), archief 5072, inv.nr. 6630. 
3. SAA, archief 1120, inv.nr. 473. Zie ook archief 1120, inv.nrs.1482 en 1484. 
4. SAA, archief 1120, inv.nr. 1740, pag. 43. 
5. SAA, archief 1120, inv.nr. 1627, pag. 21. 
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ru hrir k boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NG v: 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
A.M.J. Hajenius, Hajenius, een mooie naam, 
Geschiedenis van de familie Hajenius, Bilthoven 
2011, 171 pp., ill. + index; ISBN 978-90-6455-
655-5 (prijs€ 25,-). [B5] . 

Hajenius, 
een mooie naam 
Geschiedenis 
van de famil ie Hajeni us 

A.M.Lllljc11ius 

Hajenius is de latinisering van het patroniem 
Hajen, ontstaan toen de oudst bekende voor
vader, Johannes Hajen, in Heidelberg theo
logie ging studeren, in 1656. Johannes was 
uit Bremen afkomstig, trouwde met Anna 
Helena en kreeg een zoon, wederom Johan
nes geheten. Deze werd rector van de Latijnse 
School in Nijmegen. De genealogie begint te 
vertakken in generatie Ven wordt per (sub) 
tak beschreven. Velen waren predikant, be
roepsmilitair of zakenman. Het boek is mooi 
vormgegeven en geeft veel details. Een sche
ma van de familie is los bijgevoegd. 

ABB 

M.J. de Lange, Genealogie van de familie Mid
dag uit de Vijjheerenlanden, z.pl. 2012, 144 pp., 
ill. + index; ISBN 978-90-6455709-5 (NGV
publicaties deel 5). [B5] . 

602 

Mr. J.M. Middag (1935-2009) had in zijn tes
tament in 2007 op laten nemen dat van de 
onderzoeksresultaten van hem en zijn vader, 
architect E.G. Middag (1897-1985), een pu
blicatie in boekvorm moest volgen. De NGV 
heeft de opdracht aanvaard en met de finan
ciën uit het legaat is het resultaat als deel vijf 
in de reeks van NGv-publicaties opgenomen. 
Het boek begint met de 63 kwartieren van 
J.M. Middag. Zijn grootouders komen uit 
Hilversum (Middag en Hogenbirk) en Nij 
kerk (Van Dasler en Van de Kamp). De ge
nealogie begint met Anthonis Gheritsz 
Middach, geboren rond 1520, landbouwer te 
Middelkoop (in Zuid-Holland). Hij trouwt 
tweemaal. Zijn tweede zoon uit zijn tweede 
huwelijk, Aert Anthonisz Middach, geeft de 
familienaam door. De beschreven familie 
Middag behoort tot de familie Middag af
komstig van de Vijfheerenlanden in Zuid
Holland. Andere families Middag komen 
in het boek niet voor. In aparte bijdragen 
volgen wel de familie Bicker, Amerikaanse 
nakomelingen Middagh en nakomelingen 
van Gerrit Middag (1777-1847), een bui-

Gens Nostra 67 (2012) 



tenechtelijke zoon uit Everdingen. De vier 
schema's op pagina 60-62 en 99 helpen voor 
het overzicht (een verwijzing ontbreekt in de 
inhoudsopgave). 

LvdL 

Streek-, stads- en dorpsgeschiedenis 
A. van Loon, Panden en standen in Geertruiden
berg, Markt 1, Geertruidenberg 2010, 156 pp., 
ill. + index; ISBN 978-90814223-3-8 (uitgave 
Oudheidkundige Kring 'Geertruydenberg
he'). [B5 ]. 

Het pand aan de noordzijde van de Markt 
in Geertruidenberg, thans nummer 1, kent 
een rijke historie. In deze studie wordt niet 
zozeer de bouwgeschiedenis beschreven, als
wel de eigenaars/bewonersgeschiedenis. De 
oudst bekende eigenaar was Willem, vermeld 
in 1526 als waard in de herberg In de croone. 
Tot 1765 bleef het pand in gebruik als her
berg met brouwerij, onder wisselende eige
naren en wisselende namen. Daarna werd er 
een hoedenfabriek in gevestigd, waar koning 

Lodewijk Napoleon nog op bezoek geweest is 
en een steek kreeg aangeboden. Van de ach
tereenvolgende eigenaren en bewoners wor
den veel genealogische gegevens verschaft. 

Overig 
B. de Keijzer, De Borgen voor Gijsbert van Amstel 
en Herman van Woerden, Onderzoek naar borgstel-
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lingen in de middeleeuwen, Rotterdam 2011, 123 

pp., m.+ index; ISBN 978-90-78451-12-9 (uit
gave van de Hollandse Vereniging voor Ge
nealogie 'Ons Voorgeslacht'). [Bs]. 

Drie verzoeningsoorkonden uit 1285 en 1288 

liggen aan de basis van deze studie. In deze 
oorkonden staan de vredesafspraken tus
sen graaf van Holland Floris V en bisschop 
van Utrecht Jan van Nassau aan de ene kant 
en Gijsbert van Amstel en zijn broers, res
pectievelijk Herman van Woerden aan de 
andere kant. De borgen voor Van Amstel en 
voor Van Woerden stonden met al hun goe
deren garant voor het niet-verbreken van de 
voorwaarden. De studie is uitgegaan van de 
stelling 'borgen zijn familie' en heeft zich 
voornamelijk gericht op het aantonen van 
verwantschapsrelaties. 

ABB 

[vervolg noten van pagina 601] 

6. SAA, archief 1120, inv.nr. 1484, pag. 348, 350. 
7. SAA, archief 1120, inv.nr. 1483, pag. 99. 
8. SAA, archief 1120, inv.nr.1483, pag. 338. 
9. SAA, archief 1120, inv.nr. 1485, pag. 82. 

10. Met dank aan Paul Buurmans en de directie 
van de KAS BANK. 

11. SAA, archief 583, inv.nrs.155 en 156. 
12. SAA, archief 583, inv.nr. 731. 
13. SAA, archief 583, inv.nr. 1. 
14. SAA, archief 583, inv.nrs. 2 en 3. 
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• G. Herregods, Hergoet, het relaas van een ge
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• H.K. Schmidt, Die Evangelisch-Lutherische 
I<irche in Wolhynien, Marburg 1992. 
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oorspronkelijk afkomstig uit Drachten, Bridel 
(Luxemburg) / Den Dolder 2009. 
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Het portret van ... 1 

[Marten Eerdmans] 
DOOR ALBERT HOEKSTRA 

Marten Eerdmans, geb. Bolsward 11-9-1812, kandidaat-notaris te Driesum (1841), rentenier, 
over 1. Utrecht 18-1-1890, zn. van Albert Eerdmans, zilversmid, en Wapke Martens Steens ma, ' 
tr. Bolsward 16-2-1848 Titia Scrinerius, geb. Bolsward 11-12-1819, over 1. Bolsward 23-6-1852, dr. 
van Petrus Johannes Scrinerius, distillateur, en Trijntje Klazes Buwalda. 

Uit dit huwelijk is een zoon geboren: Petrus Johannes Eerdmans, geb. Bolsward 9-10-1849, advo
caat, overl. Apeldoorn 16-3-1918, otr./ tr. Amsterdam 9/28-7-1903 Anna Maria Pascum, geb. Har
lingen 15-5-1867, over 1. Apeldoorn 14-3-1946, dr. van Andries Pascum en Anna Maria Webber. 

De foto is rond 1865 gemaakt door G. Hoogwinkel jr. werkzaam te Rotterdam en Zwolle. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. B.D. van der Meulen, R.J. Steensma (e.a.), Steensma uit Friesland, Drachten 2001, pag. 116. 
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briek Gens Data 
Voor deze rubriek in aanmerking komende artikelen hebben als bindende factor het gegeven 
dat zij iets met digitale ontwikkelingen resp. wetenswaardigheden met betrekking tot de 
genealogie van doen hebben. Bijdragen kunnen per e-mail worden aangeleverd op het adres 
info @ngv.nl ter attentie van Wim Scholl, onder vermelding van 'rubriek Gens Data'. 

Hoe gebruikt u GensDataPro? 
Afbeeldingen 
DOOR W.J. SCHOLL 

In GensDataPro (GDP) is het op een aantal plaatsen mogelijk afbeeldingen te koppelen aan 
'kaarten'. Het meest voor de hand liggend is het koppelen van afbeeldingen aan een persoons
kaart, maar we kunnen bijvoorbeeld ook afbeeldingen koppelen aan een adreskaart of aan 
een bron. Bij een bron kunnen we denken aan een afbeelding van een akte van de burgerlijke 
stand of van een pagina uit een doopboek. 

U weet toch dat de akten van de burgerlijke stand, op de films van FamilySearch, 
te raadplegen en te downloaden zijn via www.genver.nl? 

Bij een adres kan het gaan om een foto van het huis of van de straat, een plattegrond van de 
omgeving, een plattegrond c.q. bouwtekening van het huis, maar ook om foto's van het inte
rieur. Voor afbeeldingen die we koppelen aan een persoonskaart, kunnen we een lijstje maken 
dat in vogelvlucht het leven van de betrokkene laat zien, te beginnen met het geboortekaartje 
en via schoolfoto('s), trouwkaart en trouwfoto, naar het overlijdensbericht. Heeft u een foto 
van een bijzondere gebeurtenis die op de persoonskaart kan worden aangegeven, bijvoor
beeld van een doop, dan kunt u deze in de uitvoer bij de doopvermelding zichtbaar maken, 
door de betreffende foto ( of de doopinschrijving!) op de persoonskaart te koppelen. Hiervoor 
is het eerst nodig dat u de te koppelen afbeelding opneemt in de lijst die bij het dossier hoort. 
Dat gaat op de gebruikelijke wijze, via Dossierhandelingen en Voeg documenten toe aan dit dossier. 
Wanneer we daarna in het bewerkscherm van de persoonskaart met de rechter muisknop 
klikken in een opmerkingenveld, verschijnt dit lijstje en kunt u daaruit de gewenste afbeel
ding kiezen. De 'opmerking' is dus een afbeelding, afkomstig uit het dossier. 

U weet toch dat standaard de eerste foto van het lijstje in het dossier als 'pasfoto' op 
de persoonskaart wordt weergegeven en dat u door het plaatsen van een vinkje kunt 

afdwingen dat een andere afbeelding de 'pasfoto' moet zijn? 

Het komt steeds vaker voor dat we afbeeldingen willen opnemen die niet afkomstig zijn uit 
ons oude fotoalbum of van onze nieuwe digitale camera, maar van het internet. Soms is daar
voor op de betreffende site al een voorziening aangebracht. Zo vinden we bij het bovenge
noemde 'genver' een knop 'Save'. In andere gevallen is het vaak mogelijk door met de rechter 
muisknop op een afbeelding te klikken, deze op te slaan. Gaat het hierbij om een afbeelding 
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in wikipedia, dan loont het de moeite eerst met de linker muisknop de afbeelding te 'openen', 
omdat het dan in een aantal gevallen mogelijk is voor een hogere resolutie te kiezen. 

Op de jubileum-dvd Middeleeuws Vlechtwerk, zag ik dat soms een complete schermafdruk 
van een pagina uit wikipedia als afbeelding is opgenomen. Voor het opslaan als afbeelding 
van ( een deel van) zo'n pagina of van een afbeelding die niet op een van de twee eerder ge
noemde manieren is te kopiëren, staan ons nog andere mogelijkheden open, met of zonder 
hulpprogramma. 
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Zonder hulpprogramma doen we dat met de toets PrintScreen. Wanneer we op PrintScreen 
drukken, wordt het hele scherm als afbeelding op het klembord opgeslagen. In de eerste af
beelding zien we de schermafdruk van het hoofdvenster van GDP met het bewerkscherm van 
de persoonskaart geopend. 

Gebruiken we de toetscombinatie Alt+ PrintScreen, dan wordt alleen het actieve venster op
geslagen. 
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In de tweede afbeelding zien we hetzelf
de bewerkscherm - het actieve venster -
als in afbeelding 1, het enige verschil bij 
het maken is dus de toetscombinatie. 
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Om de (scherm)afbeeldingen daadwerkelijk zichtbaar te maken, moeten ze nog vanaf het 
klembord geplakt worden in een tekenprogramma als bijvoorbeeld Paint, van waaruit de 
afbeelding, onder een zelf te kiezen naam, kan worden opgeslagen. Inderdaad, daarvoor heeft 
u dus toch nog een hulpprogramma nodig, maar Paint is een standaardonderdeel van Bureau
accessoires van Windows! 

Met hulpprogramma's is het soms mogelijk, in plaats van een heel scherm of venster, een 
selectie daarvan op te slaan. Een programma dat ik met veel plezier daarvoor gebruik, is het 
gratis van internet te downloaden IrfanView. In plaats van het hierboven genoemd Paint, kan 
ik ook IrfanView openen en d a arin de inhoud van het lde ,nbord plakke n . Ve rvolgens is h e t 

eenvoudig om in dit programma een deel van de afbeelding te selecteren en op te slaan. Dat 
kan overigens ook in Paint. IrfanView heeft echter ook een optie om zelf een toetscombinatie 
te kiezen, die u kunt gebruiken om rechtstreeks van het scherm een deel te selecteren en op te 
slaan. Gebruikers van Windows 7 kunnen dat doen met een nieuw onderdeel van Bureauac
cessoires, het Knipprograltlma. Start dit programma. Op het scherm verschijnt een simpel 
menu waarin u bij Nieuw knipsel bijvoorbeeld kiest voor een 'rechthoekig knipsel' . U trekt 
een kader om het te selecteren deel en dat wordt meteen op het klembord gezet. U kunt het nu 

assau [1521 1 Relaties van Frederik H opslaan, of door te kiezen voor 'kopiëren', meteen 
plakken in Paint, in Irfan View, in deze tekst, enz. 

:Relatie (1) [§)met Aî 
1: •1626- t165(1§1Willen 
: •1634 - t169t131Albert 

3: •1637 - t170ll§IHenrie 
U weet toch dat het programma Windows Live 
Photo Gallery een optie heeft om afbeeldingen 
die een kleine overlap hebben, naadloos aan el
kaar te plakken, de zogenaamde panoramafoto? 

www.vernoeming.nl 
DOOR COR DE GRAAF 

De voornamencombinatie Willem Cornelis komt bij veel families voor. Het is niet zeldzaam 
en menig jongetje zal dan ook in meer of mindere mate zijn gepest met zijn initialen W. C. Met 
een familienaam als Pot of Bril, krijg je een bijna niet te geloven combinatie, waarvan je nau
welijks kunt voorstellen dat ouders een dergelijke 'grap' hebben kunnen maken. Toch zijn 
het bestaande naamcombinaties die zijn beschreven op de site www.vernoeming.nl. En het 
zijn niet alleen deze naamgrappen: er blijken er tientallen te zijn, onder wie een oogarts I.C. 
Notting. Met tranen in de ogen van het lachen heb ik me uitstekend op deze site vermaakt. 

Naast de humoristische namen zijn ook heel veel wetenswaardigheden over voornamen en 
achternamen op deze site te vinden: lijstjes met bijzonder lange geslachtsnamen (Tjarda van 
Starkenborgh Stachouwer is niet eens lang genoeg om de top-30 te halen), de herkomst van 
de familienaam Vestdijk, lastige familienamen (Vixseboxse is een van de simpeler namen in 
dit lijstje), gewijzigde onwelvoegelijke geslachtsnamen (zoals Poepjes en Kloot), Surinaamse 
geslachtsnamen (Goedaard, IJsberg), geweigerde voornamen (Miracle of Love, Tjakkalotte), 
geslachtsnamen met een Q(Quaak, Quarles van Ufford), Joodse geslachtsnamen, de naamge
ving binnen de vorstelijke families Reuss en Van Oranje-Nassau, populaire Joodse voornamen 
en kleuren als achternamen. Daarnaast zijn er ook - soms kleine - artikeltjes die te maken 
hebben met bekende Nederlanders, zoals de overlijdensakte van koningin-regentes Emma 
in 1934, de geboorteadvertenties van Isa en Onno Hoes, twee advertenties van kinderen uit 
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hetzelfde gezin met respectievelijk de namen Anton Adolf Benito en Irene Beatrix Margriet. 
En nog veel, veel meer. 

De man achter deze site is Maarten van der Meer, die ook in de media optreedt als namen
deskundige en die wellicht bekend is uit het blad Genealogie van het Centraal Bureau voor 
Genealogie. Gezien de vele reacties die mensen plaatsen, staat de site bij vele genealogen al 
onder de favorieten. Veel plezier bij de vele opmerkelijke, grappige en soms trieste namen. 

Coret Genealogie en de F HIS o Founding Member groep 

Op 11 oktober 2012 hebben Coret Genealogie en Family His
tory Information Standards Organisation Ine. (FHISO) 
hun samenwerking aangekondigd. Bob Coret, op
richter van Coret Genealogie, zal samen met andere 
FHISO-leden uit de wereldwijde genealogische 
gemeenschap participeren in de ontwikkeling 
van standaarden voor de digitale representatie en CORET GENEALOGIE 
het delen van familiegeschiedenis en genealogi
sche informatie. Hij zegt: 'Ik ben ervan overtuigd 
dat de genealogische gemeenschap als geheel - or
ganisaties met en zonder winstoogmerk, collega's 
en concurrenten, ontwikkelaars en eindgebruikers
profijt hebben van standaarden. FHIS0 biedt de moge
lijkheid om het inzicht van alle internationale genealogi

!! 

FOUNDING MEMBER 

sche spelers te combineren bij het ontwikkelen van standaarden 
op het vlak van familiegeschiedenis.' 

Robert Burkhead, waarnemend voorzitter van FHIS0 te Gilbert (Arizona, USA), vult aan: 
'Coret Genealogie bouwt sinds 2003 gereedschap en netwerken in de Nederlandse genealogi
sche gemeenschap. Of het nu gaat om inhoud of verbindingen, we hebben allemaal voordeel 
van Bob Coret's ervaring en inzicht. Dat hij zich vanuit Nederland aansluit, bevordert het 
wereldwijde netwerk van technologen en genealogen die samenwerken om FHiso's onafhan
kelijke en zelfbesturende operatie mogelijk te maken.' 

Het Nederlandse bedrijf Coret Genealogie biedt een variëteit aan webgebaseerd genealogie 
gereedschap. Genealogie Online publiceert stambomen en door vrijwilligers gescande bron
nen. De website fungeert ook als een onderzoeksgereedschap, door suggesties te geven aan 
deelnemende genealogen omtrent online beschikbare bronnen die gerelateerd zijn aan het 
eigen genealogische onderzoek en omtrent overeenkomsten tussen gepubliceerde stambo
men. Stamboom Forum is een sociaal netwerk voor genealogen. Deze website faciliteert de 
uitwisseling van kennis en diensten in de Nederlandstalige genealogische gemeenschap. Het 
brengt ook genealogen 1net elkaar in contact, op basis van de familienamen die z ij onderzoe

ken of het genealogische evenement dat zij bezoeken. Voor meer informatie over de hulpmid
delen die Coret Genealogie levert, bezoek http:/ /genealogie.coret.org/. 

FHIS0 is een standaarden ontwikkelende organisatie die de internationale familiegeschie
denis en genealogie gemeenschap samenbrengt in een transparant, zelfbesturend forum om 
informatiestandaarden te ontwikkelen om de huidige interoperabiliteitsproblemen op te 
lossen. Voor meer informatie over FHIS0, bezoek http://fhiso.org/. 
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Het portret van ... 1 

[Adriaan Verhoeven en Maria van Esch] 
DooRJ.P.A. GEERTS 

Adriaan Verhoeven, geb. Oisterwijk 16-4-1837, landbouwer, overl. Tilburg 12-6-1909, zn. van Jo
hannes Verhoeven' en Maria Verhoeven, tr. Oisterwijk 16-1-1862Maria van Esch, geb. Oisterwijk 
23-3-1838, over 1. Tilburg 6-7-1919, dr. van Jan Francis van Esch en Elisabeth van de Mierde. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1862 en 1878 te Oisterwijk en te Alphen (N.-B.) zeven kinderen ge
boren, vier jongens en drie meisjes. Hiervan zijn er zes gehuwd; de jongste zoon werd Jezuïet. 
Het oudste kind is de overgrootmoeder van de auteur.3 

De foto's zijn op een onbekende datum gemaakt door 'hoffotograaf' Adriaan van Beurden te 
Tilburg. 

Noten 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
2. Over Verhoeven, zie: J. Bastiaensen, 'De oorsprong van het Oisterwijkse geslacht Verhoeven, voor

heen Vander Hoeven en De Manso', in: De Kleine Meijerij 53 (2002), nr. 1, pag. 3-13 en J. Verhoeven, 
Van het heden naar het verleden, z. pl. 1992 enwww.verhoevens.nl. 

3. Johanna Maria Helena Verhoeven, tr. Alphen (N.-B.) 11-7-1885 Victor Johannes Dominicus van 
Gorp, molenaar. 
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

REDACTIE: Thijs van Veen 

Bijlage Gens Nostra 67 (2012) november Nr.372 

Zilveren N G v spelden voor Jan Anema en Rob van Drie 

Op 28 september jl. vond het afsluitend diner van het xxx' Internationale Congres voor Genealogische 
en Heraldische Wetenschappen plaats op Chateau Neercanne nabij Maastricht. Ruim 100 congresgan
gers uit alle delen van de wereld waren aanwezig bij het dankwoord van ondergetekende, voorzitter 
van de NGV. Een bijzonder woord van dank was er voor JanAnema en Rob van Drie met wie ik de afgelo
pen twee jaar het Triumviraat heb gevormd dat het congres heeft georganiseerd. 

Jan Anema is zowel binnen als buiten de NGV geen onbekende. Hij is voorzitter van de Fryske Rie 
foar Heraldyk. Hij was jarenlang bestuurlijk actief binnen het Centraal Bureau voor Genealogie en het 
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde en tot voor kort voorzitter van 
de functionele afdeling Heraldiek van de NG v. Hij is lid van de Académie Internationale de Généalogie 
en zal de komende twee jaar optreden als secretaris van het Bureau Permanente dat de supervisie over 
de organisatie van de tweejaarlijkse internationale congressen heeft. Zoals uit zijn publicaties blijkt, is 
Jan en uitstekend genealoog en heraldicus. Voor zijn verdiensten voor de NGV en de genealogie in het 
algemeen ontving hij dan ook de zilveren speld. 

Ook besloot het Hoofdbestuur historicus Rob van Drie een zilveren speld te verlenen. Hij is adjunct
directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie en zowel nationaal als internationaal zichtbaar voor 
zijn organisatie en één van de boegbeelden van de Nederlandse genealogiebeoefening. Hij heeft een 
groot aantal publicaties op zijn naam waarbij vooral de nadruk ligt op een serie handboeken voor ge
nealogisch onderzoek. Hij is NGV lid, maar gezien zijn drukke werkzaamheden niet direct actief voor 
de NGV. Wel heeft hij zich de laatste twee jaar vrijwel dagelijks samen met Jan en mij bezig gehouden 
met de organisatie van het congres. Een zilveren speld is daarom zeer op zijn plaats. 

RoelofVennik, voorzitter 
Nederlandse Genealogische Vereniging 

Nieuwe leden 

134355 dhr B. van der Wal, Soest 134379 dhrJ.J.F.M. Schlichting, Reeuwijk 
134357 dhr E.H.A. Rutgers, Utrecht 134380 mw A. Bijsterveld-Mensink, Deventer 
134358 dhr C.J. Louter, Kortenhoef 134381 dhr R. Matheron, Diever 
134360 dhr A. Priem, Krimpen aan de Lek 134382 mw B.M. Italiaander-van Wilgen, 
134361 dhr J.M. Thijssen, Wijchen Roelofarendsveen 
134362 mw H. U.. Wichgers-Nass, Haarlem 134384 dhr K. Meertens, Middelburg 
134363 dhr F. Ramaker, Duiven 134385 dhr J. F. van de Linde, Schiedam 
134364 mw M.C. Reijenga, Bennekom 134386 dhr P.C. Bismeijer, Northam, Australië 
134365 dhr J. B. M. C.A. Raij makers, Waalre 134387 dhr H. N.J. Ludeking, Zwolle 
13-+366 dhrH. v=1n Terheijd e n , Ei ndhoven 134388 dhrJ.W.F.M.Dehne, Den Helder 
134367 dhr H. Duim, Grindelwald Tas Australia, 134390 dhr A.H. Velthoen, San Antonio (Texas), 

Australië Verenigde Staten 
134368 dhr P. Nowee, Berkel en Rodenrijs 134393 dhrE.H.Jong, Waddinxveen 
134371 dhr W. F. van Eck, Zetten 134394 dhr J.J. van der Kooi, Purmerend 
134372 dhr H. Op de Haar, Almelo 134395 dhr P. W. Diepstraten, Terheijden 
134373 dhr C. M. E. Kinneging, Bilthoven 134396 mwT.G. Poels-Jacobs, Vlaardingen 
134374 mw Y. E. M. Hettinga, Nijmegen 134397 mw A.I.TH.Mars, Uithoorn 
134375 dhr H. Reijgwart, Koog aan de Zaan 134399 dhr A.B. van den Bos, Elmshorn, Duitsland 
134376 dhr P. van Staalduinen, Poeldijk 134402 dhr mr H.A. Mreijen, Hilversum 
134377 dhr R. H. Lensen, Havelte 134403 dhr R.S. de Vries, Delfzijl 
134378 dhr S.H. Nolf, Rotterdam 134404 dhr J. Heideman, Wijhe 
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134405 dhr H. Bargmann, Bremen, Duitsland 134472 mw S. Daamen, Mill 
134406 mw M.P. H.H. van Raaij , Venray 134473 dhrR.vandeWerdt,Uden 
134407 dhr C.A. Blom, Epe 134474 mw E. Monster, Zwijndrecht 
134408 dhr P. Valkenburg, North Tryon (PE), Canada 134475 mw M. Trémon-Naber, Pau, Frankrijk 
134409 dhr K. Koppejan, Goes 134476 dhrP.Jansma, Dronten 
134410 dhr ing A.J. M. Tetteroo, Rotterdam 134477 dhr H.E. Klein, Bussum 
134411 dhr D. Vollmer, Wegberg, Duitsland 134478 dhr G.H.M. Els jan, Losser 
134412 dhr L.G. H. Koren, Hou ten 134479 dhr J.J. M. Boetekees, Soest 
134413 dhr D. Roggeveen, Wassenaar 134480 dhr J.H. Ha verman, Zwaag 
134414 dhr M. Engels ma, Limmen 134481 dhr J.A. Klinker, Haarlem 
134415 dhr G.G.A. Schalkwijk, Woerden 134482 dhr C.J.M. den Elzen, Voorhout 
134416 mw J.P.C. Boots, Drachten 134483 mw G. Nou wen, Numansdorp 
134417 mw M.M. H. Vierhout-van de Logt, 134486 dlu J. K. Mcsu, Oudcl::mdc 

's-Hertogen bosch 134487 dhr W. van der Graaf, Oegstgeest 
134418 dhr L. B.M. de Rooij , Diemen 134488 mw C. de Ruijter, Zaandam 
134420 dhr G.C.J. H. Frijns, Simpelveld 134489 dhrT.A.E. Visser-Schüller, Weert 
134421 dhrJ.G. Buitenhuis, Bennebroek 134490 dhr P. Lemmers, Malden 
134422 dhr H. Hutj es, Apeldoorn 134491 mw M.M.J. Meijer-Ettema,Arnhem 
134423 dhrT.J. Horneman, Groningen 134492 dhr A.M.H.J. de Veer, Rosmalen 
134425 dhr H. Bolhuis, Oegstgeest 134493 mw A.M. van den Oever, Haarlem 
134426 mw D.J. Schep, Oegstgeest 134494 mw M.A.M. Goedhart-Schoutsen, Zaandam 
134427 mw J. Canovas-Plomp, Delft 134496 dhr C. P. van Soest, Montfoort 
134429 dhrP.H.H.M.Graat,Beel(L) 134497 dhr J. van Rijssel, Lisserbroek 
134430 mw B. E. van Splunder, Goedereede 134498 dhr H.J. B. M. Broeken, Heesch 
134431 dhr N. R. van Zijp, Purmerend 134499 mw M.M.A.W. Gijselaers, Moorveld 
134432 mw J.E. Jacobs, Nijmegen 134501 mw W.M. Koopman, Middenbeemster 
134433 dhr H.P.J. Brouwers, Rucphen 134502 dhr C.G.H.M. de Ruijter, Hulsberg 
134434 dhr W.A. Keers, Beusichem 134504 dhr S.J. Schimmel, Velp (Gld) 
134435 mw W.J. E. de Valk-Rabouw, Assen 134505 dhr J. H. Moojen, Enkhuizen 
134436 mw C. W. M. De Michele Hoek, Peradeniya, Sri 134506 dhr H. W.A. E. Groot, Den Haag 

Lanka 134507 dhr C. P. de Winter, Amersfoort 
134437 mw J.H. Dijkstra-Drost, Purmerend 134508 mw D. Hoogendijk-Vink, Delft 
134438 mw A.A. de Reus, Dordrecht 134511 dhr W. Dimmendaal, Hoogezand 
134439 dhr A. P.A. Bekking, Zevenhoven 134512 dhr F. van Buren, Woerden 
134440 dhr H.R. M. Bovenkerk, Oosthuizen 134513 dh r W. Wes ter berg, Zwolle 
134441 dhr P.J. Magnée, Vlaardingen 134514 dh r J. D. Tim man, Roermond 
134442 mw M.C. van den Berg-van Dijk, Edam 134515 mw C.A.M. Lambrechts, Venhuizen 
134443 dhr C.H. Provily,Julianadorp 134516 dhr J. Schoneveld, Varsseveld 
134444 dhr D. Appel, Medemblik 134517 dhr J. H. Beens, Haarlem 
134445 dhr M.H.P.M.Janssen, Reuver 134518 dhr A.M. Zuethof, Warnsveld 
134446 dhr C. Verschoor, Groningen 134520 dhr P.M. H. Senden, Heerlen 
134447 dhr J.C. Sonneborn, Haarlem 134521 dh r E. van Toledo, Renesse 
134448 dhr J.C. E. Gravemeijer, Zoetermeer 134522 dhr M.M. Oudesluijs, Nijmegen 
134449 dhr L.C. Kooij, Breda 134523 dhr C. N. de Wilde, Markenbinnen 
134450 dhr J. M. van Rheenen, Warmenhuizen 134525 dhr B. Kraal, Nijmegen 
134452 dhr K. Nooijen, Cazideroque, Frankrij k 134527 mw J.H. Ram, Den Haag 
134453 dhr P.A. Borghardt, Heino 134528 mw J. B. Bartelds, Dalfsen 
134454 mw M. Bruins, Heino 134529 dh r F. Sikkens, Leeuwarden 
134455 dhr F.M.J. Eijgelshoven, Heerlen 134530 dhr S.C. Postma, Arnhem 
134456 dhr P.H. Dassen, Maastricht 134532 dhr J.G. Wark, Dordrecht 
134457 dhrR.C. de Heer, Ede (Gld) 134533 dhr A. G" M. van Schendel, Breda 
134458 mw A.C. Sanders-Vet,Assendelft 134534 mwY. Feller-Kout, Zwaag 
134459 dhr W. M. Muller, Roosendaal 134535 dhr P.A. Kievoet, Voorburg 
134460 dhr F. W. Zonneveld, Middelbeers 134536 dhr A.G.TH.H. Geuijen, Winterswijk 
134461 mw M.J.A. Oeverhaus, Malden 134537 dhr G.P. Baas, Almere 
134462 mw Y. Kirchner-Boessenkool, Culemborg 134538 dhr G.C.J. Gutlich, Zoetermeer 
134463 mw L. W. Schoon, Beneden-Leeuwen 134539 dhr J.C. Schoonens, Sluiskil 
134464 dhr H.M. Dibbetz, Maassluis 134540 dhr K. Boas, Amsterdam 
134465 dhrTH.H.M.Janssen, Boxmeer 134542 dh r J. Verweij, Woerden 
134467 dhr P. Hartog, Pozos de Santa Ana, Costa Rica 134543 dhr H.A. Trox, Smilde 
134468 dhr W.J.W. Derks van de Ven,Hengelo (Ov) 134544 dhrJ. de Jong, Eindhoven 
134469 mw R. E. van Vliet, Alkmaar 134545 mw G.A. Buhrs, Zaandam 
134470 dhr J.H. Hamakers, Rotterdam 134546 dhr C. Kruijff, Ugchelen 
134471 dhr F. Voermans, Boxmeer 134547 dh r R. Rekké, Bakel 
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GOEDIDEE 

Zoekt u in deze tijd een origineel cadeau? Denk Adresgegevens staan op de bon. Aanmelden 
dan eens aan een jaar lidmaatschap van de Neder- kan ook via www.ngv.nl. Wanneer uw beta-
landse Genealogische Vereniging. Doen? Heel een- ling is ontvangen stuurt de ledenadministra-
voudig: vul de onderstaande bon ( of een kopie van 

tie u een fraaie cadeaucheque (zie onderstaan-deze pagina) in en stuur hem in. 
de afbeelding) met passende envelop. 
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11 ! Ter waarde van: Een jaar Udmaatschap van da NOV 

r Nederlancl,ic Gcocalogische V erenigiog 

ll 

ll 
U ■-ngeboden door: 

MtM.11i.11áolofa,..t1,_('ijWJ1ffNGV.atNN ... i.l1UMle 

Ja, ik geefhet lidmaatschap van de NGV voor 2013 cadeau 
Mijn adresgegevens Gegevens van de begunstigde 

Naam en voorletters* Man/Vrouw* 

Adres * Naam en voorletters* 

Postcode en woon plaats* Adres* 

Telefoon* Postcode en woonplaats * 

E-mail-adres Telefoon * 

Het lidmaatschap voor begunstigde E-mail-adres 
gaat in op 1 januari, mits de factuur, die 

Geboortedatum u wordt toegezonden, is betaald. 

Handtekening Deze bon (of kopie) inzenden naar: 

NGV Ledenadministratie, 
Postbus 26, 1380 AA Weesp 
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Agenda 
December 
4-dec 10.00 uur.Afdeling Drenthe 

Schutstraat 167, Hoogeveen 
Inloopspreekuur stamboomonderzoek. 

4-dec 19.30 uur.Afdeling Zuid-Limburg 
Cafe 'de Mert', Beekstraat 40, Schinveld 
Lezing door Jeu Borger en Wiel Acker
mans: GensDataPro. 

s-dec 10.30 uur. Afdeling Utrecht 
Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 
28, Utrecht 
Voorouderspreekuur. 

8-dec 10.30 uur.Afdeling Rijnland 
Historisch Informatie Punt (HIP) in de 
bibliotheek (nabij Hooglandse Kerk), 
Nieuwstraat 4, Leiden 
Contactochtend, op zoek naar voorou
ders. 

8-dec 14.00 uur. Afdeling Twente 
Grotestraat 207, Borne 
Lezing door Otto Huizinga: ware en valse 
martelaren. 

12-dec 10.00 uur. Algemeen/nationaal 
Evenementenhal, Oosterbeek: GensData
Pro. 

12-dec 20.00 uur. Afdeling Utrecht 
Blauwe zaal van de Tuindorp kerk, Prof. 
Suringarlaan 1, Utrecht 
Lezing door dhr. J.C. Bauer: De sprekende 
familiegeschiedenis. 

13-dec 20.00 uur. AfdelingAmersfoorten omstreken 
Kerkelijk Centrum 'De Brug', Schuilen
burgerweg 2, Amersfoort 
Lezing door Theo Gerritsen: het telen en 
roken van tabak. 

14-dec 14.00 uur.AfdelingOostelijk West-Friesland 
Westfries Archief, Blauwe Berg se, Hoorn 
Voorouderspreekuur. 

15-dec 13.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
Belgiëplein 20, Eindhoven 
Lezing door bezoekers en inloopmiddag. 

15-dec 13.30 uur.Afdeling Friesland 
HCL, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Lezing door de heer P.F. Visser:Jhr. De 
Geer: zijn leven verknoeid? 

18-dec 19.30 uur. Afdeling Zuid-Limburg 
Cafe 'de Mert', Beekstraat 40, Schinveld 
Lezing door Jeu Borger en Wiel Acker
mans: GensDataPro. 

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

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon lid:€ 39,- (€ 38,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één re
gionale afdeling. Gezinslid: € 9,- per jaar. Bij"komend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling: € 9,- per jaar; 
voor de functionele afdelingen Heraldiek€ 15,- en Familieorganisaties€ 9,- per jaar. Buitenlandse leden€ 49,- per jaar. 
Buitengewoon lid€ 39,-(€ 38,- bij automatische afschrijving). Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende ka
lenderjaar (bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks 
toegezonden acceptgiroformulier) franco aan de N G v. 
Opzegging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalen
derjaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december daaropvolgend. In geval van overlijden mag ook de afdelings
secretaris bericht worden die dan zorg draagt voor het doorgeven van deze informatie aan de ledenadministratie. 
Verenigingscentrum: (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfi
ches): Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10.00 -16.00 uur 
(behalve op feestdagen). Vrije toegang voor leden; voor niet-leden€ 5,- per keer met een maximum van drie keer. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen: 
p/aPostbus 26, 1380AA Weesp.Afdeling Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede.Afdeling Heraldiek: 
Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht. 

Betalingen s.v.p. via de volgende rekeningen. Alle rekeningen staan op naam van de NG v. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen alleen na ontvangst van de factuur. 
Contributie: ING betaal rek. 547064(IBAN: NL02 INGB 0000547064, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 
Dienst Bestellingen: ING betaal rek. 3639286 (IBAN: NL42 INGB 0003639286, BIC: INGBNL2A) te Amersfoort 
Overige betalingen: ING betaal rek. 2843032 (IBAN: NL14INGB 0002843032, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden 

-
44 

ANBI De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ont
vangen erfenissen en schenkingen. Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de 
inkomsten- of vennootschapsbelas ting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). 
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From rags to riches, of een Amsterdams sprookje (familie Boers )1 
DOOR MICHAËL BOERS 

Dit verhaal gaat over een Amsterdamse familie Boers, die een armoedige start in deze stad had en 
waarvan één tak tot grote welstand kwam, om die welstand in twee generaties ook weer te verliezen. 

Deze familie Boers (er zijn vele, voor zover bekend, niet verwante Boers families) is afkom
stig uit het dorp Neuenkirchen, Kreis Steinfurt in Westfalen (Postleitzahl 48485). 

Joan Arnoldus Engelbert (Engel) Buhr (1762-1824) werd daar op 20 februari 1762 geboren 
en op 23 februari rooms-katholiek gedoopt in de Sankt Annakirche.z Hij trouwde met de uit 
Zürich afkomstige Joanna (Anna of Naatje) Pa tee, maar er is niet bekend waar of wanneer dit 
is gebeurd. Het paar laat op 28 april 1793 een zoonJoan Bernd Herm. in Neuenkirchen dopen, 
terwijl het volgende kind, Geertruij Antonia, op 10 juni 1795 in Amsterdam rooms-katholiek in 
de Sint Anna Statie, bijgenaamd 'De Pool' wordt gedoopt.' Er volgen nog vier kinderen die daar 
gedoopt worden, daarna een kind waarvan alleen de begraafdatum bekend is en daarna nog vier 
kinderen die in de Heilige Dominicuskerk, oftewel 'Het Stadhuis van Hoorn', gedoopt zijn. 

Hoewel alle elf kinderen rooms-katholiek gedoopt zijn, trouwen de meesten met een part
ner die Nederlands gereformeerd (NG} was. Het mag daarom aangenomen worden dat ook 
Anna Pa tee NG was en haar invloed in de opvoeding heeft doen gelden. 

Dat de familie Boers heet, is puur toeval en is te danken aan de ambtenaren en het kerkperso
neel die de gegevens van de eerste generatie in Amsterdam noteerden. In N euenkirchen stond 
de familie te boek als Buhr, Buhrs, Buers ofBuersz, al naar gelang degene die in het kerkboek 
schreef. Boers is in het Nederlands de fonetische spelling van het Duitse Buhrs. Naamgenoten 
uit hetzelfde dorp Neuenkirchen die in Alkmaar neerstreken, hebben daar de Nederlandse 
naam Buers gekregen, waaruit weer een tak Buers en twee takken Boers zijn voortgekomen.4 

Dorpsgenoten die circa vijftig jaar later naar Edam en Zaandam zijn gekomen, bleven Buhrs 
heten. Door een ambtelijke verschrijving in Edam is hieruit een tak Bührs ontstaan. Deze 
Duits aandoende spelling heeft in Duitsland nooit bestaan.5 

Neuenkirchen 
Neuenkirchen is ontstaan toen een aantal buurtschappen in 1247 van bisschop Ludolf het 
recht kregen om een filiaalkerk van de kerk in Rheine op te richten. Tegenwoordig telt het 
dorp circa 14.200 inwoners. Volgens het dagboek van burgemeester Rohling uit 1817 telde het 
dorp toen 2.518 inwoners, die tezamen in 349 woonhuizen en boerderijen woonden. 6 

Traditioneel werd er op kleine boerderijen vlas verbouwd en hielden de boeren voor eigen 
onderhoud wat varkens. Het vlas werd 's winters tot garen gesponnen, waarbij de hele familie 
van jong tot oud meewerkte. Later werden deze linnen garens in thuisweverijen tot huishoud
textiel verwerkt, dat dan door de jonge mannen lopend van dorp tot dorp, van boerderij tot 
boerderij aan de man werd gebracht. Dit venten met textiel is één van de emigratiemotoren 
voor Neuenkirchen, nee als in zoveel vergelijkbare dorpen in het noordwc:stc:n va n Duitsland. 

Deze mannen werden wel tjüöden,7 textielpuppen, of kiepkerels genoemd. Daarnaast trokken 
jonge mannen er ook op uit om zich te verhuren als landbouwknecht in Nederland. Meestal 
als grasmaaier, de zogenaamde hannekemaaiers.8 

Engel Boers, een handelaar aan lagerwal 
Uit regesten van notariële akten in het archief van de familie Möller/Schulte uit Emsbüren 
blijkt dat de ouders van Engel leningen voor hun zoon afsloten, die in 1788 sinds enige jaren 
een eigen handel dreef.9 De aard van deze handel is nog onbekend, maar het mag aangenomen 
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worden dat het textielhandel was, aangezien vele Neuenkircher in de textielhandel zaten, 
zoals onder andere de Alkmaarse Buers-en. 

In 1789 blijkt Engel een schuld van 150 Reichstaler te hebben bij Rohling uit Mesum. Om 
deze schuld af te betalen wordt geld geleend van Joan Herman Kerstiens.'0 In 1792 wordt 
er een overeenkomst getekend om schulden aan Engelbert Kerstiens en zijn broer Herm 
Kerstiens uit Neuenkirchen van Engel Boers, die niet ver van Amsterdam woont, terug te be
talen." Al met al lijkt Engel Boers geen succesvolle zakenman te zijn, gezien de verschillende 
leningen die hij heeft uitstaan. 

Het loopt niet goed af met Engel. Als in 1823 zijn zoon Bernardus Antonius Engelbertus 
Boers wil trouwen, blijkt de vader al 2'/, jaar afwezig te zijn, zonder dat bekend is waar hij zich 

bevindt. De vader kan daarom geen toestemming voor het huwelijk geven. In 1824 blijkt de 
vader te overlijden in het Gemeentelijk Werkhuis in Amsterdam. 

Het zesde kind van Engel en Anna heet Johannes Engelbertus Boers ( 1800-1866). Hij trouwt 
in 1829 met Elisabeth Zoet, die in 1804 in Leiden in de Hooglandse Kerk gedoopt" was en met 
haar ouders en broers en zuster naar Amsterdam was verhuisd. Bij het huwelijk worden de in 
Amsterdam geboren kinderen Jan Boersen en Elisabeth Boerse geëcht.Johannes Engelbertus 
en Elisabeth krijgen in totaal ook elf kinderen. 

Elisabeth Zoet heeft tussen 1837 en 1854 bijstand gekregen vanuit de Huiszittenhuizen,'3 

van waaruit in Amsterdam de bedeling van armen die zelfstandig woonden, werd geregeld. 
Engel Boers krijgt niets, omdat hij niet Hervormd gedoopt is. 

Elisabeth, ongetrouwde moeder met een erfenis 
Elisabeth Boerse (1829-1855) komt beurtelings met de achternaam Boerse en Boers voor, maar 
omdat haar vader in haar geboorteakte als Boerse staat vermeld, wordt hier die naam aange
houden. Zij groeit op in de Engelsesteeg, een zijstraatje van de Nieuwendijk. Vader Johannes 
Engelbertus had allerlei beroepen, maar wordt het meest vermeld als sjouwer en schuiten
voerdersknech t. 

Terwijl Elisabeth Boers nog thuis woont, bevalt zij in 1850 van een levenloze dochter. En 
in 1851 bevalt ze van een zoon Henri Boers (1851-1936), die in de Oude Kerk Nederlands Her
vormd wordt gedoopt.'4 De vader van beide kinderen is onbekend. 

In 1853 huwt Elisabeth Boers met Hendrik van Dijk, een schuitenvoerder die op de Nieu
wendijk bij het Hekelveld in Amsterdam woont. Kort ervoor is Hendrik weduwnaar gewor
den van Johanna van Iperen met wie hij 42 jaar gehuwd was, maar uit welk huwelijk er geen 
kinderen geboren waren. 

In 1854 wordt Hendrika Elisabeth van Dijk geboren, dochter van Hendrik en Elisabeth 
Boers, maar dit kind sterft al na ruim twee maanden. Vader Hendrik van Dijk was al in 1853, 

nog vóór de geboorte van zijn dochter, gestorven. Als dan in juli 1855 ook Elisabeth Boers 
sterft, blijft haar enig kind, de vierjarige Henri Boers, over als erfgenaam van het kapitaal dat 
van Hendrik van Dijk vandaan komt. Elisabeth had voor haar dood een testament opgemaakt, 
waarin ze ene Daniel Vermeer als voogd over Henri en als executeur testamentair had aange
wezen.'' Wat Elizabeth echter niet gedaan had, was na het overlijden van haar echtgenoot een 
voogd over Henri aan laten stellen. Om die redenen en om het feit dat volgens de rechtbank 
Daniel, die getrouwd was en kinderen had, een 'berispelijke betrekking met Elisabeth' had, 
vochten Elisabeth's ouders het testament succesvol aan.16 De rechtbank wees de procureur 
Michael Wilhelm Luber jr. toe als voogd en de advocaat mr. Jacob Pieter Ploos van Amstel als 
toeziend voogd. Mr. Constantinus van Goor werd door de voogden aangewezen als executeur 
testamentair. Uiteindelijk kregen de ouders f 1.960,=, Daniel Vermeer f 3.100,= en Henri f 
10.620,= uit de boedel van Hendrik en Elisabeth.17 
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Henri Boers (1851-1936),foto 1911 

Henri, weesjongen met carrière 
Hoewel de vader van Henri Boers onbekend is, is het goed mogelijk dat dit Hendrik van Dijk 
is geweest. De man had geen kinderen uit zijn eerste huwelijk en woonde om de hoek van de 
ouders van Elisbeth Boers. Bovendien was hij schuitenvoerder en Elisabeth's vader schuiten
voerdersknecht en sjouwer. Het is niet onwaarschijnlijk dat haar vader voor Hendrik gewerkt 
heeft. Verder is de voornaam Henri ( die verder in de familie Boers niet voorkomt) een variant 
van Hendrik. Ten tijde van Henri's geboorte is Hendrik nog gehuwd met zijn eerste vrouw en 
Hendrik en Elisabeth huwen nog geen drie maanden nadat Hendrik weduwnaar is geworden. 
Er is echter geen enkel document gevonden dat deze veronderstelling bewijst. 

Van zijn erfenis worden voor Henri kleding, voeding en scholing betaald. Hij ontvangt ie
der jaar tot en met 1866 een overzicht van de voor hem gemaakte kosten, opgemaakt door zijn 
voogd notaris Michael Wilhelm Luber jr .. Het blijkt dat zijn geld is belegd in obligaties in de 
Nationale Schuld en dat hij alle jaren heeft kunnen leven van de renteopbrengst. In 1866 bezat 
hij nog steeds een kapitaal vanf 11.100,=. 

In 1870 woont Henri volgens het Bevolkingsregister voor het eerst zelfstandig. Hij werkt 
vanaf 15 augustus 1873 als Chef de Bureau bij de Centraal Spoorwegmaatschappij in Amster

dam voor een salaris van f 1.100,= per jaar.'8 In 1874 verhuist hij, inmiddels getrouwd, naar 
Utrecht om op het hoofdkantoor te gaan werken. 

In 1878 is hij Secretaris der Maatschappij met een jaarloon vanf 3.000,=. In 1882 is hij voor 
f 4.000,= per jaar Secretaris, tevens belast met de leiding van de Algemene Dienst onder Con
trole. Je zou nu zeggen hoofd interne accountantsdienst. In twaalf jaar tijd heeft Henri een 
succesvolle carrière doorgemaakt en is er aanzienlijk in salaris op vooruit gegaan. 

In 1884, slechts anderhalve week na het overlijden van zijn vrouw, neemt Henri vrijwil
lig ontslag om een eigen verzekeringsmaatschappij te beginnen. Hij heeft inmiddels al vier 
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kinderen gekregen, waarvan een tweeling die slechts enkele dagen geleefd heeft (het ene kind 
drie en het andere kind vier dagen). In 1885 verhuist Henri met zijn kinderen naar Rotterdam, 
waar hij in 1886 hertrouwt. 

Opvallend is dat Henri, die een zeer eenvoudige achtergrond had, twee echtgenoten koos 
die beiden uit families kwamen die in het Nederlands Patriciaat voorkomen. '9 Van 1903 tot 
1918 is hij directeur-eigenaar van de Nederlandsche Levensverzekering en Lijfrentebank. In 
1902 is hij directeur van de Rotterdamsche Levensverzekeing en Voorschotbank, en in 1914 

directeur van de Nederlandsche Trust- en Administratiebank. 
Nadat hij met zijn tweede vrouw nog zes kinderen heeft gekregen, van wie er drie jong ster

ven, sterft in 1919 zijn tweede vrouw. Tegen die tijd zijn de vijf overlevende kinderen volwas

sen. Inmiddels had Henri' s bank ook een kantoor geopend in Parijs en woonde hij beurtelings 
in Den Haag en Parijs. In 1915 noemt hij zich commissionair in effecten. 

In 1921 huwt Henri voor de derde keer, nu met een Française van Oostenrijkse achtergrond. 
In 1923 organiseren zij onder andere reizen naar de Cöte d' Azur voor Nederlanders. 20 

Inmiddels hadden de vijf volwassen kinderen allen een eersteklas opleiding genoten en een 
universitaire studie afgerond. Zijn dochter Jeanne was naar een Zwitserse kostschool geweest, 
Henri jr. werd opvolger van zijn vader bij de bank, zoon Anne had in Brussel wiskunde gestu
deerd en werd gemeenteontvanger in Soerabaja, dochter Betsij werkte waarschijnlijk als gou
vernante en woonde in diverse steden in Nederland en daarbuiten. En de laatste zoon, Emile, 
had medicijnen gestudeerd aan de Universiteit in Leiden en had in de jaren 50 van de vorige 
eeuw een huisartsenpraktijk voor tropische ziekten aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. 
Volgens de familieoverlevering zou hij aan de Sorbonne in Parijs gestudeerd hebben en erelid 
van de Alliance Française zijn geweest en enige tijd in Nederlands Indië hebben gewoond. 

's-Gravenhage, Nederlandsche Levensverzekering en Lijfrentebank, Elandstraat hoek Toussaintkade 
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Henri jr. de laatste directeur 
Henri jr. (1877-1948), de vijfde generatie in
middels, is adjunct directeur van de bank 
waar zijn vader directeur was. Hij is ge
trouwd met de dochter van een Duitse sui
kerfabrikant en heeft twee zoons die klaar
gestoomd werden om te zijner tijd de zaak 
over te nemen. Maar tegen alle verwachtin
gen in blijken beide zonen hier helemaal 
geen zin in te hebben en beiden artistieke 
neigingen te hebben. In plaats van beurs
koersen te volgen en college te lopen zijn zij 
frequente bezoekers van artiestensociëteit 
De Kring aan het Kleine-Gartmanplantsoen 
in Amsterdam en verdienen geen cent. Ter
wijl de oudste zoon Frans de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten in Den 
Haag bezoekt, werkt Willy bij een lijstenma
ker en leert het schilderen als autodidact. 

In 1928 vertrekt Frans naar Parijs om al
leen terug te komen om in Amsterdam met 
Clara de Vries te trouwen. De twee zullen de 
rest van hun leven in Parijs blijven wonen. 
Clara is chansonnière onder de naam Claire 
Boers en Frans en Clara treden beiden op als 
figurant bij de Comèdie Française, waar zij 
aan het eind van hun leven het oudst optre
dende figurantenechtpaar waren. 

20 NOV: 
1893-1918. 
HULDIGING 

VAN HET 

25JARIGBELEID 
DEN DIRECTEU 

Herdenkingsplaquette 1918, 25-jarig directeurschap 
Henri Boers (1851-1936) 

Willy bleef in Nederland en heeft, net als zijn broer, altijd een financieel moeizaam leven 
gehad. Zowel Frans in Parijs, als Willy in Amsterdam waren actief in het kunstenaarsverzet en 
Willy werd uitgenodigd om in 1945 een tentoonstelling te organiseren in het Rijksmuseum 
met werken van kunstenaars die tijdens de oorlog geweigerd hadden lid te worden van de 
Kulturkammer en daardoor vijf jaar praktisch brodeloos waren geweest. Op de tentoonstel
ling was werk van beide broers te zien. Zij zouden er verbaasd van staan welke prijzen er nu op 
veilingen voor hun werken worden betaald: een veelvoud van wat ze er tijdens hun leven voor 
kregen. 

Literatuur 
• 'Frans Boers / Willy Boers', in: De vrije bladen 19 (1948), Schrift 12, Amsterdam 1948. 
• E. M.H. van Dooren, Willy Boers 1905-1978, Amsterdam 1995 .. ISBN go 6611 044 g. 

• W. de Koning Gans, 'De Nederlandsche Levensverzekering en Lijfrente bank', in: DenHaagCentraal 
van 5-2-2010, pag. 10. 

• B. de Cort, Greet van Amstel en Ben & Lo Lopes Cardozo, typoscript Hamilton, Ontario Canada 23-6-
2009. 

Idem over Neuenkirchen 
• H. Fischer en R. Wehmschulte, Neuenkirchen750Jahre 1247-1997, Neuenkirchen 1998, tweede druk. 
• H. Fischer, Neuenkirchen in alten Ansichten, Zaltbommel 1980, ISBN 90-288-0900-7. 
• H. Ketteler, Mühlen imKreis SteinfurtinaltenAnsichten, Zaltbommeh989, ISBN 90 288 4856 8. 
• Zeitsprünge Neuenkirchen, Heimatverein Neuenkirchen e. V., Erfuhrt 2010, ISBN 978-3-86680-573-6. 
• Website van de gemeente Neuenkirchen www.neuenkirchen.de. 
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Stamreeks Boers" 

l. Joan Arnoldus Engelbert (Bernardus Engelbertus) Buhr (Boers), geb. Neuenkirchen 20-2-

1762, zonder beroep (1812), sjouwer (1824), overl. Amsterdam 24-4-1824, zn. van Johannes 
Arnoldes Buhr en Adelheid Rohrt, tr.JoannaPatee (Paté) (Pateij), geb. Zürich (Zwitserland) ca. 
1773, over 1. Amsterdam 2-3-1842. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria Alida Boers, geb. ca. 1792, begr. Amsterdam (Noorder Kerkhof) 21-11-1805 (13 jaar 
oud). 

2. Joan Bernd Herm Buhr (Boers), ged. Neuenkirchen 28-4-1793, sjouwer, overl. Amsterdam 
15-5-1840, had een relatie met22 Klara Susanna Elizabeth van Eijk, geb.' s-Gravenhage 16-3-

1799, naaister, overl. Amsterdam 6-2-1858, dr. van Reinier van Eik en Christina Elisabeth 
Bakker. 

3. Geertrui} Antonia Boers, ged. Amsterdam (r.-k. de Pool) 10-6-1795, begr. ald. (St. Antonius
kerkhof) 10-9-1797. 

4. Hermanus Henricus Boers, ged. Amsterdam (r.-k. de Pool) 9-1-1797, begr. Amsterdam 
(Noorder Kerkhof) 2-12-1805. 

5. Bernardus Antonius Engelbertus Boers, ged. Amsterdam (r.-k. de Pool) 4-8-1798, 23 sjouwer, 
overl. ald. 22-1-1855 (als Antoine Boers), tr. Amsterdam 19-11-1823 Lena Tjerks, ged. Am
sterdam (Wester Kerk) 20-1-1792, overl. ald. 3-11-1831, dr. van Harmen en Margreta Char
lotta Gremeijer. 

6. Johannes Engelbertus Boers, volgt II. 
7. Johannes Bernardus Boers, ged. Amsterdam (r.-k. de Pool) 9-9-1801, begr. ald. (St. Antoni

uskerkhof) 12-7-1803. 

8. Franciscus Josephus Boers, ged. Amsterdam (r.-k. Stadhuis van Hoorn) 18-11-1804, sjou
werman, tagrijn, 24 winkelier, over 1. ald. 16-10-1855, tr. Amsterdam 11-5-1842 Hendrika van 
Oort, geb./ged. Amsterdam (Amstelkerk) 19/19-2-1784, winkelierster, overl. ald. 8-2-1861, 

dr. van Martinus van der Oort en Elisabeth de Bruijn en weduwe van Jacob Maggielse. Zij 
tr. (3) Amsterdam 6-8-1856 Cornelius Henricus Horstman. 

9. Alida Boers, ged. Amsterdam (r.-k. Stadhuis van Hoorn) 12-2-1807, overl./begr. ald. (Noor
derkerkhof) 13/17-2-1807. 

10. Maria Alida Boers, ged. Amsterdam (r.-k. Stadhuis van Hoorn) 9-9-1808, overl. ald. 7-4-

1877, tr. Amsterdam 10-9-1834 Henricus Engelbertus Jacobus Bronshoff, geb./ged. Amster
dam (r.-k. De Zaaijer) 17/17-5-1807, goudsmid, overl. ald. 21-3-1886, zn. van Henricus en 
Anna Maria Catharina Sanders. 

11. Joanna Boers, ged. Amsterdam (r.-k. Stadhuis van Hoorn) 30-5-1810, overl. ald. 24-9-1847, 

tr. Amsterdam 15-7-1835 Theodorus Ludding, ged. Amsterdam (r.-k. Mozes en Aäronkerk) 
9-3-1806, schilder, overl. ald. 6-9-1868, zn. van Jan Hendrik en Anna Otterbeek; hij hertr. 
Amsterdam 1-5-1850 Adriana Koenot. 

II. Johannes Engelbertus Boers, ged. Amsterdam (r.-k. de Pool) 20-1-1800, sjouwer, schuiten
voerdersknecht, zeeman en winkelier, overl. ald. 29-7-1866, tr. Amsterdam 5-8-1829 Elisabeth 
Zoet, geb./ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 26/29-4-1804, overl. Amsterdam 11-4-1875, dr. van 
Jacob enJansje van Dam. 

Uit dit huwelijk, geb. te Amsterdam ( de eerste drie zijn voor het huwelijk geboren): 
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1. Jan Boers, geb. 18-1-1826, overl. Amsterdam 3-5-1826. 
2. JanBoersen, geb. 19-6-1827, over 1. Amsterdam 19-12-1831. 
3. Elisabeth Boerse, volgtIII. 
4. Johanna Boers, geb. 10-4-1831, overl. Amsterdam 26-7-1831. 
5. Jansje Boers, geb. 11-7-1832, dienstbaar, overl. Amsterdam (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) 

30-11-1901, tr. Amsterdam 17-5-1859 Wilhelm Richard Strebus, geb. Amsterdam 26-1-1832, 
schachtenmaker, leerhandelaar, overl. ald. 16-4-1901, zn. van Christian Wilhelm en Jo
hanna Marija Teerink. 

6. Johanna Jacoba Boers, geb. 29-8-1835, over 1. Amsterdam 13-1-1836. 
7. Levenloze dochter, geb./overl. Amsterdam 2-11-1838. 
8. Levenloze dochter, geb./overl. Amsterdam 2-11-1838. 
9. Jacob Boers, geb. 6-12-1839, werkman, suikerwerker, schachtenmaker, suikerbakker en 

stukadoor, overl. Amsterdam 1-3-1922, tr. Amsterdam 12-5-1862 Aaltje Wanner, geb. Am
sterdam 12-1-1838, over 1. ald. 13-8-1914. 

10. Alida Margaretha Boers, geb. 18-4-1842, overl. Amsterdam 18-8-1917, tr. Amsterdam 1-4-
1863Jan Höhle, geb. Amsterdam 21-6-1837, portier, over 1. ald. 20-1-1918, zn. van Adam en 
Maria Henderica Leuning. 

11. Anna Boers, geb. 4-8-1844, over 1. Amsterdam 4-2-1846. 

111. Elisabeth Boerse, geb. Amsterdäm 24-3-1829, over 1. ald. 6-7-1855, tr. Amsterdam 9-6-1853 
Hendrik van Dijk, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16-9-1787, schuitenvoerder, overl. ald. 18-
9-1853, zn. van Cornelis en Elisabeth Pieterse en wedr. van Johanna van Iperen ( ook Yperen). 

Haar kinderen: 

1. Levenloze dochter, geb. /overl. Amsterdam 16-2-1850. 
2. Henri Boers, volgt IV. 

Uit het huwelijk: 

3. Hendrika Elisabeth van Dijk, geb. Amsterdam 20-1-1854, over 1. ald. 5-4-1854. 

IV. Henri Boers, geb. Amsterdam 29-12-1851, ambtenaar 
bij de Centraal Spoorwegmaatschappij, directeur van de 
Rotterdamsche Levensverzekering en Voorschotbank, 
directeur Nederlandsche Levensverzekering en Lijfren
tebank (1893-1918), directeur Nederlandsche Trust- en 
Administratiebank (1914), commissionair in Effecten, 
overl. 's-Gravenhage 23-2-1936, tr. (1) Amsterdam 13-11-
1873 Maria Magdalena Groeneveldt, geb. Amsterdam 11-

7-1851, overl. Utrecht 5-1-1884, dr. van Johannes en Ma
ria va n der Pol; tr. (2) Kralingen (Rotterda m) 11- 2 -1886 

Elizabeth Christina van Warmelo, geb. Rotterdam 27-1-
1857, overl. 's-Gravenhage 18-1-1919, dr. van Abraham en 
Anna Maria Erkelens; tr. (3) 's-Gravenhage 8-7-1921Julia 
Pernlochner, geb. Laon (Picardië, Frankrijk) 24-8-1885, 
kamerverhuurster, overl. 's-Gravenhage 23-11-1968, dr. 
van Pierre en Marie Pad re ( en gescheiden van Edgar Jean 
Thirion). 

Gens Nostra 67 (2012) 

Elizabeth Christina van Warmelo 
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(1851-1936),Joto circa 1872 
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Uit het eerste huwelijk: 

1. Jeanne Marie Boers, geb. Utrecht 25-6-1874, over 1. Bussum 27-1-1954, tr. 's-Gravenhage 20-
6-1902 Eugène Max van Lee, geb. Amsterdam 6-8-1873, bijouteriewinkelier, handelscor
respondent, over 1. ald. 18-9-1922, zn. van David en Henrica Isaacson. 

2. Henri Boers, geb. Utrecht 3-11-1875, over 1. ald. 7-11-1875. 
3. Jacques Pierre Boers, geb. Utrecht 3-11-1875, over 1. ald. 6-11-1875. 
4. Henri Boers, volgt V. 

Uit het tweede huwelijk: 

5. Ferdinand Lodewijk Boers, geb. Rotterdam 5-11-1886, overl. ald.14-11-1886. 
6. Anna Maria Boers, geb. Rotterdam 24-10-1888, overl. ald. 28-12-1891. 
7. Ferdinand Lodewijk Boers, geb. Rotterdam 22-11-1890, overl. ald.17-12-1890. 
8. Anne Marie Boers, geb. Rotterdam 8-7-1893, wiskundige 1914, gemeente ontvanger te 

Soerabaja, overl. 's-Gravenhage 22-7-1982, tr. (1) 's-Gravenhage 30-12-1914 (gescheiden 
Parijs (Seine, Frankrijk) omstr. 16-11-1923) Elsje]osina Broes van Dort, geb. Koeta-Radja 
(Atjeh Indonesië) 13-5-1894, letterkundige, overl. 's-Gravenhage 25-12-1977, dr. van Adri
aan Willem en Rijmpje Maria van Heek; zij hertr. na 16-11-1923 Abraham Anne Marie 
Erkelens en tr. (3) Parijs (Seine, Frankrijk) 26-8-1939 Jhr. Johan Anton van Heurn; tr. (2) 
Batavia (Jakarta, Java Indonesië) 2-9-1929 Neeke Ruygh, geb. Amsterdam 6-5-1891, overl. 
's-Gravenhage 20-5-1975, dr. van Jan en Sijtske Bakker. 

9. Betsij Boers, geb. Rotterdam 6-8-1898, overl. 's-Gravenhage 30-6-1965. 
10. Emile Boers, geb. 's-Gravenhage 23-11-1900, arts, overl. ald. 3-11-1979, tr. (1) 's-Gravenha

ge 29-11-1940 (gescheiden ald. 12-2-1949) Alida Johanna Rombout, geb. Leiden 27-1-1907, 
overl. 's-Gravenhage 8-5-1989, dr. van Wilhelmus en Stijntje van Vliet en gesch. echtg. 
van Carolus Hendrikus Jansen; zij hem. Amsterdam 28-7-1958 (gescheiden ald. 6-4-1959) 
Richard Otto Wiek; tr. (2) 's-Gravenhage 9-9-1955 Engeline Margaretha de Vries, geb. Gro
ningen 25-10-1919, over 1. Utrecht 13-7-2000. 

V. Henri Boers, geb. Utrecht 9-2-1877, as
suradeur en commissionair van de Holland
sche Maatschappij van Levensverzekeringen, 
adjunct directeur Nederlandsche Trust- en 
Administratiebank, adjunct directeur Ne
derlandsche Levensverzekering en Lijfren
tebank, overl. Amsterdam 31-1-1948, tr. (1) 
Hillegersberg (Rotterdam) 17-9-1903 Agnes 
Agathe Mathilde Schröder, geb. Stettin (Szcze
cin, West-Pommeren, Polen) 25-6-1865, overl. 
Amsterdam 27-10-1940, dr. van Johann Gott
lieb Ferdinand en Maria Charlotte Christine 
Kleinschmidt; tr. (2) Amsterdam 26-3-1941 
Sara Woljf, geb. 's-Gravenhage 13-8-1875, 
over!. Amsterdam 27-5-1948, dr. van Herman 
en Elisabeth de Vries en weduwe van Cornelis 
Bernadus Ootmar. 

Uit het eerste huwelijk, geb. te Amsterdam: 
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1. Frans Henri Boers, geb. 29-5-1904, Ko
ninklijke Akademie voor Beeldende 
Kunsten te Den Haag, correspondent 
van de 'Kroniek van Kunst en Kultuur', 
schilder, graficus, aquarellist, Gerrit van 
der Veen penning (1945), overl. Colum
bia (Maryland, Verenigde Staten) omstr. 
20-5-1982, tr. Amsterdam 8-1-1931 Clara 
de Vries, geb. Amsterdam 6-10-1904, dan
seres, zangeres en actrice, Gerrit van der 
Veen penning (1945), overl. Parijs (Seine, 
Frankrijk) 16-1-1982, dr. van Salomon en 
Marietje Winterink. 

2. Willy Herman Friedrich Boers, geb. 13-10-

1905, Middelbare Handelsschool aan het 
Raamplein te Amsterdam (1920-1925), 

beeldhouwer, illustrator, restaurator en 
schilder, penningmeester van de Bond 
van Kunstenaars ter Verdediging van de 
Kulturele rechten (BKVK), Gerrit van der 
Veen penning (1945), overl. Amsterdam 
13-5-1978, tr. (1) Amsterdam 6-11-1929 

(gescheiden. Parijs, Seine Frankrijk 11-

5-1931) Adriana van Bennekom, geb. Am

Agnes Schröder (1865-1940 ), vrouw van Henri Boers 
(1877-1948) 

sterdam 14-11-1907, overl. na 14-12-1973, dr. van Adrianus Hendrik en Anna Margaretha 
de Vries; zij hertr. Amsterdam 17-11-1938 Simon de Jong; tr. (2) Sloterdijk (Amsterdam) 
28-10-1931 (gescheiden Amsterdam 15-10-1951) Annetje Eekman, geb. Nieuw Helvoet (Hel
levoetsluis) 11-6-1907, overl. Amsterdam 8-11-1979, dr. van Regien Sietke en Annetje Ieda 
Gouswaard; tr. (3) Amsterdam 22-7-1954 Gretha Leijden van Amstel, geb. Amsterdam 6-11-

1903, arbeidster in een lijstenfabriek, dichteres, beeldend kunstenares, overl. ald. 4-1-

1981, dr. van Meijer en Femmetje Abas en weduwe van Lodewijk Lopes Cardozo. 

Gerrit van der Veen penning(voor-en achterzijde) 

Gens Nostra 67 (2012) 619 



Noten 
1. Met dank aan Carl Rols uit N euenkirchen en Onno Boers uit Amsterdam voor het leveren van gege

vens en fotomateriaal. 
'From rags to riches' betekent vrij vertaald van 'krantenjongen tot miljonair'. 

2. K. Rols, I. und E. Schmittwilken, Die Geburten von Sankt Anna, Neuenkirchen Buch Nr 2 1732-1765, 
pag.169#10. 

3. Doopregister 1795, DTB Amsterdam 357 P229 Fo 115 No 1. 
4. M. Boers, 'De familie Buers in Alkmaar', in: Hollands Noorderkwartier 24 (2003), nr. 3, en E. Boers, A. 

Bou wman-Boers en H. O kkerman, Een tocht door de geschiedenis van de familie Boers, Kamerik 2011. 
5. A. Swart, K. Buhrs en F. Fraikin jr., Buhr,Buhrs,Bührs,AllemaalFamilie, cd-rom uit 2003. 
6. H. Fische r en R. W ehn1.schulte _. N euenkirchen 750Jahre 1247 -1997, N e u e nl<irichen 1998_. pag. 91: voor

woord. 
7. De spelling van dit woord verschilt per bron. Het is aflwmstig uit de spreektaal en is daarom ge

bonden aan het plaatselijk dialect, dat door iedereen anders zal worden vastgelegd in spelling. 
8. Voor zover bekend zijn de Neuenkircher vooral in Noord-Holland en een beetje in Zuid-Holland 

en Utrecht terecht gekomen, maar misschien weten de lezers ook van emigranten naar andere 
delen van Nederland. Ik verneem het graag. Voor een goede, uitgebreide lijst van familienamen in 
Neuenkirchen zie: http://www.schmittwilken.net/Startseite.htm en http://www.schmittwilken. 
net/GeburLA.htm. 

9. Emsbüren, oorkonde d.d. 16-6-1788 van notaris Henricus Christopherus Meyer voor een borgstel
ling van 600 tot 700 Reichs taler door Herman Arend Buer en Adelheid Roers ten behoeve van hun 
zoon Joan Engelbert Buer. 

10. Emsbüren, oorkonde d.d. 16-9-1789 van notaris Henricus Christopherus Meyer voor een lening 
door Adelheid Roers, weduwe van Herm Arend Buers uit Neuenkirchen van 150 Reichstaler van 
koopman J oan Herman Kers tiens om schulden van haar zoon Engelbert Buers bij Rohling in Me
sum af te betalen. 

11. Oorkonde d.d. 16-1-1792 van notaris Henricus Christopherus Meyer. Er wordt een overeenkomst 
afgesloten tussen Adelheid Roers, weduwe van Herm Arend Buer en haar zoon Joan Engelbert 
Buer en de broers Engelbert en Joan Herman Kers tiens om een lening terug te betalen. 

12. SAA (= Stadsarchief Amsterdam), BS Amsterdam, geboorten 1835, Reg. 3 Fo. 56: huwelijkse bij la
gen. 

13 . SAA, tg. 349, inv.nrs. 865-870: Archieven Huiszittenhuizen voor Elizabeth Zoet. 
14. SAA, tg. 378, Archief Nederlands Hervormde Gemeente Amsterdam; 1.5.1. Oude Kerk; inv.nr. 802 

1850-1861; 1852 #18. 
15. SAA, Archief 5075: Notarissen Amsterdam; inv.nr. 514 Daniel Cornelis Santhagens; 20247 4-1-1853 

t/m 30-12-1853; Akte #142. 
16. Kopie gerechtelijke uitspraak van de Rechtbank van het vierde kanton in Amsterdam, rechter Je

ronimo de Vries Jeronimoszoon, d.d. 11-7-1855 in privéarchief familie Boers. Het archief van deze 
rechtbank is verloren gegaan. 

17. Akte d.d. 18-2-1857 van notaris Johannes Bernardus van Houten te Amsterdam met eindafreke
ning van de erfenis van Elisabeth Boers in privéarchief familie Boers. 

18. Het Utrechts Archief, Personeelsstaten Nederlandse Spoorwegen 1873-1884. 
19. Nederland's Patriciaat 79 (1995/96), pp. 225-248: Familie Groeneveldt; Nederland's Patriciaat 57 (1971), 

pp. 361-379: Familie Van Warmelo. 
zo. W. de Koning Gans, 'De Nederlandsche Levensverzekering en Lijfrentebank', in: Den Haag Centraal 

van 5-2-2010, pag. 10. 
21. Met dank aan Harmen Snel te Amsterdam voor zijn aanvullingen in de eerste twee generaties. 
22. Het huwelijk van dit echtpaar is niet in Amsterdam, of Den Haag gevonden. Ook met behulp van 

Genlias en de Digitale Stamboom is het niet gevonden. 
23. Op 19 augustus 1823 doet de rechtbank van eerste aanleg te Amsterdam uitspraak dat de achter

naam Buersz in de doopakte moet worden vervangen door Boers. Tegelijkertijd wordt bepaald dat 
de achternaam van zijn moeder moet worden geschreven als Patee. 

24. Handelaar in tweedehands scheepsbenodigheden. 
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r brie archiefnieuws 

Grote hoeveelheid historische gerechtelijke gegevens van 
de Veluwe op internet 

Gelders Archief 
Het Oud Rechterlijk Archief ( ORA) Veluwe en 
Veluwezoom (1418-1811) is door het Gelders 
Archief grotendeels gedigitaliseerd en op in
ternet geplaatst. Daarmee is een rijke bron 
van historische gegevens voor genealogen, 
streek- en rechtshistorici gemakkelijk toe
gankelijk. Vooral belangstellenden die on
derzoek naar personen in het verleden doen, 
profiteren hiervan. 

Het ORA Veluwe en Veluwezoom heeft be
trekking op een groot gebied in Gelderland: 
het landrostambt van Veluwe en richters
ambt van Veluwezoom. Het landrostambt 
van Veluwe omvatte tien scholtambten (be
s tuurlijke gebieden): Ede, Barneveld, Nij 

kerk, Putten, Ermelo, Doornspijk, Heerde, 
Epe, Apeldoorn en Voorst. Het richtersambt 
van Veluwezoom omvatte de scholtambten 
Rheden, Brummen en Renkum. 

De gerechten deden uitspraken in burger
lijke, vrijwillige en voogdijzaken. Vrijwillige 
rechtspraak heeft betrekking op zaken die 
tegenwoordig door de notaris worden afge-
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handeld, zoals testamenten en de overdracht 
van onroerende goederen. De scholten (be
stuurs- en rechtbankambtenaren) functio
neerden onder andere als hulpofficieren van 
justitie en wat we tegenwoordig de notaris 
noemen. De gerechten deden geen uitspra
ken in criminele (straf) zaken; dat gebeurde 
destijds door het Hof van Gelre en Zutphen. 

De bijna 235.000 scans zijn niet met een 
zoekmachine doorzoekbaar, maar toeganke
lijk via een archiefinventaris. Bij de Slag om 
Arnhem in 1944 ging de oors pronkelijke toe

gang van het ORA Veluwe en Veluwezoom, 
in de 19< eeuw gemaakt door de eerste rijks
archivaris in Gelderland, in vlammen op. Na 
de Tweede Wereldoorlog moest het ORA Ve
luwe en Veluwezoom opnieuw toegankelijk 
worden gemaakt, wat een arbeidsintensief 
karwei was. Het ORA Veluwe en Veluwezoom 
is goeddeels gedigitaliseerd, dat wil zeggen 
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het deel dat reeds op bijna 2.500 microfiches 
stond. Een klein deel is niet gedigitaliseerd, 
omdat de documenten zich in een onvol
doende materiële staat bevinden. 

Te raadplegen via: www.geldersarchief. 

nl in het zoekscherm (rechtsboven) intypen: 
'oRA Veluwe en Veluwezoom'. 

[Gelders Archief, ( digitale) Nieuwsbrief 56, 

september-oktober 2012] 

Gelders Archief draagt archiefbestanden over aan collega-archieven 

M et ingan g van 18 septe 1nber z ijn een aan 

tal archiefbestanden niet meer via de website 
of in de studiezaal van het Gelders Archief 
te Arnhem te raadplegen. Gemeenten in de 
Achterhoek en het Rivierenland hebben ver
zocht om de betreffende archieven in hun 
archiefbewaarplaatsen onder te brengen of 
ze hebben het voornemen het te doen. Het 
Regionaal Archief Rivierenland te Tiel en 
het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers te 
Doetinchem, de nieuwe bestemmingen van 
de collectieonderdelen in kwestie, beschik
ken sinds kort over nieuwe archiefbewaar
plaatsen, die voldoen aan de wettelijke eisen 
voor het bewaren van archieven. Het Gelders 
Archief staat de archiefbestanden in eigen-

d o m af aan d e gem eenten die d eelne m e n in 

het Regionaal Archief Rivierenland en Erf
goedcentrum Achterhoek-Liemers. Het Gel
ders Archief is op grond van het archiefrecht 
verplicht om aan deze 'vervreemding' - zoals 
het overdragen van eigendom in juridisch 
jargon wordt genoemd- mee te werken. 

Voor de overgedragen archiefbestanden, 
zie: http://www.geldersarchief.nl/files/Fi
les_Actueel/Vervreemde_archiefbestan
den_RAR.pdf en http://www.geldersar
chief.nl/files/Files_Actueel/Vervreemde_ 
archiefbestanden_ECAL. pdf. 

[Gelders Archief, ( digitale) Nieuwsbrief 56, 

september-oktober 2012] 

Duizenden gekaapte brieven ontsloten dankzij vrijwilligers 

Het Meertens Instituut heeft op 8 oktober 
de website www.gekaaptebrieven.nl gelan
ceerd met circa 3000 brieven uit de 17< en 18e 

eeuw, veelal geschreven door gewone Neder
landers. De documenten bevonden zich op 
Nederlandse schepen die destijds door de 
Engelsen zijn gekaapt, in een van de vier oor
logen waarin Nederland en Groot-Brittannië 
indertijd waren verwikkeld. De hele lading 
van een gekaapt schip werd in beslag geno
men. Met de documenten kon worden bewe
zen dat het ging om een Nederlands schip, 
en de kaping dus rechtmatig was geweest: 
kapen mocht alleen in oorlogstijd. De docu
menten van de gekaapte schepen belandden 
in het archief van de High Court of Admi
ralty (thans onderdeel van The National Ar
chives in Kew), waar de Nederlandse histo
ricus S. Braunius ze in 1980 herontdekte. De 
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gekaapte brieven staan ook bekend als de Sai
ling Letters, de Brievencollectie Admiralty 
Court of de Prize Papers. 

De tekst van de moeilijk leesbare origine
len is door meer dan honderd vrijwilligers 
nauwkeurig overgetikt. Voor onderzoekers 
en genealogen leveren de gekaapte brieven 
een schat aan gegevens. De collectie bestaat 
uit vele persoonlijke brieven en dagboeken 
die vertellen over het wel en wee van de op
varenden en hun in Nederland achtergeble
ven familie en uit zakelijke post die in de 17° 
en 1se eeuw op schepen werd vervoerd naar 
de Oost en de West. De post levert historici 
niet alleen gedetailleerde informatie op over 
de scheepsbewegingen en handel, maar ook 
over het dagelijks leven op de suikerplanta
ges in Suriname, de theeplantages op Indo
nesië en factorijen in Kanton en Colombo. 
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Onvermijdelijk komt de slavernij in veel 
brieven en plantageoverzichten ter sprake. 
Iedereen kan nu de duizenden gekaapte brie
ven zelf lezen of doorzoeken. Wie weet stuit 
u daarbij op brieven van uw voorouders. Het 

project is mogelijk gemaakt door een subsi
die van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

[Meertens Ins tuut Amsterdam, 
nieuwsbericht www.meertens.knaw.nl] 
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Fragmentvan een brief uit het Rampjaar 1672, waarin plastisch wordt verteld over de moord op de gebroe
ders De Witt: 'den haegh alwaar de pensionaeris Jan de witt met sijn broeder Ruewert van putten, beijde 

oopenbaerlick op het klaarst van den dagh van de burgherij om den hals gebroght en van Zit tot Zit gekapt en 
daernae gruewelijk daermee hanteert de leeden v(er)koft .. .' 

Nieuwe namen en nieuwe functies op Militieregisters.nl 

Op www.militieregisters .nl zijn gegevens te 
vinden van jonge mannen die in de negen
tiende eeuw werden opgeroepen voor mili
taire dienst. De gegevens zijn afkomstig uit 
de registers van zestien Nederlandse archie
finstellingen die meedoen aan het eerste on
line vrijwilligersproject op www.velehan
den.nl. Deze website is ontwikkeld op initia
tief van het Stadsarchief en vanzelfsprekend 
zijn ook alle Amsterdamse registers door
zoekbaar op Militieregisters.nl. 

Er zijn veel nieuwe namen toegevoegd aan 
de database die op dit moment 1.335.988 na
men telt. Vanaf nu staat het exacte aantal bo
ven aan op de zoek pagina. U herkent de nieu
we of gewijzigde namen aan de kleur: groene 
namen zijn er nieuw bijgekomen en blauwe 
namen zijn gewijzigd. Deze kleuren blijven 
een maand gehandhaafd, daarna worden alle 
namen zwart. Het is ook de bedoeling vanaf 
nu eens per maand nieuwe en gewijzigde na-
1nen op te halen uit VeleHanden.nl. 

Daarnaast is er ook heel wat veranderd aan 
de functionaliteit van de site. Het zoeken is 
uitgebreid met hulpmiddelen om nog snel
ler namen te vinden en u kunt het resultaat 
van een zoekopdracht nu ook bewaren. Daar
voor klikt u op 'bewaar zoekopdracht', bo
ven rechts naast de totaaltelling van de na

balk bovenin staan hoeveel zoekopdrachten 
u heeft bewaard. Klikt u daar weer op dan 
komt er een overzichtje met uw bewaarde 
zoekopdrachten en als er nieuwe namen bij 
zijn gekomen en u bekijkt uw bewaarde zoe
kopdrachten, dan ziet u direct aan de groene 
of blauwe kleur of er nog aanvullingen zijn 
op uw voorgaande onderzoek. Zo'n overzicht 
kan ook worden gekocht en gedownload. Le
den van VeleHanden kunnen natuurlijk be
talen met punten. 

Er is nog veel meer veranderd, maar het 
gaat te ver om dat hier allemaal te beschrij
ven. Als u de nieuwe Handleidingen leest, 
vindt u toelichting op alle functionaliteiten. 
Op de betreffende pagina's zijn aparte hand
leidingen voor het zoeken, betalen en bewa-
ren. 
[Stadsarchief Amsterdam, (digitale) Nieuws
brief, aflevering 163, 18 oktober 2012] 

men. Als u bent ingelogd, ziet u in de zwarte Miltair kamp in 1986 gefotografeerd door Jacob Olie 
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periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a 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 het vc aanwezig zijn. Periodieken worden niet uitgeleend. 

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), aflc = 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 
*d' Avereester kroniek (www.hvavereest.nl), 
29' jg., no. 2, juni 2012.J. Nijensikkens: Een ansicht
kaart uit Balkbrug [woningen en bewoners, o.a. 
Docter, Ter Haar, Pluim]; B. Sietsma: 'Op Hoop 
van Zegen' [zuivelfabriek in Dedemsvaart, waar 
Heine Sietsma (tr. Cornelia Reitsma) in 1928 als 
kaasmaker kwam werken; foto van personeelsle
den ca. 1935; eerste directeur E. Popping]. H. Bar
telds: Een herengezelschap op de stoep van Hui
ze 'Rollepaal' [na het verdwijnen van veel veen 
(rond 1860) kwam in Avereest en Dedemsvaart 
de landbouw op gang door pioniers uit het hele 
land. Uit Groningen o.a. de families Van Linge, 
Biewenga, Bos en Oldenziel. Eén van hen was 
Roelf Bos (geb. Veendam 1855; exm. Lieben), er. 
Muntendam 1879 Harmke Danes]; G.H. Varwijk: 
Roelof Jalink komt naar Dedemsvaart [in 1873 
vanuit Zwartsluis, 1843-1908, er. Avereest 1873 
Julia B. Varwijk; dochter Janna er. 1920 Aaldrik 

d' Avereester 

kroniek 
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Zaaiman; zoon Gerard er. (1) 1905 Egbertdina 
Meenks ]; H. Rijnhart: De Genealogische Database 
Avereest [GDA, op internet te raadplegen via: 
www.bonmama.nl/humo-gen; geboorten vóór 
1905, huwelijken vóór 1925, overleden vóór 1945, 
Bev. Reg. 1910-1920; De vindkans is vergroot door 
koppelen van aktes aan families; De volgende fase 
is het toevoegen van aktes gemeente Ommen, om
dat de kom van Dedemsvaart in de stichtingspe
riode in deze gemeente was gelegen (adres: 'aan 
de nieuwe vaart'); Voorbeeld de familie Reuvers 
(Röver) uit Merzen / Hannover]; Uit de 'Dedems
vaartsche Courant' van het tweede kwartaal 1912; 

Herinneringen van Lies Knook-Plomp [(geb. 
1903) aan grootouders Willem HermanJurriaan
se en Johanna Berends]. 

Idem, no. 3, sept. 2012. H. Rij.nhart: Bevolkings
register Avereest 1910-1920 nu online te raadple
gen [uitleg gecombineerd met familiegeschiede
nis Pijfers en Rijnhart]; Uit de 'Dedemvaart
sche Courant' [3' kw. 1912]; Klassefoto Chr. Nat. 
School Balkburg (1961); M. Brant-Doosje: 'Domme 
kinderen bestaan niet' [in gesprek met Gerhard 
Ebbers (geb. Aalten 1929), onderwijzer, tr. Mart 
Padding]; J. Nijensikkens: Het vierde pand [Hen
drik Nijensikkens op vrijersvoeten, tr. Ommen 
1903 Geertje Brinkman (exm. Oosterveen)]; H. 
Bartelds: De glasblazerij en de familie Steenber
gen [geveild in 1879 na het overlijden van Hilbert 
Albercs Steenbergen (geb. Zuidwolde 1820), tr. 
ald. 1846 Johanna van de Wetering ( exm. Haags
wold)]; De landbouw rond 1850. 

Caert-Thresoor (http:/ /www.caert-thresoor. 
nl), 31' jg. (2012), nr. 2. P.C.]. van der Krogt: De Pierre 
levée bij Poiciers: Een dolmen met graffiti door 
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karcografen en tekenaars [de Universiteit van Poi
tiers werd gesticht in 1431; onder de studenten uit 
de Nederlanden was Joris Hoefnagel (1542-1600 ), 
die in 1561 een tekening van de steen maakte met 
een aantal namen van Vlamingen]; P. Meurer: Cor
nelis van Beughem, een vergeten randfiguur 
van de Amsterdamse karcografie [Emmerik 1639-
1719?, boekhandelaar, tr. Amsterdam 1667 Re
becca Jochems]; F. Ormeling: De naam van de zee 
tussen Korea en Japan [o.a. de rol van Nederlandse 
zeevaarders en kartografen]; Kaartencollecties in 
Nederland: Gelders Archief. 

*De Darde Klokke (Ommen; www.hko97.nl), 
ed. 164, aug. 2012. G. Hesselink: De geschiedenis 
van het erf Hesselink te Beerze en zijn bewoners 
(2' deel) [bewoners / pachters 17'-18' eeuw; Hes
selink, Liesen (1757)]; A. Lztten: Tweemaal Om
merschans in de kwartierstaat [Walter Carpenter 
(1596-1680; exm. De Glarges), militair, comman
deur van de Ommerschans (1677); Teunis Simonsz 
Swart (ged. Wormer 1781), geneeskundige, tr. 
Kloosterburen 1813 Aaltje Barends Noordhuis 
(haar vaders eerste vrouw was een achterklein
dochter van Walter Carpenter). Bijlage: Gedeelte
lijke parenteel van Walter Carpenter]; J. de Weerd: 
De Joodse familie Vomberg [te Dalfsen en Om
men; 19' -20' eeuw]; M. Schop pink: 'Streekdichteres' 
Johanna F. van Buren vijftig jaar geleden overle
den [geb. Hellendoorn 1881; exm. Stokkers]. 

.,De Darde Klokke'" 

~ ---l~~ 
l>rk ,_,,ddd,J 1;.:,.1,,e1,.;(I .-cu, Omnit:n 

*Delf (www.wikidelft.nl), jg. 14, nr. 1, voorjaar 
2012. Winkelen in de tijd van Vermeer; Winkel
puien in Delft 1850-1940; A. Jansen : Portretten te 
koop! De 'schilderswinckel' van een slimme za
kenman aan de Oude Delft [Michiel van Miere
velt, overl. 1641]; T. van der Wees: Over boorden, 
banket en ijzerwaren. Vijf generaties Kloeg [Jaco
bus Adrianus Kloeg (1844-1906) tr. 1869 Johanna 
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C.M. Peterse; zij begonnen een zaak in heren
modeartikelen]; Van winkel tot warenhuis [V&D]. 

Devotionalia (www.devotionalia.info), nr. 183, 
31e jg., juni 2012. Uitgevers van bidprentjes (63) 
[uitg. klooster Brakkenstein]. (64) [Greg. G. van 
Elburg te Warmond]. Idem, nr. 184, aug. 2012. 
Uitgevers van bidprentjes (65) [P. Groen te Venlo] . 

Feith (www.groningerarchieven.nl), nr. 3-2012. 
Special 26e dag van de Groninger geschiedenis; 
bijdragen over Seth Gaaikema, Woonomstandig
heden van de armen, Creatief koken in tijden van 
schaarste, Quote 50 van 1852, Sier Gravendaal
Tammens [(98), verzetsvrouw], Alex Vissering 
[van Pronkjewailtjes, RTV Noord], Werkkleding 
[ribfluweel], De kracht van amateurfilms, Arm 
en rijk a/b van de Titanic [stoker Wessel van 
der Brugge, kok Hendrik Bolhuis, jhr. George 
Reuchlin]; Afhaalders van soep [aquarel van Jan 
Ensing (1819-1894)]. 

Genealogie ( CB G; www.cbg.nl), jg. 18, nr. 3, sept. 
2012. Maastricht 2012 [internationaal congres 
voor genealogie en heraldiek]; WieWasWie is (a) 
live! [nieuw platform voor familiegeschiedenis : 
WieWaswie.nl]; Favoriete voorouder [Mattheis 
Groothoff(1779-1869)]; Een Duitser in Deli [Edo 
A.F. Straatmann (geb. Leer 1842)]; L.Th. Sloos: 
Dagboeken van Nederlandse Rusland-veteranen 
uit 1812; Namen en meer. Architect Rothuizen 
[www.vernoeming.nl; voorbeelden van naams
veranderingen]; L. de Bruijn: Begraven zonder 
familie [laatste eerbetoon aan eenzaam overlede
nen]; J. M.A. van Wageningen: Willem Petrus Nöels 
van Wageningen: een kleine kapitalist en een 
groot zwendelaar [geb. Rotterdam 1857 (klein
zoon van Sara J.P. Nöels), tr. ald. 1880 Catharina 
Chr. M. Bär]; R. van Drie: Voorouders en archieven 
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van gilden; Wapenregis ter: Anema, Deknatel, 
Geurts, Hartensveld, De Ridder, Ve( e)lenturf. 

Genealogisch Erfgoed Magazine (www.erf
goed.info ), 20' jg., nr. 3, aug. 2012. H.M. Lups: 
Strohuizenfabricage (deel 1) [verpakking voor 
flessen]; D. Kranen: Scherprechters [Frans H.Chr. 
Diepenbrock / Diepenbroek (Eldagsen 1707 -
Utrecht 1774), tr. ald.1739 Elisabeth van Anholt; 
Johannes George Karius volgde hem in 1766 op]; 
A.Arcndsen: Boc1·cndcuntjcs op achttiende-eeuwse 

speelklokken; M. Prak: Het Burgerlijk Collectief 
[o.a. burgerorganisaties, burgerij als klasse, nieu
we burgers]; D.Kranen: Censuur in Utrecht,. Ofwel 
kerkelijke bezwaren tegen een tweetal boeken 
[van Balthasar Bekker (1691) en Erdmann Neu
meister, predikant te Hamburg (1721)]; R. Fiedeldij 
Dop: Erotiek, slaapkamergeheimen door de eeu
wen heen ... ; M. Zoeteman: De rijke of de arme tak? 
Genealogisch onderzoek naar welzijn en welvaart 
[manieren voor onderzoek]; D. Kranen: Patriotten 
zweren samen [1782]. 

Gens Germana (www.wgod.nl), jg. 38, nr. 2, juni 
2012. L. Gräfe: Peek und Cloppenburg. Versuch 
einer Namensdeutung [met onrstaansgeschiede
nis van het warenhuis; opgericht Rotterdam 1869 
door Johann Theodor Peek (geb. 1845) en Hein
rich A.A. Cloppenburg (geb. 1844); uitbreiding 
in Düsseldorf (1901) en Hamburg (1911)]; P. Weel/F. 
van Oostvoom: Een kleine geschiedenis van Mar
tinus Wenners, een Duitse immigrant komende 
naar Noord-Holland rond 1863 [uit Saerbeck, 
over!. (Medemblik) 1904]. 

Historische Kring Loosdrecht (www.hkloos
drecht.nl), nr. 177, 39' jg., herfst 2012. De Histo
rische Kring Loosdrecht wordt veertig jaar; T. en 
]. Timmerman: De Funtushoeve [in 1983 afgebrand; 
van 1924-1957 pension - restaurant familie Van 
Dalfsen]; B. de Ligt: De Mol in de porseleinkast 
[ds. Johannes de Mol (1753); in de kerkbank van 
Anna de Haze, ambachtsvrouwe, zaten soms 13 à 
14 personen, die dat eigenlijk niet mochten; 1757]; 
Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen (7). 

*Historische Mededelingen (www.histori
scheverenigingsteenwijk.nl), 29' jg., no. 3/2012. 
]. Doeven: Andries Visser's Zaadhandel [vijf direc
teuren-eigenaren: Andries (va. 1854) - Jan - An
dries - Jan en Andries ( t/m 1977) Visser; de eerste 
Andries (1821-1900), tuinder, tr. 1855 Geertje Gre
ven; prijscouranten, personeel, tuinwinkels];J.D. 
van der Tuin: Bert (1908-1991) en Miek (1909-1976) 
Brante [schildersechtpaar GerritLubertus Brante 
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(geb. Amsterdam) tr. ald. 1936 Maria Anna Bloe
men (geb. Amsterdam)]. 

In Brabant (www.hvbrabant.nl; www.bra
bantsheem.nl; www.erfgoedbrabant.nl), jg. 3, 
nr. 4, aug. 2012. Nieuwe brief van Vincent van 
Gogh ontdekt [1872; aan Hendrik Verzijl in 
Helvoirt]; Persoonlijke verhalen en hun relatie 
met gebouwd erfgoed; P. de Kroon: Zes eeuwen 
rekenkamers in Brabant; Interview [met Neeltje 
en Clcmcns van der Ven-Blonk]; P. Huys Janssen.: 

Wapenschilderijen [een serie van vijftien in het 
Noordbrabants Museum in 1804/05 gemaakt 
door Quirinus van Amelsfoort (1762-1820) en 
Franciscus Johannes de Groot (1770-1813)]. 

Joods Rotterdam (www.joodsrotterdam.nl), 3' 
jg. (2012)-2. S. Bali-Sanders: Van Gelder(en) [ver
schillende families gebruikten deze naam al in 
de 18' eeuw; fragmenten te Schoonhoven, in het 
Westland, te Heenvliet, Oldemarkt / Harlingen; 
een veelvuldig voorkomend beroep bij deze fa
milies was vleeshouwer]; P. Sanders: Genealogie 
Lavino [oudst bekende: Moses Marcus Levie (ca. 
1726 - 1803), otr. Rotterdam 1745 Rachel Isaac; 
vijf generaties]; Genealogie familie (van) Wester
borg [te Goedereede en Rotterdam; 18'-19' eeuw]. 

kb/ (www.kb.nl), No. 4, jg. 2, juni 2012. Auteurs
rechten en digitalisering [deel 2: e-books en ander 
digitaal materiaal uitlenen; een ronde langs uit
gevers, makers, instellingen en auteursrechtspe
cialisten]. 

Het Kromme-Rijngebied (www.tussenrijn
enlek.nl), jg. 46, nr. 1/2, maart-juni 2012. G. van 
Woudenberg: De Wildkamp in Wijk bij Duurstede 
en zijn eigenaren (1499-1951). Van bisschoppelijk 
jachtterrein tot buitenhuis [tot het midden van de 
zestiende eeuw eigendom van de keizer; daarna 
steeds van regenten en notabelen: Van Groene
velt (1555), In den Engh (1600), Van Berck (1611), 
Van Wely (1616), Van Hardenbroek en Mom (1666), 
Kelderman (1673), Wtenbogaert en Van Bijler 
(1682), Van der Weijden (1731), Verlaag (1736), 
Van $enden (1753), De Gorter (1763), Spinhoven 
(1774), enz.; en hun wederwaardigheden]; A.A.B. 

van Bemmel: Afstammingspuzzel Cothense Van 
Bemmels (1712-2012) [zoektocht naar de ouders 
van Jan van Bemmel, tr. (1) Werkhoven / Cothen 
1736 Grietje Jans van Linden, tr. (2) ald. 1752 Wil
lemijn Peperkamp; met zijn biografie; beknopte 
genealogie RK-Van Bemmel's Cothen (7 gen.) en 
fragment NH-Van Bemmel's Nederlangbroek]; W. 
Thoomes: Leven met de Lekdijk: De mensen en de 
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rivier in Tull en 't Waal in de zeventiende en acht
tiende eeuw. 

*De Lange Brug (stichtingouduithoorn
dekwakel@telfort.nl), 36' jg. (2012), nr. 2/3. Uit 
de krant (3) [periode 1900-1919]; Chr. M.M. Woer
den: 100 jaar Aalsmeerse Veilingen; P.J.J.M. van 
Wees: Adam Simons, dominee en dichter [geb. 
Amsterdam 1770, predikant van Thamen a/d Am
stel, er.Arnhem 1793JohannaMariaKeer]. 

*Letterhoeke (www.tresoar.nl), jg. 8 (2012), nr. 
2. H. Zijlstra: Speuren in Sonttolregisters [een 
scheepswrak in de Oostzee van de Vrouw Maria, 
gezonken in 1771, van Amsterdam op weg naar 
Sint Peterburg; in de lading o.a. schilderijen, die 
Catharina II op een veiling kocht voor de Her
mitage uit de nalatenschap van Gerrit Braam
kamp]; 0 . Kuipers: Arbeicsbuch geeft kijkje in 
veelbewogen leven [van Antonia Andrzejewski, 
Bochum 1939; geb. Werne 1914, tr. Leeuwarden 
1934 Jan van Dijk; haar zuster Hedwig tr. Age 
Schoolstra]. 

Metamorfoze (www.metamorfoze.nl), 16' jg., 
02-12. Het historisch archief van het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen [een selectie is gemaakt 
voor conservering en digitalisering van de cul
tuurhistorisch bel a ng rijkste stukken: z ij komen 
medio 2013 online beschikbaar]; Metamorfoze in 
het Geheugen [in 2011 stopte de subsidie voor het 
Geheugen van Nederland; de website www.ge
heugenvannederland.nl blijft beschikbaar en 
biedt toegang tot circa 700.000 digitale objecten 
van bibliotheken, musea en archieven]; Goed
gekeurde projecten [o.a.: Archief Middelburgse 
Commercie Compagnie (1720-1889), Circuscollec
ties (1800-1970; UB Amsterdam)]. 
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MijnStadMijnDorp (www.historischcentru
moverijssel.nl), jg. 3, nr. 3, juli/aug. 2012. Mo
nument voor dodelijke slachtoffers 'Tubbergen' 
[motorraces]; Een Spaanse arbeider in de 01-
ster vleeswarenindustrie [Santiago Arfas Ar/as 
(1933-1983)]; Oude ansichtkaarten; Zwemmen en 
zwembaden in Overijssel; Jan Gerko Wiebenga 
(1886-1974) en het Nieuwe Bouwen in Zwolle; Th. 
de Kogel: Burgers: van smederij tot rijwielfabriek 
[Hendrikus Burgers (geb. Voorst 1843), smid te 
Deventer, begon in 1868 een smederij; in 1897 
werd de fabriek in gebruik genomen; Gerard 
W.J. Kilsdonk, 1909 directeur, in 1949 Albert de 
Geus; bedrijfsgeschiedenis]; Hof Espelo:Twents 
kroonjuweel van Landschap Overijssel [vermeld 
sedert 1215, behorend aan het kapittel Sint Pieter 
in Utrecht; Gabriel Davina uit Oldenzaal kocht 
de hof in 1770; 1887 familie Cromhoff). 

Idem, nr. 4, sept.fokt. 2012. E. van der Eijk: Mijn 
opa en de geboorte als schrijver van Kader Abdo
lah [Ton Jonkers (over!. 2010) en zijn literair café 
1984-1998]; G. Bartels: De gebroeders Van het Re
ve in de kinderverhalen van hun vader; Honderd 
jaar onderwijs op een dorpsschool [in Den Ham]; 
Joodse werkkampen in Staphorst en Rouveen; De 
Armvoogdij Muggenbeet; W Coster: Twee eeuwen 
Van Sonsbeeck en Van Voorst tot Voorst. Op 
en rond het landgoed Den Alerdinck (II) te Laag 
Zuthem; P. Brusse: Hoog tijd voor een nieuwe Ge
schiedenis van Overijssel [het laatste overzicht da
teert van 1970]; De Kadastrale Atlas als gestolde 
geschiedenis; Vlieren langs de Vecht [vlier, flier, 
vleer of vledder = laag moerassig terrein of moe
rassige grond met veenlaag]. 

De Nederlandsche Leeuw (www.lmggw.nl), jg. 
cxxrx, nr. 3, sept. 2012. A. Kouwenhoven: De Fehrs: 
een grenzeloze zoektocht naar verlossing. De Am
sterdamse familie De Veer aan de basis van vier 
eeuwen migratie [de herkomst van doopsgezinde 
families in Mexico is terug te volgen via Canada, 
Oekraïne en Pruisen naar Nederland; In Winni
peg bevindt zich het Mennonice Heritage Cen
tre, waar veel documentatie is bijeen gebracht, 
ontsloten door de database GRANDMA (Gene
alogical Registry and Database of Mennonite 
Ancestry); Volgens de gegevens in deze database 
zijn naamdragers Defehr, DeFehr, Fehr terug te 
voeren naar Gijsbert de Veer (1556-1615) te Schie
dam; zie NL 1967 en NP 1968; geschetst worden 
de leefomstandigheden in Amsterdam en Danzig 
17"-18' eeuw; tsarina Catharina II bood migran
ten rond 1790 gratis land aan in Zuid-Rusland; 
stamreeks en recente( re) familiegeschiedenis]; K. 
Padberg Evenboer: Die Wappenfenster des Kloscers 
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Haina [met kwstn. (3 gen.) von Viermünden, 
von Düngelen, van Schonevelde genaamd van 
Grasdorp; beschrijvingen; fragment von Vier
münden, 15' -16' eeuw]; M. van Bourgondiën: Het 
huwelijk van Roeland Ie Fèvre en Hadewig van 
Heemstede. Exponent van de boven gewestelijke 
familienetwerken in het Bourgondisch-Habs
burgse tijdvak? [tr. Brugge 1485; hun kinderen 
namen moeders naam aan; fragmentparenteel 
van Roeland Ie Fèvre (over!. Middelburg 1517, 
b cgr. T c rnsc) 111.c t Van Zwictcn, De Wissocq, De 

Griboval, De Bernemicourt]; P.M. Kernkamp: 
Hollandgänger. The Kernkamp Family in Hol
land [afk. van Menslage; genealogie (uitwerking 
na gen. IV): oudst bekende Arend Kernkamp, geb. 
ca. 1585 (mogelijk in Brabant), tr. Anna Kramer]; 
R. de Neve: Heraldiek zonder grenzen. De wapens 
van Maarten Harpersz en Cornelis Maartensz 
Tromp [' pleidooi voor nadere bestudering van de 
relatie tussen sociale stijging en heraldiek']; W. 

Frijhoff. Les Blanckebiel, une familie sans fron
tières au temps de !'humanisme et des guerres de 
religion [te Recklinghausen en Zutphen; 15' -17' 
eeuw]; D. de Clercq: Het wel en wee van de fami
lie Ruysschout uit Izegem [vroegste vermelding 
in Rumbeke 1384 (Ruusschout); in de zestiende 
eeuw trokken vluchtelingen uit de Leiestreek 
(veelal doopsgezinden) merendeels naar Haar
lem; soms weken ze uit naar Engeland zoals John 
Rushout (zie IVb) aan wie (en aan zijn nazaten) 
een hoofdstuk is gewijd; Genealogie: oudst bewe
zen: Jan Ruusschout Pietersz, te Izegem, buiten
poorter van Kortrijk (1573); nageslacht tot in de 
19' eeuw]; A. Mettenleiter/A. Lader: Vom Skai peil zur 
Gänsekielfeder? Das Wappen des Japanforschers 
Jonkheer Philipp Franz von Siebold und seiner 
Familie; M.R. Doortmont: Kamerling in Ghana. A 
Euro-African family history and an old-fashioned 
love story [n.a.v. de BBC-serie Who Do You Think 
YouAre met de Brits-Ghanese acteur Hugh Quars
hie in 2010; zijn afstamming via zijn grootvader 
maternel van Pieter M.J. Kamerling (1826-1910); 

levensbeschrijving, Ghanese omstandigheden en 
geschiedenis, terugkeer naar Nederland; Appen
dix: Genealogical fragment Kamerling]. 

Nijmeegs Katern (www.numaga.nl), jg. 26, nr. 
2, april 2012. E.F.M. Peters: De Gebroeders E. & M. 
Cohen en Charles Dickens. Goedkope edities van 
Nijmeegse uitgevers [Ezechiël Godert (1847-1909) 

en Martin Godert Cohen (1851-1906), te Nijme
gen en Arnhem; in 1884 kochten zij de Dickens
voorraad met auteursrecht van de vertaling van 
uitgeverij H.A.M. Roelants; 1903-1906 verhuisd 
naar Amsterdam]. 
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Ons Voorgeslacht (www.onsvoorgeslacht.nl), 
nr. 646, jg. 67, juli-aug. 2012. J.J. Vervloet: De Co
lonia. Een Oudenbossche / Rotterdamse familie 
[oudst bekenden: Hans Loys (de Colonia), van 
Antwerpen, busmaker, poorter van Breda 1579, en 
Adam Loys de Colonia, geb. Antwerpen ca. 1572, 
kunstschilder, mogelijk zoons van Loys de Co
loigne J anss, van Beaumont, poorter van Antwer
pen 1561; zeven generaties breed uitgewerkt]; A. 

van der Tuijn: Register van eigenaren van de graven 
en b anken in de p a rochie l<:e rl<: v an Hazerswoude 

anno 1517; H.M. Kuypers: Meeus Jacobsz. (1543-
1627) te Zuidbroek en Hoornaar; zijn 'obscure' 
tweede huwelijk [door volhardend speurwerk in 
originele stukken kon nog een huwelijk gevon
den worden tussen zijn eerste en laatste, nl. met 
Janneken Willems Beek]; B. Ibelings: Het Haagse 
rentenregister van de honderdste penning uit 
1569; L.M. van der Hoeven: Toch nog Both gevan
gen? (aanv./corr.) [officie, gesticht door stam
vader Adriaen Willemsz van Gilsen alias Both; 
fragment Both te Dordrecht, 16' -17' eeuw]; K.J. 
Slijkerman: Bregman - een Kralings / Rotterdams 
geslacht in Zuid-Holland te volgen vanaf eind 14' 
eeuw tot heden (aanv./corr.) [fragment Brugman 
/ Brigman te Rijsoord en Barendrecht; eind 16' -
17' eeuw]; Aanv. o.a. Cruijswech, Vermeulen alias 
Crol, Verhoeven / Van der Hoeven. 

Idem, nr. 647, sept. 2012.J.F. Wendte: Een Haags 
geslacht Van Os uit het Utrechtse, ca. 1640-1880 

[oudst bekende: Adriaen Willemsz van Os alias 
Pols wonend Jutphaas (1611), tr. (1) Maritghen Jan 
Verweyendr, tr. (2) Jutphaas 1629 Maritjen Hen
dricks Stoock; met gezinnen van dochters: Co
lijn, Schrey, Van der Burgh, Rottermondt]; Wa
penregister [28 wapens met beschrijvingen]. 

*Ons Zwammerdam. Historische reeks nr. 23, 
april 2009. Kroniek 2008; T. Leemburg!C. Langeveld: 
Begrafenissen en gebruiken door de eeuwen heen 

ONS ZWA:\IIMERDA.\1 

Hi.~torisch<' Werkgroep Zwamml"rdAm 

" 
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[o.a. Stichting van het ambacht en de parochie 
Zwammerdam (met baljuws van Voshol 1675-1775 
en schouten van Zwammerdam 1676-1786), Be
grafenis van Cornelis van Aerssen (1728), Rouw
en wapenborden in de kerk (Van Loon (3x), Bere
wout, Trip de Marez, Van Aerssen (2x), Pauw, Van 
Schagen Beijeren, Van Nispen), Grafkelders (7) en 
grafzerken (28), Enkele gedenkwaardige begrafe
nissen (Schreuder 1936, Blanken en Rodenburg 
(1945); Bijlage I (enkele notities uit begraafboeken 
1637-1695). Bijlage 2 (enkele aangiften uit impost
boeken 1699-1770). Bijlage 3 (aanwezige grafzer
ken in NH kerk)]. 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en 
Boerderijonderzoek (red.: erna@reuzel.nl; 
www.otgb.nl), jg. 29, nr. 3, 3' kw. 2012. F.J. Voor
horst: Stamreeks Rumpius van ca. 1500 tot 1700 
[de herkomst van Theodorus Rumpius (geb. 
1610), predikant te Bahr en Lathum en Hengelo; 
oudst bekende: Heinrich Rump, herbergier in 
Nötteln (1538-40); predikantenfamilie]; Verv. Pa
renteel van Willem Cobussen Carmiggelt [met 
Bielleman]; G.J. Stokreef-Braakman: Parenteel van 
Berent Swiersen van de Muijl [te Gorssel e.o., 18'-
20' eeuw; genealogie Moijlerman / Muil / Moijl / 
Muile(r)man / Muilman / Muijlerman];J. Renema: 
Genealogie Willem Eggink, kerkmeester te Hen
gelo [geb. rond 1605, over!. 1677/80, tr. (1) voor 
7.9.1626 Trijne Warnincks, tr. (2) Hendersken 
Wassinck wed.Jan Horstinck; zoon Johannes tr. 
(1) Hengelo 1677 Eva Helena Rumpius]; Verv. Het 
erve Loitink te Winterwijk. Hoofdstuk 3 [Berend 
Loyckinck (1611-1681), tr. 1637 Hinneken Gos
sinck; grondtransacties; overzicht schulden; ver
koop van zijn goed in 1680]; G. W. en F. vanArragon / 
I. Brethouwer: De naam van Arragon in Varsseveld 
[oudst bekende: Gart van Arragon, vermeld 1728, 
over!. 1789 (91 jaar), tr. Hendrika Planten (over!. 
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1761) en zijn zuster Claressa (overl.1743, tr. Coen
raadt Breukelaar); de familie wordt gevolgd 
tot in de 19' eeuw]; Aanv. Bartholds / Bartels [te 
Ruurlo]; Aanv./verb. Kwst. Nuelend [Duns borg] . 

*Opraekelen (www.gemeentediever.nl //die
ver.erfgoedpunt.nl), jg. 18 (2012), nr. 2. Op de 
praotstoel zit ... Piet Doggen [geb. Hijken 1928, tr. 
Anke Goettsch]; De Schoele in Wittelte [herinne
ringen van scheper Lambert Nij boer (1935)]. 

Idem, 2012, nr. 3. Op de praotstoel zit ... An
ne Nijzingh [geb. 1932 (exm. Boelens), tr. Pina 
Broekman]; Castra Vetera te Zorgvlied [land
goed, in 1938]. 

*Oud Nuus (info@stichtingoudaalsmeer.nl), 
nr. 167, jg. 43, juni 2012.J. W. de Wijn: Over een ver
geten heldin: Margaretha van Kalslagen [Mar
garetha Coppier (dochter van Jacob Cop(p)ier, 
heer van Kalslagen 1517-1532 en Margaretha van 
Roon, die hertr. Zeger van Alveringen), tr. (1) 
otr. Antwerpen (OLV) 19-5-1549 Joachim Burger 
( alias Poli tes ), jurist uit Goes, griffier van Antwer
pen 1541-1574, over!. 1569, tr. (2) Willem Martini, 
griffier; zij verborg prinsgezinde mannen tijdens 
een huiszoeking]; Geschenken gemaakt door een 
Waddinxveense meubelbeeldhouwer [Gerard 
de Wit (geb. 1931)]; Een verfwinkel in Rijsenhout 
[Hermanus van der Velden, huisschilder tr. Lena 
Maarse]; D. Jongkind: De familie Jongkind een 
eeuw in de bloementeelt. 

Oud-Utrecht, 85' jg., nr. 4, aug. 2012. Veertig jaar 
stadsarcheologie; A. van Voorthuijsen: De Utrechtse 
veemarkt aan Croeselaan en Sartreweg, 1928-2012; 
H. Oosterhuis: De Willem Arntsz Stichting als voor
beeld van humane krankzinnigenzorg [J.L.C. 
Schroeder van der Kolk (1797-1862), hoogleraar 
anatomie en fysiologie, voorloper in de vernieu
wing van de Nederlandse krankzinnigenzorg]; 
L. Dorsman: Met hoofd én hart. J.J.P. Valeton en 
de Utrechtse theologie [geb. Groningen 1848, 
predikant, hoogleraar (1877)]; M. Barthels: Huize 
Molenaar, van besloten diners tot tafeltje-dekje 
[familiebedrijf begonnen door het echtpaar Jacob 
Molenaar (geb. Tje,·kwoerd 1863) en Wilhelmina 

B. Gestel (tr. Gouda 1892), cuisiniers; voorgezet 
door zoon Dirk x Cornelia Hoogland en dochter 
Margaretha Johanna]. 

De Proosdijkoerier (www.proosdijlanden. 
nl), jg. 28, juni 2012. J. Frankenhuizen: Van haard
stedegeld naar OZB. Duizend jaar lokale lasten 
in het veenweidegebied; F. de Wit: Napoleon en 
de conscriptie; S. Veerhuis: De nalatenschap (slot) 
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[Johannes Constantinus van der Heijden, over!. 
1878, notaris; notarisfamilie; fragmenten Van der 
Heijden]; J. Frankenhuizen: In Mijdrecht waren 
koebeesten veel zwaarder [o.a. Franse bezetters 
moesten gevoed worden; 1795 ]. 

*'t Seghen Waert (www.oudsoetermeer.nl), jg. 
31, afl. 3, sept. 2012. E. W. van den BurgJM. C.J. Moers
de Vree: Busondernemer J.M.P. van Bergen He
negouw [geb. Vrijenban (Delft) 1898, tr. Delft 1921 
Anthonia E. Tholens; begon in 1922 in Zoetermeer 
Garage Modern; in 1924 gestart met een busdienst 
op Delft]; L. Fokke-Luiten: Herinneringen aan mijn 
jeugd in Zoetermeer - Zegwaart [het gezin Luiten 
- Van den Bos]; G. Konert: De dorpen Zoetermeer 
en Zegwaart tijdens het beleg en het ontzet van 
Leiden, 1574 [gebaseerd op materiaal in het archief 
van Zoetermeer, zoals morgenboeken, soldatenre
keningen, protocollen, belastingregisters]. 
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* De Silehammer (www.historischevereni
gingijsselham.nl), 20' jg., nr. 3, sept. 2012. Inter
view met de laatste burgemeester van IJsselham 
[Riet Vosjan]; Wie was oom Toon ? [de familie 
Wagter; 19' eeuw]; Kadastrale Atlas Overijssel 
1832 en HISGIS;J. Steenstra: Oorkonde van Willem 
van Oranje 5 juni 1581 [schafte de weekmarkt te 
Oldenmerkt ten gunste van Steenwijk]. 

De Sneuper (www.hvnf.nl; Hist. Ver. Noord
oost-Friesland te Dokkum), afl. 106, jg. 25, nr. 2, 

juni 2012. H. Zijlstra: De portretschilderijen van 
Hans Willem baron van Aylva [Holwerd 1635 -

Leuven 1691; de aankoopgeschiedenis van het 
Dokkumer schilderij; familienetwerk]; H. de Wal
le: De uitspraak van de achternaam Aylva [aalwa 
of alua?]; R.]. Boersma: Heraldische wapens; Verv. 
Sjoerd Folkerts Rypperda, 1747-1813 (deel 2) 

[tr. Oenkerk 1777 Rebecca de With (exm. Min
nema)]. 
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Idem, afl. 107, nr. 3, sept. 2012. P.G. Heinsbroek: 
Grafplaten en sarcofagen in de kerk van Wester
geest [plaat F: Van Buma (1551, 1605)]; A. Dij"kstra: 
Giliam Hanzes, een stokoud mensch? [ged. Coe
vorden 1667, over!. 1753, zoon van Hans Migchels; 
huwde driemaal (1691, 1696, 1704), koetsier van 
baron Van Aylva]; G. van der Veer: Jan de With & 
Wikje Minnema [tr. Dokkum 1750; brieven]; 
R.]. Broersma: Heraldiek als hulpwetenschap; een 
Belgisch soldatengraf in Dokkum [van Martinus 
Franiscus Bosmans,1890 - 1919; internering in 
Nederland; tr. Dokkum 1917 Jeltje Kramer; zij 
hertr. 1939 Sake Woudstra]; A. Staal: Avercamp & 
Schrader [te Zutphen, Kampen; Duursma]; P. de 
Haan: Een bijzondere familie. Diaconierekenin
gen [Kiestra, Ferwerda]. 

De Stelling (www.historieweststellingwerf. 
nl), nr. 121, jg. 31, juni 2012. G. Lantinga: Neder
lands Hervormde Kerk van Scherpenzeel [raam 
met zes familiewapens, o.a. Popkens en Van der 
Wenden]; B. Speerstra: Honderd jaar Ring Wolve
ga van de Nederduitsche kerk in Wolvega (1814-

1914); E. Lantinga: De doopsgezinde gemeente Ol
demarkt - Blesdijke - Steggerda; T. van der Laan([. 
Venema: Geneagram [gemeenschappelijke afstam
ming van Zieger Sietzes van der Laan (geb. Doni
awerstal 1769) x Sytske Reins Zijlstra]; Parenteel 
Ten Berge ( deel 3 van 3) [ met Vonk, Nijhol t, Gras, 
Eijsche]. 

Idem, nr. 122, sept. 2012. Verv. Honderd jaar 
Ring Wolvega (2) [Leendert J. Blanson-Henke
mans, predikant 1894-1902]; J. Steenstra: Twee 
keer Hierophus Pheugudrou [zeephat, geb. 
Munnekeburen 1825, over!. Oldemarkt 1839, 

zoon van Arend Jannes Seefat en Ypkjen Wytzes 
de Jong]; G. Lantinga: Veldnamen uit 1542; E. Hee
ringa: Kwartierstaat Johannes Harmens de Goede 
[geb. Wolvega 1880; 6 gen.:-, Schreur, Bosma (te 
Oldelamer), Keizer te Leeuwarden, De Blesse)] . 
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*Suetan (www.oudzoeterwoude.nl), 165' afl., 
aug. 2012. F. Versteegen: Ontvijanding. Hans Eckl
plein [vluchteling uit Oostenrijk; als 12-jarige in 
1920 opgevangen door de familie Vlasveld in Zoe
terwoude; in 1958 Nederlander geworden]; Verv. 
Verenigingsleven;]. van Gent: François Brandt en 
Roelof Klein. De eerste Nederlandse Olympische 
kampioenen [roeiers; 1874-1948 resp. 1877-1960 
(uit Lemmer)]. Speciale uitgave [n.a.v. tentoonstel
ling van bijzondere dorpsgenoten (ruim 80); por
tretten met tekst]. 

Ut de Smidte (Fryske Akademy), 46' jg., nr. 1-2, 
simmer 2012. In memoriam Onno Hellinga 
[1960-2011]; In memoriam Reid van der Leij 
[1955-2011] . 

Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslach
ten.nl), jg. 37, nr. 4, sept. 2012. P. op den Brouw: Bes
seltgen Loyen van Looijengoed [boerderij te Put
ten, in tweeën gesplitst; overzicht van bewoners 
van beide goederen; Gedeeltelijke parenteel van 
Gisbert Loyen, won. Harderwijk 1475 (ruim voor
zien van bronvermeldingen en uittreksels); gen. 
Vla. Roetert Gerrits tr. Amersfoort 1613 Beatris 
Evers; gen. IVc. Neeltgen Aeltzen Kuipers tr. Jan 
Jacobsen, te Enkhuizen]; G. Klopman: Genealogie 
Meernink (Meernik, Meernek) met tak Win
terswijk [Gerrit Hendriksen alias Winterwijk tr. 
Voorthuizen 1750 Grietjen Ariënsen; 7 gen. na
geslacht]; J.F. van der Wal: Genealogie van Claas 
Gerrits(en) Keijser. De familie Keijser / Keiser / 
Keijzer / Keizer afkomstig van Heerde [Claas oer. 
Heerde 1696 Neesje Gerrits Peele; 18'-20' eeuw]; 
S. Voerman: Kwartierstaat van Hendrik Voer
man [Elburg 1878 - Vlaardingen 1965; 5 gen.: 
-, IJzerman, Bijsterbosch, De Gunst]; W. Hop: 
Opmerkelijke aangiften. Wisseling van ouders? 
[Van Koetsveld, Magré]; G. Kouwenhoven: Zerk 
in de kerk van Epe [Beeltsnijder - Steenber
gen; 1624]; G. Klopman: Kwartierstaat van Derk 
Brink [1886 Brummen 1926; 5 gen.: - , Ten Broek, 
Braakman, Doornbosch]. 

*De Waag (www.vhsneek.nl), jg. 14, nr. 2, juni 
2012. Ruurd Boeijinga en Johan de Vries, Sne

kers in hart en nieren [geb. 1934 resp. 1946]; G. 
Boeijinga: Veranderingen in het stadsbeeld aan het 
Leeuwenburg te Sneek en de geschiedenis van het 
enige overgebleven pand nr. 17 [Gorp, Vogelsang 
(1682), Olingius (1716), Haanstra (1801)]; Schepen 
op prentbriefkaarten van Sneek; Pliesies Ruis, 
Brouwer en Hylkema [herinneringen]; Biosco
pen in Sneek; A. Booij: Albert Breunissen Troost: 
beeldbepalende architect en veelzijdig mens 
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[Drunen 1832 - Sneek 1900, tr. (1) 1859 Ytje Gor
ter, tr. (2) Appeltern 1864 Catharina G. Levoir]; H. 
Jaarsma: Een verloren kindje van de Schoolcom
missie [notulen- en missivenboek 1846-1867]. 

Idem, 2012, nr. 3. G.H. Hofstra: Het stadswapen 
van Sneek; Tien vragen aan ... Peter Bax; Nelt
jeshaven [met herinneringen van K. Boersma]; 
H. Stallmann: Een wasserijbedrijf in Sneek [van 
Hoeksema]. 

Waardeel (www.drentsehistorischevereni
ging.nl), jg. 32, nr. 2-2012. Th. Rinsema: Evert 
Rinsema, een bijzonder mens [Gorredijk 1880 -
Heerenveen 1958, schoenmaker, schrijver, tr. 1932 
JacobjeJongbloed, uit Assen]; K. Kuiken: De gruit 
te Yde (1323-1700) en andere raadsels uit de Over
stichtse leenprotocollen [' ... er zijn aanwijzin
gen dat leenmannen nogal eens ten onrechte of 
onder een verkeerd leengoed zijn ingeschreven'; 
de oorsprong van het gruitrecht; Arend Huis en 
Roelof Polman hadden ca. 1380 de gruit in Dren
the in handen en daarbij de lokale rechtspraak; 
gruit: kruidenmengsel om bier houdbaar te ma
ken; de beleningen worden gevolgd tot in de 18' 
eeuw; ' .. . dat de Overijsselse leenprotocollen als 
historische bron ook voor andere Drentse lenen 
voorzichtig moeten worden gebruikt']; J. Wollf: 
Andere tijden in het Drents Archief [vernieuwin
gen]; M. van Noesel: Emancipatie gaat met horten 
en stoten. De vrouwenbeweging in Drenthe; De 
oudste foto's van de hunebedden van Rolde [rond 
1864]. 

Idem, nr. 3-2012. H. Boels: Drenthe: Eén- en on
deelbaar? [in 2011 voorstel Meppel bij Overijssel 
aan te sluiten; er is eerder sprake geweest delen 
van Drenthe bij andere provincies te voegen]; De 
beladen grond van kamp Westerbork; T. Reuve
kamp: De Middeleeuwse hoven van Zuidbarge [de 
geschiedenis van de pachtboerderijen; erfnaam 
sterker dan familienaam (voorbeeld Blering); het 
Germingegoed; het Stegingegoed; de erven van 
klooster Ter Apel; Knegteringe]. 

Westfriese families (secr.: ed.dekker@quick
net.nl), 53' jg. no. 2, sept. 2012. Verv. Familie Pik 
[ge knot p a rente el; 19 c - 2.oc eeuw ; o olc: Piké]; 

P. Nan: Een drama op de Bobeldijk in Berkhout 
[medisch verslag door dokter Delamarre in 1815 
over roodvonk bij het gezin van Cornelis Stam 
en anderen: Beemster, Winder, De Reus, Klopper 
en Snelten; aangevuld met genealogische gege
vens]. 

Zeeuws Erfgoed, jg. 11, nr. 3, sept. 2012. Muse
um Arnemuiden vernieuwt en breidt uit [www. 
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museumarnemuiden.nl]; Een Portugese kraak 
bij Arnstein [landgoed bij Middelburg; eigenaar 
Abraham Caland gaf in 1843 opdracht tot het 
uitgraven van het wrak van De Gabriel (in 1545 
omgevallen; kapitein was Juan Perez de Aresti, 
burger van Arnemuiden)]. Zeeuws Archief (www. 
zeeuwsarchief.nl), Nieuwsbrief nr. 55, sept. 
2012. Subsidie toegekend voor digitalisering ar
chiefMCC [zie Metamorfoze]. 

Uit: onze afdelingsbla den: 
Amersfoort e.o., jg. 21, nr. 3, sept. 2012. D. Steen
beek: HISGIS, HIStorisch Geografisch Informa
tie Systeem [samenvatting van een lezing]; A.G. 

Bousema-Valkema (t): Het oude kerkboekje van de 
familie Teves [eerste eigenaar: Cornelis T. Teves, 
geb. Akkrum 1770, er. Harlingen 1794 Antje Jans 
van der Meij; dochter Wiepkje tr. 1823 Eylert 
Bergman (Bargmann); bijzonderheden over de 
familie; Genealogie Teves (geknot parenteel)]; 
P. Uitenbogaart: Het merkwaardige verhaal van 
mijn overgrootvader [Johannes Anroon Bremer, 
geb. Rotterdam 1874, zoon van Antonetta Bremer 
(geb. Doesburg 1851); zij er. Amsterdam 1880 met 
de zeven jaar jongere Matthijs Dirk Uitenbo
gaart, die haar zoon erkend];]. Hahn-Duiven: Het 
bewogen leven van mijn overgrootmoeder Fre
drika Waaijer [geb. Wapserveen 1854, er. Vledder 
1876 Jacob Kramer]; P. Zwaan-van Diggelen: Ver
overing van een kaperschip in 1730 [door kapi
tein Cornelis Schrijver (geb. 1687); zijn dochter 
Maria Philippina (1732-1798) schreef een keuken
boek (1752)]; J. Kaastra: Maar geen middelen om 
ons in onze eerste behoeften te voorzien [Jelle 
Kaastra, gardenier, er. (Leeuwarden) 1839 Jitske 
Vonk; een nieuwe spoorlijn was dwars door hun 
huis gepland; levensloop van zoon Sjerp (1849-
1932)]; I. Budde-Korver: Een mysterieuze geboor
teakte [van Johanna Maria van Diejen (Utrecht 
1843, dochter van Jacoba van Diejen), erkend 1845 
bij huwelijk van Johannes Portengen en Cors
tiaanrje van Dieën (de verklaring voor de wisse
lende voornaam is misschien, dat haar roepnaam 
'Jaantje' was)]; M. van de Krol: Social media en 
genealogie. 

Amstelland, nr. 87, aug. 2012. Herinneringen aan 
Fedde Bakker [1927-2012, oud afdelingssecreta
ris]; W. van der Velden: De Dingen, die voorbij gaan. 
Verhalen bij voorwerpen uit de Ouderkerkse on
dernemersfamilie Van der Velden; J.F. ten Broek: 
Het begon zo onschuldig ... [Sailing letter van 
Hendrikje ten Broek in 1779 geschreven aan haar 
man Christiaan de Cerf~; F. van Kooij: De. Roelof 
Hart, geneesheer, filantroop en notabel ingeze-
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rene van Nieuwer-Amstel [geb. ald. 1837 (exm. 
Bollaertz); fragment Hart] . 

Apeldoorn e.o., 2012, nr. 3. Bijdragen van leden 
over 'andere bronnen dan de geijkte DTB en BS'! 
[tal van mogelijkheden voor verder onderzoek 
weer eens onder de aandacht gebracht]; F.C. Nelis: 
De zoektocht van Josien Haarsma naar de geschie
denis van Johan Derk Gottszki [geb. Wijhe 1867, 
zoon van Jannetje Jonker (geb. Apeldoorn 1823), 

geëcht in 1882 door Johan Bernard Gottszki; als 
natuurlijke vader wordt vermoed Willem III; met 
afstamming Haarsma]. 

Aqua Vitae (Betuwe), 15' jg. (2012), nr. 2. Verv. 
Bigamie en vrouwenhandel. De wonderlijke le
vensloop van Geertrui van Alphen (Asch 1763 
- Vreeswijk 1820), afl . 2 [moeder van Dirk van 
Alphen (ged. Amsterdam 1791), waarschijnlijk 
geboren uit een relatie met Rijk van Gijtebeek; 
gezocht werd naar diens achtergrond; Van Geij
tenbeek's (afk. van Woudenberg) in de Betuwe]; 
W. Fase: Stamreeks van Peter Steven Schull [Den 
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Haag 1791 - Dordrecht 1835; exm. Vetringa), ad
vocaat, dichter,-> Evert Schuil tr. Tiel 1464 Corne
lia With]; A. de Vries: Een kleine beschouwing [het 
nut van studiezaalbezoek en de zegeningen van 
het digitale tijdperk] . 

Delfland, jg. 21, no. 2, juni/juli 2012. E.B. van Rijn: 
De bijgewerkte wapenkaart van de 35-jarige NGV 
afdeling Delfland (2012). De wapens op de kaart 
[van bestuursleden; beschrijvingen en bestuurs
perioden]; Delftse Plateelbakkerijen deel 19. De 
Vergulde Blompot [opgericht 1615 door Cornelis 
Egbertsz Sas; lijst van eigenaren en personeels
leden]; Vraag Kortenbach [antwoord aanv./corr. 
Bul]. 

GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 15, nr. 3, aug. 2012. 
H. Deckers: Familie Ross [onderzoek naar de af
stamming van overgrootmoeder Maria E. H. Ross, 
geb. Kohlscheid/D 1841]; J. Borger: Een zoektocht 
naar gegevens [over grootvader Hendrik Bor
ger (1851-1925) als rijksveldwachter]; H. Deckers: 
Bertha Husmann, een bewonderingswaardige 
grootmoeder [Würselen/D 1874/1875-1959 (exm. 
Ross)]; A. Dumont: Parenteel van Frederik Plessen 
[tr. Wilhelmina Friesin; zoon Christoffel Fre
derik (Oberkaufungen/D 1795 - Venlo 1874), tr. 
Venlo 1818 Maria Helena Charlier; met Hugens]; 
H. Collaris: Nederlandse mijnwerkers bij de fa. 
Wérister nabij Luik (B) in de periode ca.1900-1970 
(I) [meer dan 10.000 mutatiekaarten van mijn
werkers werden gescand en in een publicatie ver
werkt; alfabetisch overzicht: Aarts t/m Boeijen; 
veelal Limburgers, maar ook: Baanstra (Amster
dam), Bartels (Renkum), Basstra (Enschede), Van 
der Berg (Opsterland), Berkers (Lierop), Bijl (Per
nis), Block (N odjowarno ), Boeren (Eindhoven)]. 

Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch -Tilburg), nr. 
55, jg. 14, sept. 2012.J. Neomagus: Elisabeth Meis
sonnier-Neomagus (1730-1803), vrouw van een 
Fransman, dochter van Johannes [te Nuenen; tr. 
Tilburg 1767 Jean Meissonnier uit Marvejois, 
over!. 1774; haar levensloop]; Th. van Herwijnen: 
97 Kleinkinderen. Het uitgebreide nageslacht 
van Peter Ver1neer [1822-1900, er. 1848 Elisabeth 

Smolders; hun (klein)kinderen]; IJzerhandel in 
's-Hertogenbosch- deel 3 [huwelijken Dordrecht 
1583-1588]. 

Heraldisch Tijdschrift, jg. 18, nr. 3, juli-sept. 
2012. R.W. va11 Dijk: Een niet te verwoesten wa
penspreuk: Concordia Res Parvae Crescunt [Een
dracht maakt macht; de pijlenbundel, symbool 
door de eeuwen heen]; N.J.M. Biezen: Een cachet 
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van de adellijke familie Brantsen [te Arnhem]; 
].A. de Boo: De 'waterwolf. De wapens van Wol
phaartsdijk, Slochteren en Electra met elkaar ver
geleken; H. van Heijni11ge11: Twee maal vier kwas
ten: een 'nieuwe' eeuwenoude prelatenhoed. 
Lijst van bestuurders van de bisschopszetel van 
's-Hertogenbosch [16'-19' eeuw]; Apostolisch vi
carissen, zonder bisschopswijding [naam, schild
spreuk, hoed]; A.C. Zeven: Het Stützbogenkreuz of 
boogkruis of cross bended; J.A. de Boo: Overheids
heraldiek (8) [nieuwe gemeenten Zuidplas. Peel 
en Maas]. 

Hollands Noorderkwartier, afl. 91, jg. 26, nr. 3, 
sept. 2012. Aanvullingen en verbeteringen [Slee
gers; Meijering - Tamis]; M. Luken/K. Bakker: 
Hersenkraker betreffende de familie Bakker, 
ambtelijke dwalingen [fragmenren Bakker te 
Schoorl resp. Akersloot, Bergen; eind 18'-19' 
eeuw]; P. Aaij: Nadere kennismaking met ... [Cor
nelis L. Wittebrood (geb. Beemster 1944); kwst. 6 
gen.: -, De Wolf(Beemster), Smit (te Ouder Am
stel), Bakker (te Laren)]; De geschiedenis van de fa
milie Wenners in Nederland [afl<. van Saerbeck; 
zie ook Gens Germana]. 
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Kempen- en Peelland, jg. zo, nr. 3, sept. 2012. 
Boxmeerse edelsmeden (deel 4, slot) [Raab; 18'-
19' eeuw]; Bijzondere bronnen: verklaringen van 
overlijden [Josephus Neggers, hoefsmid te Best, 
overl. 1908]; Verv. Geenen in 's-Hertogenbosch 

[19' -20' eeuw]. 

Koggenland, jg. 27, 2012/3. M. va11 Teimenbroek: 
Impost op het trouwen en begraven [zie Jaarboek 
CBG 1989]; D. Waalboer: Nog een keer WieWasWie 
[ervaringen van de auteur, o.a. zijn - m.i. terech
te - bezwaar tegen de manier van aanspreken]; 
GensDataPro. Uitvoer (publiceren) Kwartierblad. 
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Land van Cuijk en Ravenstein, afl. 61, jg. 21, 
aug. 2012. Archiefnieuws Noord-Limburg [www. 
archiefwell.nl; www.parochieottersum.nl; 
www.cultuurbehoudmilsbeek.nl]; A.J. Coop
mans: Kwartierstaat Johanna Hubertina Enge
len [geb. Maasbree 1876, tr. ald. 1903 Hendrikus 
Coopmans; -, }oosten (te Helden), Kempen, 
Zelen (Sielen, Seelen)]; M. Roefs: Hoe een kin
derloos echtpaar toch voor een stamboom zorgt 
[vermelding van bloedverwantschap in een hu
welijksakte was reden voor uitgebreid onderzoek 
rondom de families Roefs en Van den Bogaard 
te Oijen; het bleek om aanverwantschap te gaan; 
informatie uit DTB en schepenbank niet altijd 
juist; kluwen ontrafeld]; W. Keeris: Amerika, Ame
rica, over emigranten naar de Verenigde Staten 
van Amerika. 

NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), jg. 26, nr. 
3, sept. 2012. P. Zeeman: Een oude ansichtkaart ge
post in 1902 [gericht aan juffr. J. Jonkhoff door 
haar zuster Aafke Boersma, vrouw van Cornelis 
Stadig te Burum; Jetske Boersma tr. 1886 Haike 
Jonkhoff (geb. Groningen 1860)]; J. Booij: Arend 
Booij [Den Helder 1902 - a/b 1943 ]; A. Mekken: Wie 
en wat waren uw voorouders [naamswijzigingen 
Posthumus - Groot; Pluim - Watertor]; A. Har
kes: Foutieve huwelijksinschrijving [Harkes of 
Kor~. 

Rijnland, afl. 50, 17" jg., nr. 2, sept. 2012.J.F.Jacobs: 
Een terugblik op zestig jaar lid van de NGV;J.G. 
Endhoven: Een pastoor en een prinses, Sassenheim 
in de 17' eeuw [tekst, uitgesproken bij de presen
tatie van het boek 'Parochianen van St.-Pancras]; 
F.J.A .M. van der Helm: Boek KNIL-commandant 
M. B. Rost van Tonningen. Indiëgangers in Den 
Haag aan het einde van de 19' eeuw. 

Stichtse Heraut, 24' jg., nr. 3, aug. 2012. Kwar
tierstaat in cirkelvorm van Wouter A. Bijkerk 
[geb. Heerlen 1953; 6 gen.: Bijkerk (Steenwijker
wold), Hak (te Geldermalsen), Van den Oever (te 
Beesd), Bloemendaal (o.a. te Vlaardingen)]; R. 
Philippo: DNA in de genealogie [samenvatting van 
een lezing]; Verv. Diaconie Nederlands Hervorm
de Gemeente Utrecht [uittreksels 1765-1766]. 

België 
Heraldicum Disputationes (users.pandora. 
be/homunculus), jg. 17, nr. 3-2012. A.C. Zeven: 
De Jurade van Saint-Émilion, 1199-1999 en haar 
zegel [in 1199 kreeg Saint-Émilion stadsrechten; 
de jurats waren de schepenen; in 1948 werd een 
wijnbroederschap opgericht met de naamJurade; 
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zegel met wapens op Franse 
postzegel]; W.A. van Ham: 
Het blazoen van Godfried 
van Bouillon [ca. 1057/61 
-1100; leefde in een periode, 
net vóór het ontstaan van de 
heraldiek; toeschrijvingen, 
traditie; karbonkelschild]; 
H. van Heyningen: Een Katan
gees kruis in wapens van 
de Vlaamse aartsbisschop 
J. F. Cornelis. 

Karbonhelschild 

Vlaamse Stam (www.familiekunde-vlaan
deren.be ), 48' jg., nr. 5, sept.-okt. 2012. P. Huys: 
Vermiste personen: oproepen in de 'Gazette van 
Gend' (1783-1785); P. Kempeneers: Testament van 
Hendrick Kenes en Anna Maria Marschouw, 7 
juni 1780 [te Tielt];]. Erkelbout: Cijfers en beschou
wingen bij de collectie doodsprentjes FV Dilbeek; 
Nieuwsberichten; Verv. Inschrijvingsregisters 
van de Antwerpse droogscheerders-leerlingen 
als genealogische bron (deel XII) [1558-1562]; Op
roepen tot erfgenamen in de 'Gazette van Gend' 
(jaargangen 1783, 1784 en 1785) [in 1783 o.a. de 
overledenen Pieter Baart (Sluis), Abraham du 
Pré (Cadzand), Marie Anne Tanghe (Sluis), echt
paar Eversdyck - Matthey (Sluis); in 1784: Jan 
Soesters (Hulst), Joannes Winck (Sluis)]; Verv. 
Oude Kerkelijke en funeraire opschriften uit de 
streek rond Brugge [te Oudenburg, Ramskapelle, 
Sijsele, Sint-Andries, Sint-Joris-ten-Distel, Sint
Kruis]. Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, 10' jg., 
nr. 5, sept.-okt. 2012. Berichten uit de regio's - in, 
om en rond Familiekunde Vlaanderen. 

Duitsland 
Archiv für Familiengeschichtsforschung, 16. 

Jg., Heft 2/2012. Themenheft: Wurzeln in Osteu
ropa. F. Koch: Die Heimat, wie sie wirklich war. Die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte 
in Sudetendeutschen Heimatbüchern; C. Eis/er: 
Heimatsammlungen der Flüchtlinge, Vemiebe
nen und Aussiedler als Qµelle zur Familienfor
schung (http://www.bkge.de/heimatsamm
lungen/ ]; E. Fendl: Das Johannes-Künzig-Institut 
in Freiburg und seine Archive. 

Genealogie, Band xxxr, 61. Jg., Heft 2, April-Ju
ni 2012. W. Heinemann: Das Leben in einer Klein
stadt vor ca. zoo Jahren [Hanau; in 1808 werd 
daar gesticht de Wetterauischen Gesellschaft für 
die gesamte Naturkunde; de leden verzamelden 
veel gegevens over klimaat, bevolking, verzor
ging]; H. Bock: Bebilderte Geschlechterbücher 
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[bijv.: Kroniek van de graven van Holland (1456), 
Geslachtsregister van de Frankische familie 
von Rossau (1491), Lazarus-Holzschuher-Buch 
(Nürnberg 1509), Ehrenbuch der Fugger (Augs
burg 1545-1547) en van de koopmansfamilie 
Linck (Augsburg 1560-1561); fictieve voorouders, 
kostuumontwikkeling; Bibliografie]; M. Dreiss: 
DieJenisch- ein Augsburger Patriziergeschlecht 
[14' -20' eeuw; beknopt genealogisch overzicht in 
jaartallen; Joachim (1505-1575) en Hieronymus 
(1518-1578) Jenisch verbleven enige tijd als koop
man te Antwerpen]. 

1 ubrieJ 

Mosaik (www.mosaik-kleve.de), Heft 3/2012. F. 
Gesthuisen: Gesthuysen als Soldaten und Seeleu
te auf den Schiffen der Verenigde Oostindische 
Compagnie (VOC) [de oorsprong van de naam ligt 
in de omgeving van Vynen bij Xanten; fragment 
Gesthuisen te Uedem, 17' eeuw; naamgeno
ten Geest-/Gesthuysen bij de VOC; het leven aan 
boord]; J. Kaldenbach: Die Vereinigte Ostindische 
Compagnie 1633-1798 [meer dan 700 matrozen en 
sqldaten uit het Kleverland; hoe ze te vinden op 
internet]; Ver. Nachfahren des Gerhard Luib (Teil 
9) [o.a. Te Poel, Lensing, Baumann, Leijgraaff; 
19' eeuw]; M. Fürtjes-Egbers: Barend Cornelis 
Koekkoek und die Handschuhehe [1859]. 

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

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

Vragen 

674. OFFERIJN 
Hendrik Offerijn, van Diever, wordt in het Amsterdamse Poorterboek ingeschreven 1-3-1698. Hij (35 jr) 
tr. Amsterdam-Buiksloot 17-5-1699 Margretha van der Ploegh, geb. Spankeren bij Dieren. Hieruit drie 
jong overleden kinderen: 2x Anthony, naar haar vader, en de derde Cornelis (naar zijn vader?). Hendrik 
is 1-3-1698 aangesteld tot Reizende bode en 30-3-1701 tot Roedragende bode. Hij over!. Amsterdam 
2-3-1729, begr. Noorderkerk, en heeft waarschijnlijk de familienaam Offerijn pas in Amsterdam aange
nomen. 

Gevraagd: informatie over Hendrik van vóór 1700, in Amsterdam en elders. 
H. Offereins, Leusden 

675. RIJPERT 
Petrus Rijpere, geb. Germani, over!. Breda 20-6-1780, tr. ald. 11-8-1771 Christina Cregel (Krieger), over!. 
Breda 21-1-1804. Petrus is grenadier in het Regiment van Colonel Stuart, lag in garnizoen in Deventer en 
tr. met attestatie in Breda. Zijn broer Henricus, soldaat, over!. Breda 16-8-1783, tr. Catharina Elisabeth 
Volhardt en zou afk. zijn uit Rheingau (D). 

Gevraagd: nadere gegevens over Petrus en zijn voorgeslacht. Alle naamdragers Rijpere van vóór 1750 

kunnen van belang zijn. 
E.J.C. Rijpere, Breda 
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