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Bij de voorplaat
Claes Dircksz van der Heck (circa 1600–1649), gezicht op het kasteel in Egmond aan de Hoef, Rijksmuseum Amsterdam.
Fragmentgenealogie:
I.  Dirk van der Heck trouwt Neeltje van Heemskerk, zus van Maerten van Heemskerk.
 Maerten van Heemskerck, geboren Heemskerk 1498, overleden Haarlem, 1 oktober 1574 was een beroemd schilder, 

geboren als Maerten van Veen, zoon van een boer. In 1527 van huis gegaan en 0p 23 mei 1532 vertrokken naar Rome, 
om daar de klassieke kunst en het werk van de eigentijdse meesters te bestuderen. In 1536 keerde Van Heemskerck 
terug naar de Nederlanden. In 1537 tekende hij een contract voor het schilderen van de zijluiken bij een altaarstuk, 
‘De Calvarieberg’, voor de Oude Kerk in Amsterdam. De volgende jaren was Van Heemskerck een veelgevraagd 
kunstenaar. Hij beperkte zich niet tot schilderen en tekenen, ook maakte hij tapijtontwerpen en ontwierp hij 
glas-in-loodramen voor de Karmelietenkerk in Haarlem. Hij trouwde rond 1540 met de Haarlemse Marie Jacobs 
Coningsdochter, en later met de rijke Martytgen Gerritsdochter. Van Heemskerck is kinderloos gebleven.

IIa.  Jacob Dircksz van der Heck.
IIIa.  Claes Jacobsz (Niclaes) van der Heck, hij was een landschapsschilder, die in hetzelfde atelier werkte als zijn neef (IIIb).
IIb.  Claes Dircksz van der Heck, geboren Alkmaar circa 1600, begraven Alkmaar 31 januari 1649 was kunstschilder en 

tekenaar en vervaardigde voornamelijk landschappen en werken waarop architectuur een belangrijke rol speelt, 
zoals zichtbaar is op zijn afbeelding van het kasteel van Egmond. Over het leven van de schilder is weinig bekend. Hij 
werd in 1635 lid van het Alkmaars Sint-Lucasgilde, nadat zijn neef Claes Jacobsz van der Heck dat gilde had helpen 
oprichten in 1632.

IIIb.  Maerten Heemskerck van der Heck, hij is genoemd naar zijn beroemde oudoom Maerten van Heemskerk. Maerten 
Heemskerck van der Heck is geboren Alkmaar 1620 en overleden Alkmaar 1660, was gespecialiseerd in het schilderen 
van ruïnes, landschappen en interieurs. Hij schilderde onder andere de ruïnes van het kasteel in Egmond aan de Hoef. 
Hij werd lid van het Alkmaars Sint-Lucasgilde in 1653 en daarna regent.
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Van de redactie
We beginnen deze uitgave met een artikel van Herman de Wit, ‘Uit welke familie komt de 
zeventiende-eeuwse Maria Saulmon?’ Het beschrijft een speurtocht naar de afkomst van Maria 
Saulmon. Zij trouwde eind 1652 in Amsterdam met Reinholt Roth, van wie kon worden vastgesteld 
dat hij een telg was uit een familie uit het Oost-Pruisische Koningsbergen (Königsberg), 
tegenwoordig Kaliningrad in Rusland. Een mooi voorbeeld van een onderzoek met enige 
bijzondere vondsten.

Vervolgens worden de ‘Kwartieren van mr. Anthonij Johansz Thierens’ beschreven door Hans 
Nagtegaal en Henk Morien. Hier worden uitgebreid de wapens van de familie Thierens beschreven.

Petronella J.C. Elema beschrijft de aantekeningen in een bijbel (een Statenvertaling uit 1762) uit 
Nieuwe Pekela (de Groninger Veenkoloniën). In deze bijdrage getiteld ‘Bijbelinscripties uit Nieuwe 
Pekela, familieaantekeningen Speelman, Kool, Sprik, Luth’ worden de aantekeningen verder 
uitgewerkt tot een genealogie.

Verder bespreekt Hans Meijeraan in het kader van ‘De ene akte is de andere niet’ opnieuw een 
aantal akten van de burgerlijke stand. Dit keer betreft het personen met de namen Laubersheimer 
– Laubertsheimer – Lauwersheimer – Louwersheimer en komt de auteur met enige verrassende 
bevindingen.

Bob Coret introduceert ons in de wereld van de ‘open data van Nederlandse archieven’ en geeft 
antwoorden op een aantal vragen: welke informatie vinden wij daar, hoe vinden we deze en hoe 
‘vrij’ zijn die data.

Natuurlijk vindt u ook de rubrieken Boekrecensies en Tijdschriften.
Met deze uitgave wordt meegestuurd het Register over 2015, de zeventigste jaargang.

De redactie is de afgelopen maand aan de slag gegaan met de verschillende bijdragen voor het 
themanummer over ‘Immigratie en onze voorouders’, dat in de loop van dit jaar zal verschijnen.

Tot slot wenst de redactie alle lezers veel plezier met de uitgave die voor u ligt.

Frits van Oostvoorn
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HERMAN DE WIT

Uit welke familie komt de 
zeventiende-eeuwse Maria Saulmon?

Dat soms veel moeite moet worden gedaan om tot een reconstructie van het leven 
van een persoon of gezin te komen zal u als lezer niet vreemd voorkomen. Lang niet 
altijd lukt het om de vinger achter voldoende historische feiten te krijgen. Soms 
levert stoïcijns ploeteren in combinatie met het nodige geluk toch wat op, zoals 
bij mijn pogingen om te achterhalen uit welk gezin een vrouw met de naam Maria 
Saulmon afkomstig was. 

1. De Spuipoort en Spuipoortbrug in Dordrecht ca. 1745. Uit de collectie van het Regionaal Archief Dordrecht’, inv.nr. 551_30086.
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Het speurwerk naar de afkomst van Maria Saulmon vond 
plaats binnen een nog steeds lopend onderzoek naar een 
familie (de) Roth.1 Bij de start van het onderzoek naar Maria 
Saulmon was bekend dat ze gehuwd was met Reinholt Roth, 
van wie pas jaren later kon worden vastgesteld dat hij een telg 
was uit een familie uit het Oost-Pruisische Koningsbergen 
(Königsberg), het tegenwoordige Kaliningrad in Rusland. Rein-
holt Roth kwam in 1657 als kapitein in het Deense leger en in 
1672 trad hij in dienst van het Staatse leger in dezelfde rang. 
Zoals gebruikelijk in die tijd verhuisde het gezin mee, eerst 
naar Denemarken en later terug naar de Republiek. Enkele ja-
ren na terugkeer, in 1672 of 1673, overleed Maria Saulmon. Bij 
mijn onderzoek probeer ik een beeld te krijgen van het gezin of 
de familie waaruit een aangehuwde afkomstig is. In dit geval 
had ik een extra reden, want door meer over de familie Saul-
mon te weten, kon ik wellicht gaan begrijpen waarom Reinholt 
Roth rond 1650 vanuit Koningsbergen naar de Republiek was 
gekomen. Was hij als militair of via militaire connecties in de 
Republiek verzeild geraakt? Of had zijn komst te maken met 
activiteiten in de handel, via banden die de familie Roth had 
met kooplieden elders in Europa?

Verwarrende vondsten

In de marge van mijn onderzoek (de) Roth had ik een vijftal 
zussen van Maria Saulmon getraceerd in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw. Los van wat nieuwe details liep verder 
onderzoek naar hun ouders vast. Daarnaast ontstond ver-
warring door enkele vondsten. Zo bleek Maria in het Neder-
land's Adelsboek te worden aangeduid als Maria Zoelmont, 
dat leek te verwijzen naar een oud en uitgestorven geslacht, 
maar niet juist kon zijn.2 Wonderbaarlijker was de wijze waar-
op Reinholt Roth en zijn vrouw werden aangeduid in een ma-
nuscript dat in het archief van Kaapstad wordt bewaard.3 Dit 
vanaf 1770 aangelegde manuscript is gemaakt door een lid 
van het Rhenense geslacht Klerck. De familie Klerck is twee 
maal verwant geraakt aan (de) Roth door de huwelijken van 
een zoon en een dochter van Reinholt en Maria, met twee 
leden van de familie Klerck. Reinholt en Maria worden in dit 
manuscript aangeduid als baron Reijnholt Roth, heer van 
Kronenburgh en den Hoeff en Maria, gravinne van Moens, 
vrouwe van Kronenburgh en den Hoeff. Reinholt en Maria zijn 
in het manuscript beiden voorzien van een familiewapen. Wat 
betreft de gebruikte titels baron en gravin is wel duidelijk dat 
dit het gevolg is geweest van het letterlijk oppoetsen van het 
blazoen, een gewoonte die vaker voorkomt in laat achttien-
de-eeuwse genealogieën.4 Pas na verloop van jaren werden 
de aanduidingen in het manuscript opgehelderd. Het ‘van 
Kronenburgh en den Hoeff’ werd het eerst duidelijk. Reinholt 
bleek gelegerd te zijn geweest in het Deense slot Kronborg. 
Het slot werd hier te lande aangeduid als Kronenburg, gele-
gen in Elseneur (Helsingør). Of Reinholt daar onroerend goed 
bezat, kon niet worden achterhaald. Hij had dat wel in Egmond 
aan den Hoef, waar de tweede aanduiding naar verwijst. De 
term heer van moet hier dus erg ruim worden geïnterpre-

teerd. Het bijgevoegde wapen in het manuscript in Kaapstad 
is verwant aan dat van zijn grootvader in Koningsbergen en 
aan dat van zijn nakomelingen. Omdat veel gegevens uit het 
manuscript historisch juist bleken te zijn, leek de kans groot 
dat er een kern van waarheid schuilde in de aanduiding Van 
Moens bij zijn vrouw Maria. Omdat Maria van Moens niet 
verwijst naar de bekende families Moens en Van Moens, 
concludeer ik dat de familienaam bij Maria in dit manuscript 
vermoedelijk ontbreekt. Niet zo vreemd, want ze overleed 
terwijl haar kinderen nog relatief jong waren en Reinholt her-
trouwde snel. De naam van de moeder lijkt gauw in de verge-
telheid te zijn geraakt. Als een zoon van het echtpaar in 1706 
een bewijs nodig heeft dat zijn identiteit aantoont, laat hij 
een verklaring opmaken door enkele inwoners van Egmond 
aan den Hoef, waarin zijn moeder Maria Solomonde wordt 
genoemd.5 In een negentiende-eeuws manuscript met ge-
nealogische aantekeningen wordt Maria Saulmon door haar 
achter-achterkleindochter als Maria Simon aangeduid.6 Dat 
de naam Saulmon een Franse klank heeft gehad, zal niet aan 
de duidelijkheid hebben bijgedragen.

Na talloze exercities was ik uiteindelijk nog niets wijzer ge-
worden over de familie Saulmon. Wel was duidelijk dat deze 

2. Het wapen van Maria Gravinne van Moens afgebeeld in een 19e eeuws 
afschrift van het manuscript Genealogia Klerckiana, dat zich sinds 2009 
in ons land bevindt.7 De persoon tot wie dit wapen zou behoren is elders 
alleen bekend als Maria Saulmon.
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familie maar sporadisch in de Nederlanden voorkwam en ik 
besloot daarom breder te gaan kijken naar personen met deze 
familienaam. Toen bleek dat er in 1654 een kind van Reinholt 
en Maria in Amsterdam was gedoopt, met de naam Louisa 
Adelgonda, kon ik een nieuwe hypothese opwerpen. Een Louis 
Salomon trad als getuige op. Destijds vermoedde ik al wie de 
ouders van Reinholt waren. Daarom was mijn hypothese, dat 
Adelgunde een vernoeming was naar de moeder van Reinholt. 
Dat betekende dat de andere doopgetuige, Louis, de vader van 
Maria kon zijn, want Maria werd bij deze doop Maria Salomon 
werd genoemd.

De doorbraak

De ondertrouwregisters van Amsterdam vermelden op 3 april 
1613 de inschrijving van Louis Salmon van Aken en Anna Tack 
van Frankfurt. Dit zouden de ouders van Maria Saulmon en 
haar zusters kunnen zijn. Dit spoor werd gevolgd en uiteinde-
lijk bleek het te leiden tot de doorbraak. Daarbij hielp dat het 
gezin tot de Waalse kerk behoorde, zodat gebruik kon worden 
gemaakt van de Waalse fiches. In Breda en Dordrecht werden 
gegevens van het gezin Saulmon-Tack gevonden, inclusief de 
dopen van eerder gevonden zusters van Maria. Vader Louis 
bleek enige tijd later in Bredase bronnen als koopman te wor-
den genoemd.

Reinholt lijkt zijn echtgenote Maria Saulmon via handelsre-
laties te hebben leren kennen. Dat geeft uiteraard nog geen 
zekerheid over de reden waarom hij naar de Republiek kwam. 
Ook is onduidelijk of Reinholt ergens de kost mee verdiende 
of dat hij zonder beroep was. Als zoon uit een koopmansfa-
milie zou hij, zoals te doen gebruikelijk, in de leer kunnen zijn 
gegaan bij een bevriende familie. Zo zou hij bijvoorbeeld bij 
een lid van de internationaal opererende koopliedenfamilie 
De Malapert ondergebracht kunnen zijn. Wellicht dat ooit nog 
eens een akte opduikt waaruit de relatie tussen Reinholt Roth 
en een koopman in de Republiek zal blijken. Maar misschien 
hield hij zich helemaal niet bezig met de handel. Omdat Rein-
holt bij zijn huwelijk al 29 jaar oud was en gelet op zijn latere rol 
als kapitein, is zeker niet uit te sluiten dat hij actief is geweest 
in het Pruisisch leger. Dan zou hij na de vrede van 1648 naar 
de Republiek zijn gekomen. Hoe dan ook, het is niet gelukt om 
Reinholt vóór zijn ondertrouw ergens in de Nederlanden te 
traceren. Als uit het niets komend gaat hij eind 1652 in onder-
trouw, op dat moment in Amsterdam wonend. Het echtpaar 
zal daar enkele jaren hebben gewoond, gelet op hun kind dat 
daar in 1654 is gedoopt. Waarom hij in 1657 legerkapitein werd 
in Denemarken blijft onduidelijk. Wellicht deed zijn broer, of-
ficier in Deense dienst, een beroep op hem, om te helpen bij 
de oorlog tegen de Zweden. Misschien verliep zijn werving via 
contacten hier in de Republiek met de Amsterdamse kooplie-
den Marselis, die op verzoek van de Deense koning troepen 
ronselden.8 Een lid van de familie Marselis betaalde namelijk 
de helft van de kosten van de compagnie van Reinholt.
Nu ik wist dat Louis Saulmon koopman was, leek verder speur-

werk in Amsterdam zinvol. Daar werd een waardevolle vondst 
gedaan, want Louis bleek in een rechterlijke akte te worden 
genoemd als mede-erfgenaam van Antonio Malepart. Alweer 
een naam die van Franse origine moest zijn. Gewapend met 
deze bekende familienaam ontdekte ik na enige tijd een aan-
tal prachtige documenten in het familiearchief De Malapert in 
Het Utrechts Archief. De vader en grootvader van Louis Saul-
mon bleken afkomstig te zijn uit Valenciennes.

Het onderzoek naar de vader van Maria Saulmon levert een in-
teressant beeld op van een actieve ondernemer. Het is wel de 
vraag of hij als ondernemer voldoende in zijn levensonderhoud 
heeft kunnen voorzien. Louis Saulmon heeft ongetwijfeld last 
gehad van de economische malaise die optrad in de jaren twin-
tig van de zeventiende eeuw, na het einde van het Twaalfjarig 
Bestand. Sinds het eind van de jaren twintig hield Louis zich 
bezig met het ontwerpen van molens, een activiteit van meer-
dere kooplieden in Dordrecht. Of hij hiermee begon omdat hij 
geïnteresseerd was geraakt via zijn collega’s, of uit noodzaak 
omdat de handel niet zo best liep, is slechts gissen. De eerste 
helft van de zeventiende eeuw was een tijdsgewricht waarin 
velen zich met uitvindingen bezig hielden. In die maalstroom 
kan hij zijn mee gegaan. Van zijn activiteiten als koopman zijn 
flarden bekend geworden, maar in de archieven moet nog het 
nodige verborgen zijn. Behalve met het ontwerpen van molens 
heeft hij zich in elk geval bezig gehouden met de productie van 
lakens. Daarbij zal hij zelf regelmatig hebben moeten inves-
teren en dat kan tot een financieel debacle hebben geleid als 
die investeringen niets opleverden. De lastige economische 
situatie leidde misschien ook tot zijn overweging om zich in 
Nieuw Nederland te vestigen, iets dat toevallig tijdens het on-
derzoek ook aan het licht kwam. Of was Louis simpelweg een 
avonturier voor wie het gewone nooit interessant genoeg was? 
Het feit dat Louis Saulmon in 1658 met consent van de heer 
Borgemeesteren gratis gesonken in de Nicolaikerk in de stad 
Utrecht wordt begraven zou kunnen wijzen op het feit dat zijn 
financiële positie aan het eind van zijn leven niet florissant was.

Waarom Van Moens?

De aanduiding Van Moens in het Kaapse manuscript bleef lan-
ge tijd volledig duister. Dat het begrepen moest worden als 
een verwijzing naar bezit van Maria Saulmon of haar familie, 
lag voor de hand nadat de beschrijving van haar man was opge-
helderd. Gedacht werd al snel aan plaatsen als Moen of Mons 
(Bergen) in België, maar daarmee was geen relatie bekend. 
De mogelijkheid dat naam én wapen verband hielden met het 
Deense eiland Møn is voor de zekerheid ook bekeken, omdat 
het gezin immers in Denemarken heeft gewoond. Na consul-
tatie van de Deens heraldicus Knud Prange was duidelijk, dat 
het hier niet om een Deens familiewapen kon gaan. Het fami-
liewapen dat bij Maria van Moens wordt afgebeeld is slechts 
in één ander manuscript aangetroffen, dat stamt uit dezelfde 
periode als het manuscript in Kaapstad. In dit tweede manus-
cript staat een gelijkend wapen Van Moens, geschetst vanaf 
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een wapenbord in de Rhenense kerk.9 Dit wapenbord toont 
uiteraard geen helmteken, wat in het Kaapse manuscript wel 
het geval is. De betekenis van de bokaal als helmteken is ove-
rigens onduidelijk. Bekend is, dat de maker van het Kaapse 
manuscript veel van de familiegegevens heeft verkregen van 
Martha Maria Klerck, dezelfde vrouw voor wie dit wapenbord 
in 1775 of kort daarna in de Rhenense kerk is aangebracht. Zo-
doende kunnen we vaststellen dat de auteurs van beide ma-
nuscripten feitelijk dezelfde bron hebben gebruikt, namelijk 

de Rhenense Martha Maria Klerck, kleindochter van Reinholt 
Roth en Maria Saulmon.
Een oproep in dit tijdschrift van 20 jaar geleden leverde geen 
informatie op over dit wapen.10

Wellicht dat het familiewapen met de vis en de zeven sterren 
werkelijk door voorouders van Maria Saulmon is gebruikt. 
Vreemd toeval is echter, dat de zeven sterren die in dit wapen 
staan ook voorkomen in het familiewapen Dachverlies. Na het 
overlijden van Maria Saulmon hertrouwde Reinholt Roth in 
1674 met Helena Burggraeff, die op haar beurt via haar over-
grootmoeder afstamde van de Brabantse familie Dachver-
lies. Dat zou kunnen wijzen op een geconstrueerd wapen Van 
Moens (Saulmon).

Vrij recent werd informatie over de vader van Maria Saulmon 
ontdekt, die bleek aan te sluiten bij eerder gevonden gegevens 
van Maria’s voorouders. De familie Saulmon blijkt gedurende 
enkele generaties bezittingen te hebben gehad in de directe 
omgeving van Elouges, een dorpje gelegen tussen Valencien-
nes en Mons (Bergen). Volledige zekerheid geeft het niet, maar 
misschien dat men met de aanduiding gravinne Van Moens ver-
wees naar dit familiebezit, circa 12 kilometer van Mons liggend. 
Het is de tot nu toe best mogelijke verklaring voor de aandui-
ding Van Moens in het manuscript Genealogia Klerckiana.

Conclusies

Het verloop van mijn onderzoek laat zien dat het verstandig kan 
zijn om de directe omgeving van een familie of persoon te be-
trekken in het onderzoek. Verbreding van het onderzoek, door 
aandacht te schenken aan verwanten, bekenden en zakelijke 
contacten, helpt soms bij het vinden van nieuwe ingangen voor 
verder archiefwerk. Dat bleek in dit onderzoek het krachtigst 

3. Het wapen van de in 1536 overleden Henricus Dachverlies met zeven ze-
venpuntige sterren.11 Later komt het wapen voor met zespuntige sterren, 
zoals in het wapen Van Moens.

4. Elouges behoort nu tot Dour, vrijwel aan de weg (N51) van Mons naar Valenciennes gelegen. Google-Maps.
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bij de aanwijzing dat Louis Saulmon erfgerechtigde was van 
een lid van de familie Malapert, wat tot een doorbraak leidde.

Er is een beeld ontstaan als het gaat om de vraag uit welke 
familie Maria Saulmon afkomstig was. Het onderzoek heeft 
ook enige informatie gegeven ten behoeve van het onderzoek 
naar de familie (de) Roth. Ik ben tevreden met het resultaat, al 
kan nog geen antwoord worden gegeven op de vraag waarom 
Reinholt Roth naar de Republiek kwam. Duidelijk is dat – een-
maal hier – Reinholt ging trouwen met een koopmansdochter. 
Wellicht komen in de toekomst nog nieuwe feiten aan het licht, 
al zouden die zomaar weer allerlei nieuwe vragen kunnen op-
roepen.

Fragmentgenealogie Saulmon

Omdat ik wilde begrijpen wie Maria Saulmon was, is slechts 
beperkt onderzoek gedaan naar haar verdere voorgeslacht. 
Het is alleszins denkbaar dat Maria Saulmon behoort tot de 
familie Sau(l)mon die in de vijftiende eeuw in Valenciennes 
voorkomt. Die familie zou een wapen hebben gevoerd met 
daarin een vis op een horizontale balk.12

Onderstaande fragmentgenealogie, waarin de ouder-kind re-
laties zeker zijn, begint in het midden van de zestiende eeuw.

I.  François Saulmon, zijdekoopman, overleden tussen 22 
augustus 1577 en 20 maart 1586, trouwt jonkvrouwe Colle 
Huriau.

 Op 22 augustus 1577 maken beide echtelieden een akte 
op, vrijwel zeker een testament, voor het gerecht van het 
kasteel Valenciennes en de leenheer van de graaf van He-
negouwen, betreffende het goed of het land Rossier.13 Het 
zal daarbij gaan om La Rosière of Rosières, behorende tot 
het rechtsgebied van Elouges. Vrijwel zeker hebben ook de 
volgende gegevens betrekking op deze François Saulmon: 
In 1551 wordt een François Saulmon genoemd in een rech-
terlijke akte in Valenciennes die Anthoine de Malbecq c.s. 
gedaagd had. Het betreft vermoedelijk een appèl in een 
rechtszaak voor het gerecht in Crespin.14 François Saul-
mon uit Valenciennes is veroordeeld door de Bloedraad 

van Alva.15 Net als veel anderen was hij al in september 1567 
vertrokken uit Valenciennes.16

II. Nicolas Saulmon,van Valenciennes, trouwt Aken 6 mei 1586 
Louise Malapert, geboren/gedoopt (San Román kerk) Sevil-
la 16/23 augustus 1563, dochter van Louis Malapert en (bui-
tenechtelijk) Maria Andrea.17

 Op 20 maart 1586 zijn te Aken voor notaris Jean Bruynincx 
de Franstalige huwelijksvoorwaarden opgemaakt van Nico-
las Saulmon en Louise Malapert.13 Nicolas wordt begeleid 
door zijn moeder (zijn vader is overleden) en door zijn zwa-
ger Jaque de Caignoncle.18 Louise wordt vergezeld door haar 
neef Jean Vivien19, die tevens namens haar vader verschijnt. 
Uit de huwelijksvoorwaarden blijkt onder meer dat de moe-
der van de bruidegom belooft dat haar zoon 200 pond krijgt 
en de leenrente van het land Rossier (‘terroir d’Eslouge’). Dit 
land zien we weer terug bij zoon Louis. Nicolas krijgt na de 
dood van zijn moeder het leen Rossier, zoals vastgelegd in 
een akte op 22 augustus 1577 van zijn ouders, bestaande uit 
verschillende huizen en stukken land. Colle Huriau belooft 
dat ze een lijfrente van 200 pond (Tournoois) op naam van 
Louise Malapert zal zetten. De vader van de bruid zal de 
bruidegom 500 ponden uitkeren en hij betaalt de kosten van 
de bruiloft. Verder zal na zijn dood jaarlijks een uitkering van 
200 florijnen komen uit het vruchtgebruik van een stuk land. 
Dat de bruidschat van 500 ponden (Brabants) is ontvangen, 
blijkt uit de kwitantie die Nicolaas Saulmon op 1 februari 
1590 uitschrijft voor zijn schoonvader.

III.  Louis Saulmon [ook Saumon, Saulmont, Saulman, Soul-
mon, Soulman, Sal(o)mon, Sol(e)mon], geboren Aken 
vermoedelijk 1587, koopman, uitvinder in de molenbouw, 
aangifte begraven (Nicolaïkerk) Utrecht 25 oktober 1658, 
ondertrouwt Amsterdam 3 april 161321 Anna Tack [ook Tacq, 
Tac, Dack], geboren Frankfurt 6 juni 1596, aangifte begra-
ven (Geertekerk) Utrecht 15 december 1651, dochter van 
Dietrich Tack (Dack)22 en Decilie Vorstermann.23

Een huurcontract van een huis en toebehoren overeen geko-
men tussen Louis Saulmon, op dat moment wonend te Frank-
furt, en Jacques Michiel, burger en koopman uit Valencien-
nes, is ongedateerd, maar dateert van rond 1610. Het betreft 
onroerend goed in het tussen Mons en Valenciennes gelegen 
Elouges.24 Deze eigendommen zullen identiek zijn aan het 
goed dat in de akte van zijn grootouders wordt genoemd, 
aangehaald bij de huwelijksvoorwaarden van zijn ouders. In 
dit huurcontract wordt echter veel specifieker ingegaan op 
deze bezittingen. Het betreft een huis met diverse toebeho-
ren zoals tuinen, weides, struikgewas en akkerland. Daarnaast 
worden nog stukken land opgesomd, alles gelegen in de regio 
van Elouges, een enkele keer vallend onder de jurisdictie van 
Mons. Op 27 november 1611 wordt Louis Soulmon met attesta-
tie van Frankfurt ingeschreven als lidmaat van de Waalse kerk 
in Amsterdam. Anna Tack is wellicht later in Amsterdam geko-
men. Zij wordt in elk geval pas na haar huwelijk ingeschreven 

5. Het wapen dat volgens Casimir de Sars de Solmont werd gevoerd door 
de famile Saumon uit Valenciennes.
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bij deze kerk, op 5 oktober 1613. In 1614 komt zijn naam voor 
in een notariële Amsterdamse akte. Het betreft een insinuatie 
gericht op Louis Saulmon en anderen die gezamenlijk goede-
ren van Manoel Carvalho verzekerd hadden, die werden ver-
voerd met het schip Sint Anna Bonaventura. Het schip had uit 
veiligheidsoverwegingen een andere haven gekozen en was 
zodoende niet naar Valetta op Malta gegaan. Het verdere ver-
voer was daardoor niet verzekerd en eventuele kosten zouden 
ten laste komen van de verzekeraars.25 Carvalho verzekerde 
vaker schepen met zijn lading via zijn netwerk.26 Dit sluit wel-
licht aan bij het feit dat Louis Saulmon één van de 872 perso-
nen is, die in 1615 een rekening hadden bij de Wisselbank van 
Amsterdam. Vooral kooplieden gebruikten de rekeningen voor 
het doen en ontvangen van hun betalingen.27 Helaas ontbreken 
de grootboeken uit de jaren dat Saulmon een rekening bij de 
wisselbank had. Op 31 januari 1617 wordt de koopman Louis 
Saulmon poorter van de stad Breda. Vanuit Amsterdam wordt 
op 14 maart 1617 attestatie verleend aan Louis Saulmon en zijn 
vrouw die naar Breda vertrekken. Op 26 april 1618 koopt hij in 
deze stad het huis Hertsbeeck in de Veterstraat, later de Sint 
Jansstraat genoemd, voor het bedrag van 6.487 gulden. Hij 
verkoopt het huis weer op 13 mei 1622, met een kleine winst, 
voor 6.750 gulden.28 De Staten-Generaal besluiten op 25 mei 
1619 om aan de Bredase koopman Louis Saulmon brieven van 

voorschrijven te verlenen aan de heer van Barlaymont, gou-
verneur van Luxemburg, voor herstel van de schade, hem en 
Gillis Rubbens door luitenant Johan de Hugun in het garnizoen 
te Bastogne (Bastenaken) aangedaan.29 Op 31 augustus 1620 
wordt een kind van het echtpaar begraven in de Grote Kerk van 
Breda. Betaald voor baarkleed en overluiden.

Op 27 oktober 1620 gaat Louis Saulmon met zijn neef Jacques 
de Cagnioncle30 een compaignie aan, gericht op handel in Luik, 
Sedan en Metz. Cagnioncle is dan aan Saulmon het enorme be-
drag van 12.800 gulden schuldig, waarvoor hij 5% rente per jaar 
zal betalen zo lang hun compagnonschap duurt.31 In december 
1622 is Louis Saulman getuige bij de doop (Waals) te Breda 
van Jehan, zoon van Nicolaas Scavart en Jeanne Haultain.In 
september 1624 wordt zoon Charles uit het gezin Saulmon in 
Dordrecht gedoopt. In mei en in juni 1625 worden kinderen van 
Louis Saulmon begraven in de Augustijnenkerk in Dordrecht, 
een jaar waarin de stad door de pest werd getroffen.32 Louis is 
uitgeweken naar Dordrecht, vanwege het beleg van Breda dat 
in de zomer van 1624 begon en dat er toe leidde dat de stad 
in 1625 in Spaanse handen viel. De stad zou in oktober 1637 
pas weer worden bevrijd. Evenals andere kooplieden en be-
middelde inwoners had Louis Saulmon zijn huis in Breda niet 
onbeheerd achter gelaten, want hij liet zijn knecht daarin wo-

6. Tekening van de Grote Kerk in Breda, ca. 1640-1660. Uit de Breda Beeldcollectie van het Stadsarchief Breda, identificatienr. 19730768.
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nen.33 Jacques de Cagnioncle verschijnt op 23 september 1625 
voor een Dordtse notaris op verzoek en instructie van Louis 
Saulmon. De Cagnioncle verklaart eerder dat jaar vier tonnen 
met salpeter te hebben ontvangen, ongetwijfeld bedoeld voor 
de productie van buskruit.34 Louis Saulmon wordt genoemd in 
verpondingsregisters van Dordrecht. Uit het register van 1626 
blijkt dat hij sinds 20 september 1627 aan de Groote Kerkbuurt 
woonde.35 Dat was in een huurhuis.36 Het register van 1633 laat 
zien dat de stroohoedenmaker Jan Vossijn het huis van Soul-
mon in de Heer Mathijstraat (nu: Kolfstraat) heeft gehuurd.37 
In het register van de 1000ste penning, aangelegd in 1626,  komt 
Louis Saulmon voor met de melding is vertrokken. Hij is aange-
slagen voor 20 ponden, wat betekent dat zijn vermogen werd 
geschat op 20.000 ponden.38 Op 29 mei 1629 wordt aan Lous 
Saulmon en Jacques Cagnioncle een tuin in de Heer Mathij-
straat in Dordrecht overgedragen.39 Louis Saulmon uit Dor-
drecht verkrijgt op 10 september 1632 van de Staten-Generaal 
voor de duur van 11 jaar octrooi op rosmolens (...) die bequaem 
syn om Coorn te malen, laeckens te vollen ende andere dier-
gelycke sware wercken te doen, gaende wel de helft lichter als 
de rosmolens die in dese provincien in usancie syn (...).40 Bij de 

verkoop op 19 februari 1633 van de vier jaren daarvoor gekoch-
te tuin blijkt dat er delen van een molen van Saulmon in staan. 
De tuin lijkt als werkplaats te hebben gefungeerd voor de ex-
perimenten van Saulmon en Cagnioncle.41 Isaac Beeckman, 
sinds 1627 rector van de Latijnse school in Dordrecht, was een 
bekend persoon die zich met allerlei wetenschappelijke vraag-
stukken bezighield. Hij had contacten met wetenschappers 
uit heel Europa en bij tijd en wijle werd hij om raad gevraagd 
door stadgenoten, zo ook door Gerrit Houben en Louis Saul-
mon. Het ziet er naar uit dat Beeckman was gevraagd om te 
komen kijken naar een molen, zoals beschreven in het in 1632 
verkregen octrooi van Louis. Beeckman schrijft daarover in 
zijn journaal Volmeulen gepractiseert van Houben ende van 
my geexamineert: Gerrit Houben42 ende Monsr Saumon heb-
ben desen 23en April 1633 eenen volmeulen gepractiseert, met 
denwelcken sy voorgeven door één peert soveel te sullen doen 
als met de ordinare volmeulens door 3 peerden (...). Beeckman 
schrijft dat hij beide heren heeft aangeraden om door hen ge-
bruikte rolletjes te vervangen door kleine (tand)wieltjes.43 Op 
4 mei 1633 draagt Louis Saulmon, dan wonend in ‘s-Hertogen-
bosch, het eigendom over van in onderpand gegeven goud- en 

7. De Raad van State legt op 23 juni 1634 vast, dat Louis Saulmon een aanvulling krijgt op zijn in 1632 verkregen octrooi. Saulmon heeft zijn enkele jaren 
daarvoor ontwikkelde molen verbetert met ‘een nieuw Instrument genaemt de schroewe sonder eijnde’.
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zilverwerk, juwelen en andere goederen, waarvan de waarde 
in mindering wordt gebracht op een in 1626 aangegane schuld 
aan Louis de Malapert uit Utrecht.44 Blijkbaar kon Saulmon op 
dat moment het geleende geld niet terug betalen. Op 29 juni 
1634 wordt door de Staten-Generaal het octrooi uit 1632 aan 
Louis Soumon uitgebreid. Op 14 juli 1634 is aangetekend dat 
dit zowel gold voor Jan Muller (principaal uitvinder) als Louis 
Saulmon.45

Er is jarenlang onenigheid gebleven tussen Louis Saulmon en 
Johannes (Jan) Muller over een octrooi. Op 6 april 1634 kreeg 
Johannes Muller van de Raad van State niet het door hem 
gewenste octrooi, maar in plaats daarvan kreeg hij een aan-
stelling om tegen een redelijk salaris molens te maken.46 Hij is 
daadwerkelijk aan de slag gegaan met het maken van molens.47 
Het door Louis later aangevoerde feit dat het idee van het oc-
trooi uit 1632 niet van Muller, maar van hemzelf afkomstig zou 
zijn, wordt ook aangestipt in de particuliere notulen van de 
vergadering van de Staten van Holland, als daar op 31 maart 
1634 het verzoek om een octrooi te verlenen wordt besproken, 
voorafgaand aan de behandeling bij de Raad van State. De ver-
tegenwoordigers van de stad Dordrecht herinneren zich dat 
de uitvinding van Muller al eens eerder door een stadgenoot 
van hen is aangeboden aan de Staten en vragen om het besluit 
uit te stellen.48 Op 9 februari 1635 verzoekt Jan Muller aan de 
Raad van State om hem alsnog een octrooi toe te kennen voor 
het maken van molens. De Raad gaat beide partijen horen en 
dan een besluit nemen. Op 15 maart 1635 probeert Louis Saul-
mon aan de Raad te bewijzen dat hij de eerste uitvinder is van 
molens die met een schroef gaan, en niet Jan Muller. Hij geeft 
daarbij aan dat Muller aan de Raad een molen heeft verkocht 
die door de Utrechtse Staten is gearresteerd. Daarom vraagt 
Saulmon aan de Raad hem voor 25 jaar octrooi te verlenen. 
Op 20 maart 1635 wordt Jan Muller gehoord en dan blijkt dat 
beide kemphanen voordien al een contract hadden gesloten, 
waarin ze verklaren beiden de eerste inventeurs te zijn. De 
Raad adviseert daarom dat ze gezamenlijk in het octrooi moe-
ten komen als uitvinder en samen dienen op te treden.49 Lou-
is Saulmon wordt op 27 juli 1634 genoemd in een rechterlijke 
akte te Amsterdam. Hieruit blijkt zijn relatie met de familie 
Malapert. Louis is mede-erfgenaam van Antonio Malepart. De 
akte heeft onder andere betrekking op waardepapieren van 
de Compagnie van traffique. Louis Malepart trad namens Lou-
is Saulmon op.50 Op 4 april 1635 verkrijgt Louis Saulmon voor 11 
jaar octrooi van de Staten-Generaal op raderen die water leve-
ren, mits dit binnen één jaar werkend wordt gedemonstreerd: 
twee Raders werckende in malcanderen sonder cammen ofte 
staeck, daermede men soo veel cracht can doen om soo veel 
Waters op te malen dat men daermede als alderhande mo-
lens met stilstaende wateren connen doen gaen van wat na-
ture die oock syn oock sonder water naer eysch van ’t werck.51 
Voor de Rotterdamse notaris Arent van der Graeff verschij-
nen op 17 januari 1636 de schipper Gerrit Gerritszoon en de 
koopman Louis Saulmon, wonend te Utrecht. Zij verklaren al 
hun geschillen over het contract dat zij sloten op 21 juni 1635 

voor notaris Dirck Snoucq, ter arbitrage voor te leggen. Louis 
geeft aan domicilie te kiezen in de herberg genaamd de Over-
schiessche Doele. Waar dit contract precies betrekking op had 
is onduidelijk. Twee op 19 januari 1636 afgelegde verklaringen 
voor dezelfde notaris hebben hiermee te maken. Ze gaan over 
een voorval van ongeveer drie maanden daarvoor, in het le-
ger in Panderen [Pannerden], maar ze maken alleen duidelijk 
dat Louis daar aanwezig was op een schip met daarin enkele 
van zijn ovens.52 Dit speelde zich af tijdens het beleg van fort 
Schenkenschans, dat eind juli 1635 door de Spanjaarden bij 
verrassing was veroverd. Het voetvolk van het Staatse leger 
lag bij Pannerden. Louis Saulmon had een zakelijke relatie met 
het Staatse leger, zoals eveneens uit latere documenten blijkt. 
In hetzelfde jaar 1636 wordt op 21 april een akte gepasseerd 
te Utrecht, waarin Louis de gerechtigheid tot een volmolen in 
Dordrecht overdraagt aan Jaen Jarde uit die plaats. De molen 
staat in Dordrecht bij de Spuipoort op het erf van Bastiaen 
Ruwelle en hij is door Louis Saulmon en (wijlen) Gerrit Houben 
[afkomstig] van Eijsden, sijne medehulper, aldaar gesteld.53

In 1637 dient Louis Saulmon een rekest in bij het stadsbe-
stuur van ‘s-Hertogenbosch, waarin hij aangeeft dat hij, na 
recommandatie van de schepenen van ‘s-Hertogenbosch, 
een octrooi van de Raad van State heeft gekregen, om met 
uitsluiting van anderen 25 jaar lang duffels ofte vriesen 
[wollen stoffen] in ‘s-Hertogenbosch te mogen maken. Ge-
hoord de dekenen van de drapeniers, die geen bezwaren 
hebben, besluit het stadsbestuur op 9 mei dat jaar tot de 
verlening van een octrooi, voor 15 jaar, mits dat hy geen 
arm volck hier binnen en soude brengen om het selvige 
hantwerck te doen, die tot laste van de stadt souden moe-
ten worden gehouden. Op 30 maart 1638 besluit hetzelfde 
stadsbestuur echter tot instelling van een commissie, na-
dat de dekenen van de drapeniers protesteerden tegen 
het octrooi verleend aan Saulmon, volgens hun zeggen 
heimelijk en sluipend door Saulmon verkregen. Het octrooi 
zou tegen de rechten van het gilde zijn en zij vragen dat 
de gildeleden ook duffels en vriezen mogen maken en om 
het octrooi te wijzigen of in te trekken.54 Helaas is er van 
deze kwestie niet meer informatie teruggevonden. Vrijwel 
meteen nadat Breda weer uit handen van de Spanjaarden 
was, heeft Saulmon bij de prins van Oranje in 1638 een ver-
zoek ingediend om duffels en vriesen te mogen maken in 
Breda. In maart reageert Frederik Hendrik op zijn verzoek 
om binnen Breda te mogen maken seekere manifactuij-
ren van goederen, in de tekst nader aangeduid als duffels 
of vriesen. Dat is vergelijkbaar met zijn verzoek dat hij in 
‘s-Hertogenbosch had gedaan. Louis legt aan de prins voor 
dat hij weet hoe hij die manifacturen moet maken (...) waar 
aen hij verhoopte eenige honderd menschen den Cost te 
sullen konnen doen verdienen, als sijnde het voors: werk 
van sulken natuijr, dat selfs kinderen van tien ofte twaelf 
Jaaren haaren Cost daar aan konnen winnen, ende dat ook 
alle soldaten neevens haren dienst eenen merkelijke Som-
me van penn: daar bij konnen verdienen (...). De prins lijkt 
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te hebben ingestemd met dit octrooiverzoek55. De plannen 
zijn door Saulmon waarschijnlijk niet of beperkt uitgevoerd. 
Louis had ten behoeve van zijn activiteiten in Breda het oude 
burgerweeshuis al gehuurd.56 Op 5 juni 1639 woont Louis 
nog in Utrecht. Hij laat op die dag samen met Maria Go-
din, weduwe van Peter van Panhuys, een akte opmaken in 
verband met de aflossing van een lening van 2.000 gulden 
en de bijbehorende rente door Louis, waarvoor hij juwelen 
in onderpand had gegeven, te weten twee diamante pen-
danten mitsgaders seventien hondert en vijftich peerlen.57 
In 1640 woont Louis weer als koopman in Breda, volgens 
een notariële akte uit dat jaar in Den Haag. Hij machtigt in 
deze akte een Haagse apothecaris, om namens hem geld 
te vorderen van Jan Muller, ivoordraaier in Den Haag, die 
in 1633 en 1634 geld van hem had gehad om een korenmo-
len gaende sonder steenen te maken. Saulmon geeft aan 
dat Jan Muller deze inventie van Saulmon aan de Raad van 
State heeft voorgelegd om een octrooi te verkrijgen en dat 
Muller geen octrooi kreeg, maar wel een tractement van 
het Land om deze molens tegen betaling te maken. Lou-
is Saulmon eist de 160 gulden van Jan Muller terug, in der 
minne te verkijgen of via het gerecht.58 Op 21 februari 1641 
stuurt Kiliaen van Rensselaer, Amsterdams ondernemer en 
medeoprichter van de West-Indische Compagnie, als eige-
naar van Rensselaerswijck in Nieuw Nederland een brief 
aan Louis Saulmon in Breda. In twee brieven uit de bewaard 
gebleven correspondentie van Van Rensselaer wordt Louis 
genoemd.59 Louis is samen met zijn stadsgenoot Adriaen 
van der Donck60 bij Van Rensselaer op bezoek geweest, ver-
moedelijk in januari dat jaar. Beiden waren geïnteresseerd 
om naar Nieuw Nederland te gaan. Wellicht fungeerde Van 
der Donck als gangmaker, want hij blijkt een inspirerend 
redenaar te zijn geweest. Louis is niet geheel tevreden 
over de reis en in latere stukken wordt hij niet meer aange-
troffen. Op 24 juni 1641 komen we Louis weer tegen in een 
notariële akte in Utrecht, waarin hij zijn vrouw Anna Tack 
machtigt om namens hem geld te innen uit de boedel van 
de in Frankfurt overleden Jan Campoing. Overigens treedt 
zijn zoon Johannes Saulmon in deze akte als getuige op.61 In 
september dat jaar schenkt Louis Saulmon, jegenwoordich 
woonend alhier, aan zijn zoon Jean (Johannes) een huis in 
de Herman Suijstraet (nu: Heer Heymansuysstraat) in Dor-
drecht, destijds door hem samen met Jacques Cagnioncle 
gekocht.62 Op 13 mei 1643 wordt bepaald dat een rekest 
van Louis Saulmon, ingediend bij de Prins van Oranje in Den 
Haag, voor advies zal worden voorgelegd aan rentmeester 
Adriaan Verelst van de Nassause domeinen. Louis verzoekt 
om, samen met zijn geallieerden, een volmolen en oliemo-
len te mogen bouwen ten behoeve van de draperie (laken-
bereiding) in Breda, die op dat moment volgens hem nog 
maar door een of twee ambachtslieden wordt uitgeoefend. 
Hij wijst de prins op het nut van het opnieuw leven inbla-
zen van de lakenbereiding, vooral vanwege de in deze stad 
gelegerde soldaten die in deze industrie de kost zouden 
kunnen verdienen. De molens zouden ten noorden van Gin-

neken gebouwd moeten worden op de rivier naar Breda (de 
Mark). De rentmeester brengt in zijn brief vanuit Breda op 
8 oktober 1643 advies uit aan de prins.63 Hij verwijst daar-
in naar een rechterlijke uitspraak uit 1554 waarin de heren 
van Hoogstraten het recht van vrije doorvaart naar Breda 
kregen toegewezen. Daarbij was bepaald dat de rivier geen 
beletselen mocht bevatten. Saulmon krijgt echter geen 
antwoord van de prins, want hij schrijft hem in 1645 op-
nieuw aan. Het advies van Verelst aan de prins blijkt nog bij 
de griffier te liggen. Saulmon wijst er nogmaals op dat de 
lakenindustrie een zeer goede bron van inkomsten is, zeker 
gezien het feit dat binnen de Zeventien Provinciën van het 
land het best laken is te vollen in de Baronie van Breda. Dat 
de lakenindustrie goed kan zijn voor Breda onderstreept 
Saulmon door de vergelijking te maken met de stad Leiden 
met haar bloeiende lakenindustrie. Saulmon meldt dat hij 
in de laatste 8 tot 9 jaren ten dienste van het land al meer 
dan 3.000 gulden heeft uitgegeven in Breda en het Eiland 
van Klundert, wat niet tot inkomsten heeft geleid. Louis 
verzoekt de prins daarom opnieuw, om positief te willen 
reageren op zijn rekest.

In het dossier van dit rekest zit nog een handgeschreven brief-
je van Louis Saulmon, gericht aan de griffier Laurens Buijsero, 
waarin hij aangeeft de dag daarvoor in Leiden te zijn ontboden 
door zijn participanten. Saulmon laat weten dat er woonruim-
te zou moeten worden gevonden voor de drapeniers die zich 
in Breda zouden gaan vestigen als het verzoek tot het bouwen 
van de volmolen wordt toegekend. Er zouden bovendien weef-
getouwen moeten worden gemaakt, want Leiden wilde geen 
getouwen afstaan. Hij vraagt weer om spoedig tot een besluit 
te komen. Dit briefje toont aan dat Saulmon samen met Lei-

8. Briefje dat Louis Saulmon schreef (1645), de dag nadat hij zijn Leidse 
geallieerden sprak, waarin hij aangeeft dat er huisvesting en weefgetou-
wen nodig zijn om de lakenbereiding in Breda op te starten
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denaars de Bredase lakenhandel op poten wilde gaan zetten.64 
Het besluit aan Louis zal zeker negatief zijn uitgevallen. In 
1650 probeert opnieuw iemand toestemming te krijgen voor 
de plaatsing van een molen op de rivier boven Ginneken. Dat 
verzoek wordt op dezelfde wijze afgedaan.65 Eind 1649 worden 
in Utrecht op verzoek van Louis Saulmon en Leonard Nulcq66 
voor notaris Claas Verduyn twee verklaringen opgemaakt, die 
de juiste werking van de uitvinding van een paardenvolmo-
len vastleggen67. Allereerst verklaren op 10 november Pieter 
Lichtvoet, volder op de Utrechtse stadsvolmolen bij de Knol-
brug, en Cornelis Joosten, meester in de stads paardenvolmo-
len te Leiden op de Langegracht in de Westvolderstraat, dat 
ze de uitvinding in goed werkende staat hebben gezien. Deze 
molen stond opt oostende van deser Stadt[s] houtplaetse 
buyten Tollesteech68 (...) welcke Leonard Nulcq aldaer door 
inventie van voorn[oemde]. Louis Saulmon heeft doen maken. 
Op 31 december verklaren twee Utrechtse drapeniers, Lau-
rents Vos en Peter Beches, dat een laken en een duffelt naar 
behoren zijn gevult. Wellicht dat deze verklaringen zijn ge-
bruikt voor een octrooiaanvraag, want op 7 mei 1650 verlenen 
de Staten Generaal octrooi op laeckenvolmeulens aan Louis 
Saulmon, voor de duur van 15 jaren, mits dit binnen één jaar 
werkend wordt gedemonstreerd en mits toestemming wordt 
verkregen van de Staten van de provincie waarin de molen 
wordt opgericht.69 Op 15 maart 1651 leggen twee mannen uit 
Dordrecht op verzoek van Louis Saumon, wonend te Utrecht, 
een verklaring af voor een notaris in Dordrecht. De mannen 
werkten van 1627 tot in 1630 als knecht van Jacques de Cagni-
oncle, onder andere in zijn buspoedermolen. Ze verklaren dat 
Cagnioncle van goede naam en faam was en dat hij tot wel 300 
schepel op zijn poedermolen had, zodat hij in staat was om zijn 
koopmanschappen te doen. Hij had volgens de mannen geen 
schulden. Eén van hen verklaarde bovendien dat hij destijds 
zelf had gehoord, dat ene Jacques Reael aan Jacques Cagnio-
cle een bedrag van 25.000 gulden had gecrediteerd.70 Waarom 
Louis Saulmon deze verklaring nodig had is onbekend. 
Opvallend is de naamgeving van de echtgenote van Louis Saul-
mon bij de aangifte van haar begraven op 15 december 1651 in 
Utrecht. Gesproken wordt van Juffrouw Anna Mari huysvr 
van Lowijs Somon nalatende haer man met echte mundige 
kinderen. De toevoeging Mari is verder nergens aangetrof-
fen.71 Anna werd begraven in de Geertekerk. Interessant is de 
attestatie op 24 december 1654 voor een Utrechtse notaris 
over de bouw van een korenmolen voor Hans Casperss, bak-
ker te Amsterdam. Louis had het gewenste type korenmolen 
al eens gemaakt in 1635 ten dienste van het Land. Het zal hier 
de molen betreffen waarover een geschil was ontstaan met 
Johannes Muller. In deze akte is vastgelegd dat, bij een be-
zoek van Louis aan Amsterdam, beiden het niet eens werden 
over de prijs. Casperss wilde 200 gulden betalen. Schoonzoon 
Reinholt Roth, wonende in Amsterdam, kwam later met Hans 
Casperss tot een akkoord, wat door Louis in deze akte wordt 
bevestigd. Saulmon gaat de molen bouwen voor 215 gulden, 
waarvan 90 gulden op voorhand nodig is voor het kopen van 
de materialen.72 Op 23 oktober 1655 komen we Louis opnieuw 

tegen in een notariële akte in Utrecht: De hoedemaker Jacob 
Peterss van Rosselen zal 250 hoeden leveren voor 750 gulden. 
Ter zekerheid van betaling zal Saulmon aan hem vijf metalen 
korenmolens overdragen, dienende tot veltlegers, die berus-
ten bij de weduwe van Daniel Mits73 te Nijmegen.74 Op 25 okto-
ber 1658 wordt Louis Saulmon in Utrecht begraven, wonende 
in de Grote Eliesteegh75, nalatende echte mundige kinderen. 
Hij is begraven in de Nicolaïkerk: met consent van de heer Bor-
gemeesteren gratis gesonken in de Nicolai. Zowel deze kerk 
als de kerk waarin zijn vrouw werd begraven liggen in het toen-
malige kwartier Oranjestam in Utrecht, de zuidpunt van het 
oude stadscentrum.

Uit het huwelijk van Louis Saulmon en Anna Tack 76:
1.  Jan, gedoopt (Waals) Amsterdam 13 maart 1616. Jan 

(Jean) komt, zoals hiervoor genoemd, in 1641 tweemaal 
voor in Utrechtse notariële akten van zijn vader, eerst 
als getuige en daarna als ontvanger van een huis van 
zijn vader in Dordrecht. Daarnaast is Mons[ieu]r Johan-
nes Saulmon op 1 juli 1651 in Den Haag getuige in een 
akte van de Haagse herbergier Jacob van Aecken. Jo-
hannes lijkt een toevallige getuige, wellicht verbleef hij 
in de herberg van Van Aecken.77

2.  Charles, gedoopt (Waals) Dordrecht september 1624.
3.  Cornelia, gedoopt (Waals) Dordrecht maart 1626, over-

leden vóór 26 november 1670, trouwt Pieter Tressius/
Trecktseis. Van dit echtpaar zijn twee zoons te Am-
sterdam gedoopt, te weten Louijs op 17 augustus 1661 
(Nieuwekerk) en Reijnhout op 14 januari 1663 (Zuider-
kerk), beiden in 1672 nog genoemd. Het op 27 septem-
ber 1648 in Amsterdam (Zuiderkerk) gedoopte kind 
Cornelija, dochter van Cornelis Noortsack en Cornelija 
Soulman, wijst mogelijk op een eerder huwelijk van 
Cornelia.

4.  Constantia, gedoopt (Waals) Dordrecht december 
1627, overleden Steenwijk vóór augustus 170678, ver-
moedelijk begraven aldaar 13 september 1705 als Con-
stancij, een vrouw in’t Gasthuus, ondertrouwt(1) Am-
sterdam 12 juli 1669 Pieter (de) Mortier, ondertrouwt(2) 
Amsterdam 15 maart 168079 Adriaan Joosten van de(r) 
Heijde(n), weduwe van Maria van Gro(o)l. Bij haar on-
dertrouw in 1669 woont Constantia bij de Nieuwmarkt 
in Amsterdam, haar toekomstige man woont op de 
Rozengracht. Een in de confessieboeken van het ge-
recht van Amsterdam genoemde persoon moet haast 
wel Constantia Saulmon zijn, al is dat niet helemaal 
zeker. Haar naam wordt in deze boeken als Samon of 
Simmens geschreven en ze is van Dort. Tegelijkertijd 
treffen we met zekerheid deze Constantia in de onder-
trouwregisters aan. Weliswaar laten de inschrijvingen 
van de ondertrouw ook hier verhaspelde namen zien, 
Simons en Salomons, maar Constantia ondertekent als 
Saulmon. Op 27 juli 1673 wordt een eerste aantekening 
gemaakt in het confessieboek. Daaruit blijkt dat in haar 
huis ene Isabella is aangetroffen, terwijl Constantia 
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wordt aangeduid als hoerewaerdin. In de marge wordt 
vermeld dat de schepenen Constantia ontzeggen om 
een hoerhuis aan te houden. Aan Isabella (Thijsz) wordt 
verboden om hoerhuizen en herbergen te frequente-
ren.80 Dat heeft niet echt geholpen, want op 8 april 1677 
wordt er opnieuw wat in het confessieboek over Con-
stantia genoteerd. Eerst wordt verwezen naar het feit 
dat ze in 1673 was gelast om eerlijk huis te houden, nu 
werd een vrouwmens, met een mans persoon te bed-
de in haar huis aangetroffen. Wederom wordt haar het 
houden van een here- en hoerhuis ontzegd.81 In beide 
gevallen komt ze er met een waarschuwing van af. Als 
Constantia in 1680 opnieuw in Amsterdam in onder-
trouw gaat, woont ze op de Reguliersgracht. Haar ver-
loofde woont op dat moment in de Nieuwe Vijzelstraat.

5.  Lowijs, gedoopt (Waals) Dordrecht februari 1629. 

Vrijwel zeker ook uit dit huwelijk82 :
6.  Johanna, van Breda, overleden tussen 3 mei 1672 en 

28 mei 1680, ondertrouwt ‘s-Hertogenbosch 4 febru-
ari 1646, Johannes Fouclerius83 [ook Foeklerius, Foel-
kerus], van Worms, conrector aan de Latijnse scholen 
in Wesel(?), Heusden en Alkmaar, overleden tussen 1 
maart 1670 en 6 mei 1671. Johanna woont ten tijde van 
haar ondertrouw in ’s-Hertogenbosch. Het echtpaar 
maakt op 28 oktober 1660 en 11 november 1665 tes-
tamenten op te Alkmaar.84 Johannes Foeclerius koopt 

mede voor zijn zwager Reinholt Roth een goed in de 
Zijpe voor 9.856 gulden, dat ze beiden voor de helft in 
bezit krijgen.85 Tenminste vanaf 1669 huurt het echt-
paar voor enige tijd de andere helft van Reinholt Roth. 
Voor de jaren 1672 en 1673 samen betaalt Johanna 200 
gulden aan Reinholt en ze zal eveneens de lasten op 
dat land betalen.86 Johanna laat als weduwe op 26 no-
vember 1670 een testament opmaken, op 3 mei 1672 
wijzigt ze dit nog eens.87 Op 16 juni 1671 koopt Johan-
na een huis en erf aan de Papestraat in Alkmaar voor 
1480 gulden.88 Haar erfgenamen, haar zussen Louise 
en de kinderen van haar overleden zus Maria, verkopen 
tweederde van dit huis op 28 mei 1680 aan Susanna, 
haar derde erfgename.89

7.  Susanna, overleden na 16 januari 1683. Woont in 1670 in 
Amsterdam, later in Alkmaar. Op 18 december 1676 is 
Susanna aanwezig in Egmond aan den Hoef in het huis 
van haar zwager Reinholt Roth, die in garnizoen in Ber-
gen (Henegouwen) verblijft, om een inventaris van de 
inboedel op te maken.90 Het voormalige huis van haar 
zuster Johanna in de Doelenstraat in Alkmaar krijgt 
Susanna in 1680 in eigendom, zoals hiervoor genoemd. 
Dit huis verkoopt ze weer op 16 januari 1683.91

8.  Louise, overleden na 16 juni 1681, ondertrouwt Amster-
dam/Alkmaar 30 november/1 december 1675, trouwt 
Bergen 17 december 1675 Barent Gerbers (Gerbrands-
zoon), koopman in granen, van Amsterdam; Louise is 
volgens de ondertrouwinschrijving in Alkmaar wonend 
aldaar op de Konincks-wegh. Op 16 oktober 1657 wordt 
ene Louijsa Saulmon in de Wijngaardstraat gerefor-
meerd lidmaat in Haarlem.92 Ten behoeve van haar 
huwelijk is een zegenwens gemaakt, ‘Cupidoos triump-
he, en zegen-wensch, over de liefde-stryd vande [...] 
Bernardus Gerbers [...] en [...] Louwisa Saulmond’, die 
in druk werd uitgebracht. Verkoopt met haar man op 
16 juni 1681 huis, erf en speelhuis aan de Koningsweg in 
Alkmaar, dat ze had geërfd van haar zuster Johanna.93

9.  Maria, overleden (vermoedelijk te Egmond a/d Hoef) 
1672 of 167394, begraven Egmond a/d Hoef, onder-
trouwt Utrecht/Amsterdam 24/28 december 1652 
Reinholt Roth, gedoopt Koningsbergen 28 september 
1623, kapitein in Deense en Staatse dienst, overle-
den/begraven Egmond a/d Hoef rond 1687, zoon van 
Hierony mus Roth en Adelgunde Remse. Het gezin 
vertrok in 1657 naar Denemarken, waar Reinholt als 
kapitein in het regiment van zijn oudere broer Hendrik 
kwam in de vesting Fredericia. Dit regiment wordt ver-
slagen door het Zweedse leger en Reinholt komt daar-
na in andere regimenten. In de daarop volgende jaren 
was Reinholt voornamelijk gelegerd in Kopenhagen en 
op het kasteel Kronborg. In Denemarken wonend kocht 
hij in 1664 en 1666 respectievelijk een half goed in de 
Zijpe, samen met zijn zwager, en een goed in Egmond 
aan den Hoef. Het gezin keerde vermoedelijk in 1669 

9. Titelpagina huwelijksgedicht. Koninklijke Bibliotheek Den Haag, sign. 
KW 853 A 217.
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terug en ging wonen in het huis in Egmond. Het echt-
paar had zeker zes kinderen, die vrijwel allemaal in 
Denemarken zullen zijn geboren, al konden daar niet al 
hun dopen worden getraceerd.95

10.  Anna96, trouwt (1) Breda (gerecht) 10 januari 164497 
Adrianus van Oostrum, soldaat onder kapitein Mar-
ques; trouwt (2) Utrecht 6 februari 1649 Thomas Chap-
pel, adelborst onder de compagnie van de graaf van 
Oxford.98 Al voor haar eerste huwelijk laten Anna en 
haar toekomstige man in Breda op 16 maart 1643 het 
kind Elisabeth (Nederduits gereformeerd) dopen; me-
ter is Johanna Saulmon, haar zus. Op 3 mei 1643 wordt 
een kind van de dochter van Saumon in de Grote Kerk in 
Breda begraven, dat vrijwel zeker dit kind Elisabeth zal 
zijn geweest. Dat de geboorte van het kind ruim voor 
voor het eerste huwelijk plaatsvond heeft te maken 
met het feit dat van 1641 tot in 1643 een proces speel-
de te Utrecht. Op 23 september 1641 geeft Adriaen 

van Oostrum voor een Utrechtse notaris aan dat hij is 
misleid door Anna Saulmon. Hij verzoekt de commis-
sarissen om geen verdere geboden van het huwelijk 
aan te tekenen.99 Op de 30ste die maand verschijnt 
hij wederom voor de notaris, nu om Adriaen de Raet, 
advocaat aan het Hof van Utrecht, te machtigen om 
een proces tegen zijn broer en zus te voeren, die het 
huwelijk van hem met Anna Saulmon willen beletten.100 
Op 24 augustus 1643 leggen deze broer en zus een 
goedkeuring vast voor de notaris te Utrecht, om een 
schorsing te verkrijgen van de bestuurders van Breda 
betreffende het huwelijk van Adriaen van Oostrum en 
Anna Saulmon, totdat de rechtszaak voor het gerecht 
van Utrecht is afgerond.101 Helaas zijn verschillende ar-
chiefstukken uit die tijd van het Utrechtse gerecht niet 
in te zien, omdat deze in slechte staat verkeren. Er van 
uitgaande dat Anna een dochter was van Louis Saul-
mon, zal ze voor 1670 zijn overleden.  <<
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HUA  Het Utrechts Archief NA Nationaal Archief
RAA  Regionaal Archief Alkmaar
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SAB   Stadsarchief Breda v
SAD  Stadsarchief Dordrecht

Noten
1. Zie voor een beknopte genealogie: http://de-wit.net/genovz/deroth.html
2. Nederland's Adelsboek, geslacht Kleck, 1915, 1921, 1943 en 1996/1997. In jaargang 

1998 is de naam Zoelmont, op basis van mijn toenmalige onderzoek, gewijzigd 
naar Saulmont.

3. Kaapse argiefbewaarplek, Kaapstad, verwijzing A 445: Dit manuscript Genea-
logia Klerckiana is van oorsprong afkomstig uit de Republiek der Verenigde 
Nederlanden en is aan het einde van de achttiende eeuw door een telg van het 
geslacht Klerck meegenomen naar Kaapstad, waar hij zich vestigde. Het manus-
cript is circa 1770 gemaakt, maar nadien zijn nog gegevens aangevuld.

4. Nergens zijn de echtelieden met adellijke titels aangeduid, wat zeker in 
officiële stukken te verwachten zou zijn. Daarenboven is de Koningsberger 
familie Roth niet van adel, want men kende in die contreien geen adel. Er was 
wel sprake van maatschappelijke standen en de familie Roth behoorde tot 
de hoge stand, die o.m. burgemeesters leverde voor de drie stadsdelen van 
Koningsbergen, te weten Altstadt, Löbenicht en Kneiphof. Families uit deze 
maatschappelijke bovenlaag voerden wel wapens.

5. RAA, Notariële archieven Egmond, toegang 15.3.012, inv.nr. 801. De akte zal 
hebben gediend ter vervanging van het doopbewijs van Elardus Magnus (de) 
Roth, geboren in Denemarken, dat lastiger te verkrijgen zal zijn geweest.

6. HUA, familie Taets van Amerongen van Natewisch, toegang 23, inv.nr. 16.
7. Regionaal Archief Zuidoost Utrecht, Collectie losse aanwinsten 1378-2010, 

toegang 22, inv.nr. 307.
8. E. Amburger, Die Familie Marselis; studien zur russischen Wirtschaftsge-

schichte, 1957, p. 53-56.
9. CBG: Grafschriften, rouwborden en kerkglazen in verscheidene plaatsen in 

Utrecht, Holland, Gelderland en Noord-Brabant en van enkele plaatsen in 
Duitsch land nageteekend in de jaren 1776-1815. Dit werk wordt toegeschreven 
aan de heraldicus M.L. van Hangest d’Yvoy. Het hierin snel geschetste wapen-
bord vertoont duidelijk hetzelfde wapen Van Moens als in het manuscript dat 
zich in Kaapstad bevindt. De gebruikte kleuren zijn identiek. De positionering 
van de zeven sterren wijkt alleen af van het wapen dat is afgebeeld in het 
manuscript Genealogica Klerckiana.

10. Gens Nostra, 1995, p. 54-55.
11. Brabants Historisch Informatie Centrum, Illustre lieve vrouwe broederschap in 

’s-Hertogenbosch, toegang 1232, inv.nr. 146.
12. Bibliotheque municipale de Valenciennes, Casimir de Sars de Solmon, Recueil de 

généalogies, fragments, notes et épitaphes des provinces du Nord, recueillies 
d’anciens manuscrits, renseignements particuliers et autres ouvrages, rédigées 
par ordre alphabétique: 19e eeuwse manuscript van Casimir de Sars de Solmont, 
waarin oude geslachten van Valenciennes worden beschreven o.a. enkele gene-

raties Saumon, identiek aan de in het boek van Leruidan (zie hierna) genoemde 
personen, beginnend met Gossart Saumon, burger van Valenciennes, wiens 
zoon Jean schepen was van deze stad, evenals diens zoon Jean. Het bij de tekst 
opgenomen wapen hoort volgens de auteur bij deze familie Saumon.

 T. Leuridan, Epigraphic du Nord: Arrondissement de Valenciennes, 1932: In de 
Sint-Elisabeth kerk van het Begijnhof in Valenciennes was of is in de Onze Lieve 
Vrouwe kapel op blauw marmer een tekst te vinden uit 1455 ter nagedachtenis 
van een Jean Saumon, zoon van Gossart en Jacqueline d’Escaillon. Daarnaast 
is er nog een steen waar een Jean Saulmon wordt genoemd die een zoon is van 
Gossart en Jeanne Regnault. Het kan toeval zijn, maar blauw is ook de schildkleur 
van het wapen Van Moens (Saulmon), afgebeeld in dit artikel.

13. HUA, Familie De Malapert van Jutphaas, toegang 204, inv.nr. 24.
14. Informatie van het archief te Valenciennes, verkregen d.m.v. een kopie van een 

akte, waarbij een exacte bronaanduiding ontbreekt. Daarnaast is dit archief te 
Valenciennes nog een manuscript aanwezig van 28 juni 1526 waarin een Nicolas 
Saulmon wordt genoemd als testamentair executeur van Remy Bonet.

15. A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles: Liste de condamnés 1567-1573, 1961, 
nr. 8968.

16. Pierre Joseph Boucq, Histoire des troubles advenues a Valenciennes, 1864, p. 
41-42: Op de lijst met in totaal 212 personen wordt vermeld ‘Francois Saulmon, 
marchant de saye’.

17. HUA, Familie De Malapert van Jutphaas, toegang 204, inv.nr.8: Een afschrift 
en vertaling van het Spaanstalige memoriaal van Louis Malapert (1535-1603) 
bevat gegevens van zijn partners en zijn kinderen.

18. Ook de koopmansfamilie Caignoncle (Cagnioncle) kwam oorspronkelijk uit Valen-
ciennes. Vermoedelijk is deze Jaque de Caingnoncle de vader van zijn naamgenoot 
die enkele decennia later in Dordrecht opduikt, gehuwd met Sara Bouchaud.

19. Het moet hier gaan om Jean Vivien (1543-1598) die gehuwd was met Catharina 
Malapert (1562-1621). Catharina was de dochter van Nicolas Malapert. Laatstge-
noemde was de broer van Louis Malapert, de vader van de bruid Louise Malapert.

20. Door de stadsbrand van 1656 zijn de oude kerkelijke registers van Aken niet be-
waard gebleven. De ouder-kind relatie hoeft desondanks niet betwijfeld te worden.

21. Kerkelijke intekening: Louis Salmon, 26 jaar, van Aken, wonend in de Breestraat 
en Anna Tack, 17 jaar, van Frankfurt, wonend aan de Deventer Houtmarkt, geas-
sisteerd door haar zuster Helena Tack. Proclamatie 6 april 1613: Louis Saulmon 
en Anna Tac.

22. In dit gezin zijn te Frankfurt vijf kinderen geboren, t.w. Ester (23 maart 1589), 
Helena (30 september 1592), Paulus (3 maart 1594), Anna (6 juni 1596) en 
Dieterich (11 juni 1598). De familienaam is afwisselend gespeld als Dack, Daque, 
Dacque en Tack. Identiek aan de vader van Anna Tack is vrijwel zeker de uit Ant-
werpen afkomstige Dietrich Tack, die zich te Frankfurt vestigde als handelaar 
(zijdeverver), genoemd in Gustaaf Asaert, 1585 De Val van Antwerpen en de 
uittocht van Vlamingen en Brabanders, 2004, p. 119.

23. Zij was een dochter van de lakenhandelaar Johann Vorstermann, die vermoede-
lijk vanuit Antwerpen naar Frankfurt was gekomen.

24. Archives de l’État à Tournai, Archives de la paroisse Tourpes, inv.nr. 335. In deze 
akte wordt Louis Saulmon aangeduid als zijnde 21 jaar of ouder en daarmee 
gerechtigd om deze akte op te laten maken.

25. SAA, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, toegang 5075, inv.
nr. 254, folio 185v-185 (de akte is achterstevoren genoteerd), ongedateerd (1614).
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26. J.V. Roitman, Us and Them: Inter-cultural trade and the Sephardim 1595-1640, 
proefschrift universiteit Leiden, 2009, p. 124-125.

27. De heer Clé Lesger van de Universiteit van Amsterdam, was zo vriendelijk om 
mij uit nog niet gepubliceerde gegevens in zijn database met Amsterdamse 
kooplieden te melden, dat Louis in 1615 een rekening had bij de Wisselbank. Dit 
gegeven komt uit het archief van de Wisselbank. 
Clé Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand, 2001, p.152-153 
en Bijlage B: In 1652 werd het Amsteramse stadhuis door brand verwoest, 
waardoor uit de periode tot de brand alleen een tiental registers op de 
grootboeken bewaard zijn gebleven. De grootboeken zelf zijn verloren gegaan. 
Louis Saulmon komt niet voor in de registers van 1609-1612, 1620, 1625 en 1627. 
Omdat het grootboek niet bewaard bleef is helaas onbekend welke en hoeveel 
transacties door Saulmon zijn gedaan. Blijkbaar had hij niet doorlopend een 
rekening bij deze wisselbank, anderzijds kwam Louis ook pas eind 1611 in 
Amsterdam en vertrok hij in 1617 naar Breda.

28. SAB, ORA, inv.nr. 517, fol. 90v-91, d.d. 26 april 1618 en inv.nr. 521, fol. 63-64, d.d. 13 
mei 1622.

29. J.G. Smit, m.m.v. J. Roelevink, Resolutiën der Staten-Generaal Nieuwe Reeks 
1610-1670, deel 4, RGP-reeks Grote Serie nr. 176, p. 138. Gilles Rubens was 
vermoedelijk de procureur van Bergen op Zoom, de luitenant zou Johan Huy-
gen kunnen zijn geweest, een naam die later voorkomt bij een luitenant in een 
compagnie voetknechten.

30. C. de Waard, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634, deel 3, 1945 
[hierna: De Waard], p. 169, 271-272: De auteur en genealoog De Waard heeft 
in de voetnoten bij het journaal informatie opgenomen over Saulmon en 
Caignoncle en hij meldt eveneens de octrooien die beide mannen hebben 
verkregen. Voor dit laatste heeft hij vermoedelijk gebruik gemaakt van het 
hierna genoemde boek van Doorman. Ook geeft De Waard aan dat Saulmon 
en Caignocle goed bevriend waren en dat beiden woonden aan de Grote 
Kerkbuurt in Dordrecht. Zoals eerder aangegeven was Caignoncle de neef van 
Saulmon.

 CBG, familiedossiers, dossiers Van de Poel en De Cagnioncle (collectie NL): 
Jacques de Cagniocle, geboren Antwerpen 1590, trouwt Sara Bouchauld; 
kinderen (te Dordrecht): Marie, gedoopt 31 mei 1615, Jean, geboren/gedoopt 
3/12 mei 1619 en Paulus, gedoopt 1 november 1623. G. Doorman, Octrooien voor 
uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw, 1940 [hierna: Doorman], G 
168: verlening van het octrooi, d.d. 10 maart 1618 op het bereiden van salpeter 
‘hier te lande’ aan Jaecques de Cagnioncle, koopman te Dordrecht.

31. SAB, ORA, inv.nr. 519, fol. 101-101v, d.d. 27 oktober 1620.
32. J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen, deel 4, 2000, p. 

381, 432, 436, 441: Dordrecht werd getroffen door de pest in 1625, 1635-1637. 
Wellicht eiste deze ziekte hier zijn tol.

33. C.O. van der Meij, Tussen Oranje en Spanje. De leefwereld tussen Bredase regen-
ten 1550-1700, proefschrift universiteit Leiden, 2012 [hierna: Van der Meij], p. 257.

34. SAD, Notariële archieven Dordrecht, Archief 20, inv.nr. 55, fol. 266v.
35. SAD, Stadsarchieven: de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Neder-

landen,1572-1795, Archief 3, inv.nr. 3970, fol 2v.
36. De Waard, p. 271: De Waard meldt nog: in 1627 woonde het echtpaar in een 

huurhuis in de Grote Kerkbuurt.
37. SAD, Stadsarchieven: de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Neder-

landen,1572-1795, Archief 3, inv.nr. 3971, fol 200.
38. SAD, Stadsarchieven: de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Neder-

landen,1572-1795, Archief 3, inv.nr. 3975.
39. SAD, Oud-rechterlijke archieven, Archief 9, inv.nr. 767, fol. 73v.
40. NA, Archief Staten-Generaal, 1.01.02, inv.nr. 12304, fol. 137v-138r.
41. SAD, Oud-rechterlijke archieven, Archief 9, inv.nr. 769, fol. 82v.
42. De Waard, p. 20: Gerrit Houben was ‘koopman van greynen’ in Dordrecht en ook 

actief met het ontwikkelen van nieuwe technieken voor molens.
43. De Waard, p. 271.
44. HUA, Notarissen in de stad Utrecht (toegang 34-4), inv.nr. U022a006, akte 42
45. NA, Archief Raad van State, 1.01.19, inv.nr. 51: op 23 juni 1634 krijgt Louis 

Saulmon toestemming om de schroef zonder einde aan het eerder verkregen 
octrooi toe te voegen. Idem, Archief Staten-Generaal, 1.01.02, inv.nr. 12304, d.d. 
29 juni 1634, fol. 338v-339r.

46. Doorman, p. 196: 6 april 1634, Mr. Johannes Muller, yvoordrayer inwoonder tot 
Utrecht, Korenmolen zonder maalsteenen. Geen octrooi verleend. ‘De Staten 
Generael der Vereenichde Nederlanden hebben naer voorgaende deliberatie 
niet goetgevonden te accorderen het octroy ... op seecker molen van granen 
sonder steenen te breecken, maer hebben den supplt. in plaets van dien in 
dienste van t lant aengenomen ... des sall hy Suppliant de voors. Molens daerop 
by hem octroy is versocht alleenlyck op redelyck salaris vermogen ende moe-
ten maecken sulcx begeert wordende ten dienste van t land ende aen egeen 
anderen als met expres consent’.

47. NA, Archief Raad van State, toegang 1.01.19, inv.nr. 52, fol. 52 en 55: op 19 en 20 
januari 1635 krijgt hij resp. 600 en 300 gulden voor zijn werk, naast de eerder al 
ontvangen 200 gulden.

48. Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 
door N. Stellingwerff en S. Schot, Rijks Geschiedkundige Publicaties Grote 
Serie 249, vergadering d.d. 31 maart 1634.

49. NA, Archief Raad van State, toegang 1.01.19, inv.nr. 52, fol. 112, 221 en 246-247.

50. SAA, Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de 
Subalterne Rechtbanken, toegang 2063, inv.nr. 5061, fol. 11v-15v. In de akte 
komt ook de verwante familie Campoingh voor, een naam die in een latere akte 
van Louis nog wordt genoemd.

51. NA, Archief Staten-Generaal, toegang 1.01.02, inv.nr. 12304, fol. 338v-339. 
Doorman, G 368, geeft als opmerking bij dit octrooi: perpetuum mobile?

52. Gemeentearchief Rotterdam, Oud-Notarieel Archief, inv.nr. 324, fol. 53, 57-58.
53. HUA, Notarissen in de stad Utrecht, toegang 34-4, inv.nr. U028a001, akte 32.
54. Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Archief stad ’s-Hertogenbosch (OSA), inv.nr. 

265, fol. 15-15v en 139v-140v.
55. NA, Archief Nassause Domeinraad, toegang 1.08.11, inv.nr. 7940, fol. 15-15v.
56. Van der Meij, p. 47-48.
57. HUA, Notarissen in de stad Utrecht, toegang 34-4, inv.nr. U030a001, akte 20.
58. HGA, Notarieel archief, toegang 372-01, inv.nr. 132, folio 87, d.d. 6 augustus 

1640. De door Louis Saulmon gemachtigde was de Haagse apotheker Gideon 
d’Assigny (±1600-1676).

59. A.J.F. van Laer (ed.), Van Rensselaer Bowier Manuscripts: being the letters of 
Kiliaen van Rensselaer, 1630-1643, and other documents relating to the colony 
of Rensselaerswyck, 1908, p. 527, 543.

60. Van der Donck vertrekt in mei dat jaar naar Rensselaerswijck, waar hij voor drie 
jaren is aangenomen in de functie van schout. Hij speelde een belangrijke rol in 
de historie van Nieuw-Nederland. Een boeiende schets over Van der Donck is 
te lezen in het boek van Russell Shorto, Nieuw Amsterdam. Eiland in het Hart 
van de Wereld, 2004.

61. HUA, Notarissen in de stad Utrecht, toegang 34-4, inv.nr. U028a007, akte 56.
62. HUA, Notarissen in de stad Utrecht, toegang 34-4, inv.nr. U028a007, akte 94, 

d.d. 14 september 1641.
63. Regionaal Archief Tilburg, Dorpsbestuur Baarle-Nassau, toegang 2200, inv.nr. 

656: Kladversie van het door rentmeester Verelst opgestelde advies aan de prins.
64. NA, Archief Nassause Domeinraad, toegang 1.08.11, inv.nr. 7940, fol. 256-259.
65. NA, Archief Nassause Domeinraad, toegang 1.08.11, inv.nr. 7940, fol. 274-275: 

Abraham Fentenier doet in mei 1650 een verzoek voor het plaatsen van een 
volmolen boven Ginneken op de rivier naar Breda.

66. Op 2 januari 1633 trouwt te Utrecht (Janskerk) Lenardt Nulck, weduwnaar 
van Marijcken Michiels, wonend in het Molensteegje (oorspronkelijke naam: 
Sebeeckesteechje) bij de Plompetoren, en Maria de Haes, geboren te Arnhem, 
weduwe van Hendrick Ledebuir. In 1642 wordt Nulck genoemd als goudt- en de 
silverdraettrecker in de Meulensteech.

67. HUA, Notarissen in de stad Utrecht, toegang 34-4, inv.nr. U009a025, fol. 
416r-416v en 433r-433v.

68. De stadshoutplaats lag oostelijk van de Vaartse Rijn, vermoedelijk in het zuiden 
grenzend aan Rots oort (nu Rotsoord), ter hoogte waarvan ook zaagmolens 
stonden (huidig Hoograven) en de nodige scheepsbouw was (rond Tolsteeg).

69. NA, Archief Staten-Generaal, toegang 1.01.02, inv.nr. 12309, fol. 66r-67r.
70. SAD, Notariele archieven Dordrecht, Archief 20, inv.nr. 117, fol. 185-185v.
71. Er zijn geen aanwijzingen dat Anna Tack eerder is overleden en dat Louis met 

een Anna Mari(a) is hertrouwd.
72. HUA, Notarissen in de stad Utrecht, toegang 34-4, inv.nr. U045a001, akte 220
73. SAA, Index begraven voor 1811: Vermoedelijk is het de Daniel Mits, die op 15 

januari 1652 in Amsterdam is begraven. Deze Daniel Mits, gehuwd met Maria 
de Mare(e)s, laat tussen 1610 en 1630 kinderen dopen te Amsterdam.

74. HUA, Notarissen in de stad Utrecht, toegang 34-4, inv.nr. U051a001, akte 38.
75. Vermoedelijk is de Groot Eliesteeg identiek aan de huidige Eligenstraat, want 

de straatnamen Grote Eligensteeg en Kleine Eligensteeg zijn beiden in 1950 
gewijzigd in Eligenstraat.

76. Op de oudste zoon Jan na, hebben ogenschijnlijk alleen dochters de volwassen 
leeftijd bereikt.

77. HGA, Notarieel archief, toegang 372-01, inv.nr. 80, fol. 389.
78. RHC Zuidoost Utrecht, Notariële archieven tot 1896, toegang 63, inv.nr. 2062, 

d.d. 22 augustus 1706.
79. Bij dit huwelijk in 1680 wordt als leeftijd van Constantia 45 jaar genoemd. 

Zover bekend werd ze echter in 1627 gedoopt.
80. SAA, Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de 

Subalterne Rechtbanken, toegang 5061, inv.nr. 321, p. 92.
81. SAA, Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de 

Subalterne Rechtbanken, toegang 5061, inv.nr. 323, p. 156.
82. RAA, Notariële archieven Alkmaar, toegang 10.3.003, inv.nr. 189, fol. 397-399: 

Weliswaar wordt Maria Saulmon telkens als zuster aangeduid in akten waarin 
ze met haar zusters wordt genoemd, maar in dit codicil bij een eerder testa-
ment van haar zus Johanna d.d. 21 mei 1672 wordt gesproken over een legaat 
aan de kinderen ‘van haer halve suster Maria’.

83. Publiceert als Joh. Foeklerus in 1661 Hoc est: fundamenta ad linguam sanctam 
accurate docendam nervosa atque succincta; exemplaar aanwezig in de 
bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

84. RAA, Notariële archieven Alkmaar, toegang 10.3.003, inv.nr. 185, fol. 81 en inv.nr. 
186, fol. 722.

85. RAA, Oud-rechterlijke en Weeskamerarchieven van de Regio-gemeenten, 
toegang 10.3.006.2, inv.nr. 6533, folio 229v.

86. RAA, Notariële archieven Alkmaar, toegang 10.3.003, inv.nr. 239, fol. 152.
87. RAA, Notariële archieven Alkmaar, toegang 10.3.003, inv.nr. 189, fol. 8-11 en 397-399.
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De sectie Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Ver-
eniging nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de jaarlijk-
se heraldische dag op zaterdag 16 april van 10.30 tot ca. 16.00 
uur. Deze dag wordt gehouden in het Atrium van het stadhuis 
in Den Haag, Spui 70, 2511BT, en omvat een heraldische markt 
toegankelijk voor het algemene publiek. Daarnaast zijn er le-
zingen en andere activiteiten voor NGV-leden, belangstellen-
den en abonnees van het Heraldisch Tijdschrift; deze vinden 
plaats in de Foyer op de eerste etage.

Programma:
10.00 uur: Opening heraldische markt.
10.30 uur: Officiële opening door de burgemeester van Den 
Haag, de heer J. J. van Aartsen.
10.45 uur: Heraldiek voor de Overheid, inleiding door jhr. mr.  
J. Pieter de Savornin Lohman, de nieuwe voorzitter van de 
Hoge Raad van Adel, met aansluitend discussie en vragen.

Heraldische dag – Den Haag - zaterdag 16 april 2016

12.30: Buffetlunch op de eerste etage van het stadhuis.
13.30 – 14.00 uur: De geschiedenis van het vaandel van Sche-
veningen, inleiding door de heer Thijs van Leeuwen, oud-
protocol ambtenaar van Den Haag en tevens voormalig voor-
zitter van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde.
14.30 – 15.30 uur: De Gulden Vlies-wapenborden in de Grote 
of Sint Jacobskerk te Den Haag, inleiding door mevrouw drs. 
Marjolijn Kruip, kunsthistorica Radboud universiteit te Nijme-
gen, met aansluitend discussie en vragen.
16.00: Vertrek van de deelnemers naar bovengenoemde kerk 
voor een toelichting ter plekke, door de inleidster.

In het programma zijn voldoende pauzes voorzien voor een be-
zoek aan de heraldische markt in het Atrium. 
Aldaar komt een keur van exposanten samen uit de wereld van 
de heraldiek: antiquaars, heraldische schilders en tekenaars, 
glaskunstenaars, houtsnijders, borduurkunstenaars en ande-
re beeldend kunstenaars. Ook heraldische organisaties zijn 
vertegenwoordigd. Het kernteam-Heraldiek van de Neder-
landse Genealogische Vereniging is nog bezig met het verder 
invullen hiervan.

Lezer dezes wordt uitgenodigd zich aan te melden voor deel-
name aan deze Heraldische Dag, en wel per e-mail: heraldi-
sche-dag@heraldiek.ngv.nl. Exposanten kunnen zich aanmel-
den via hetzelfde e-mailadres.

Betaling van de deelnemerskosten vindt plaats bij aankomst 
aan de receptiebalie in het Atrium. De kosten zijn, inclusief de 
goedverzorgde buffetlunch, € 27,50.

Nadere informatie over het gebouw vindt u op de site van ge-
meente Den Haag. Het Atrium is de parterre van het Stadhuis. 
Dit ligt op loopafstand van het NS-station Den Haag Centraal 
en richtingwijzers geven aan waar men moet zijn. Het verdient 
de voorkeur per trein te komen maar er is ook een parkeerga-
rage onder het stadhuis, van waar een lift rechtstreeks toe-
gang geeft tot het Atrium (inrijden via de Schedeldoekshaven 
en vervolgens doorrijden tot ‘Stadhuis’).

88. RAA, Oud-rechterlijke archieven van Alkmaar, toegang 10.3.006, inv.nr. 161, fol. 79.
89. RAA, Oud-rechterlijke archieven van Alkmaar, toegang 10.3.006, inv.nr. 162, fol. 135.
90. RAA, Notariële archieven Egmond, toegang 15.3.012, inv.nr. 791, fol. 110-112.
91. RAA, Klapper op de oud-rechterlijke archieven van Alkmaar.
92. Online database van wijlen Leo Adriaenssen: http://www.leoadriaenssen.nl/

files/VROUWEN ongehuwd, weduwe en gehuwd met een niet-meierijenaar.pdf.
93. RAA, Oud-rechterlijke archieven van Alkmaar, toegang 10.3.006, inv.nr. 162, fol. 198.
94. Maria is - vermoedelijk te Egmond - overleden tussen 3 mei 1672 en 13 januari 

1674, resp. als ze wordt genoemd in een testament van haar zuster en de datum 
van het tweede huwelijk van haar man.

95. Van dit gezin is veel meer bekend, dat t.z.t. in een publicatie over de familie (de) 
Roth zal worden opgenomen.

96. Anna woont eerst in Breda, waar Louis dan vrijwel zeker ook woont. Later blij-
ken Anna, Maria en Louis in Utrecht te leven. Het lijkt daarom voor de hand te 
liggen dat er op zijn minst een familierelatie is, waarbij Anna haast niet anders 
dan de dochter van Louis kan zijn en een zuster van Maria.

97. Het derde gebod was sinds 23 augustus 1643 geschorst.
98. H. Ringour, Hoofdofficieren der Infanterie van 1568-1813, 1981: Aubr(e)y (de) 

Vere, Earl of Oxford, was kolonel van een Engels regiment infanterie van 8 
december 1646 tot 5 augustus 1654, onderdeel van het Staatse Leger.

99. HUA, Notarissen in de stad Utrecht, toegang 34-3, inv.nrs. U028a007, akte 95.
100. HUA, Notarissen in de stad Utrecht, toegang 34-3, inv.nrs. U022a013, akte 116.
101. HUA, Notarissen in de stad Utrecht, toegang 34-3, inv.nrs. U028a009, akte 85.

mailto:heraldische-dag@heraldiek.ngv.nl
mailto:heraldische-dag@heraldiek.ngv.nl
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De kwartieren van 
mr. Anthonij Johansz Thierens

1. De kwartieren van mr. Anthonij Johansz Thierens
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Hier volgt weer een heraldische kwartierstaat uit de ‘Kwar-
tierstaten van Delftse Vroedschappen’ van mr. Willem van 
der Lely (1698-1772)1 De oorspronkelijke wapens waren gear-
ceerd, de gegevens zijn nu verder uitgewerkt en van bronnen 
voorzien. Bij de wapenboeken van Willem van der Lely is bij de 
wapens van het geslacht Thierens bijna altijd sprake van een 
dubbel gekruinde boom, er zijn ook wapenboeken waar een 
boom is geplaatst zonder dubbele kruin. Soms is ook het an-
ker voorzien van een roering. Binnen de familie Thierens zijn 
meerdere wapens in gebruik geweest.

In het Nederland’s Patriciaat staat dit wapen afgebeeld als 
zijnde het wapen van de familie Thierens.2 Als een genealogie 
met een wapen wordt getooid is het de gewoonte dat te doen 
met het oudste wapen in de familie en te vermelden wanneer 
er nog meer varianten zijn. Dat is niet gebeurd. Het Delftse wa-
pen is ouder en qua status doen de Delftse regenten Thierens 
niet onder van die van Naarden. Misschien een aandachts-
puntje voor een nieuwe editie als de genealogie weer gepubli-
ceerd wordt.

Kwartieren

I
1.  Mr. Anthonij Johansz Thierens (Tierens), geboren Delft 1 

augustus 1679, gedoopt Delft 3 augustus 1679, ingeschre-
ven als student te Leiden 29 augustus 16976, promoveerde 
aldaar 8 maart 17017, luitenant te Delft 1704, jm. wonend 
te Den Haag 1709, lid van de ridderlijke broederschap ge-
naamd ‘De Confrérie van de Handbusch binnen Delft’ 17198, 
vroedschap van Delft 1721, weesmeester 1726, schepen van 
Delft 17289, rentmeester van de domeinen van het land van 
Heusden10, overleden Delft 28 maart 1741, begraven aldaar 
1 april 174111, trouwt Delft (ondertrouwt aldaar 2 juli 1709) 
7 augustus 1709 met Anna Catharina d’Acquet, gedoopt 
Delft 26 juli 1675, overleden Delft 30 mei 1762, begraven 
aldaar 4 juni 1762, dochter van Hendrik Jorisz d’ Acquet en 
Sophia Lieftingh.12

II
2.  Johan Anthonijsz Thierens, geboren 24 november 1649, 

gedoopt Delft 25 november 1649, brouwer, diaken 1667, 
regent van de Kamer van Charitate 1667, 1672, 1674-167813, 
vaandrig 1674, 1676, vroedschap van Delft 1682, schepen 
1687-1690, adjunct ter dagvaart 1697, weesmeester 1694, 
1695, 1699, 1704, 1705, 1710, 1711, 1714, 1715, overman Graan-
markt en eigenaar brouwerij ‘De Vis’ te Delft, overleden 
Delft 15 december 1732, begraven aldaar 19 december 
173214, trouwt Delft (ondertrouwt aldaar 18 november 1673) 
3 december 1673:

3.  Maria Gerritsdr van der Wel, geboren Delft 13 juli 1649, ge-
doopt aldaar 18 juli 1649, doopget. Delft 20 oktober 1683 
bij Sophia, dochter van Gerard Waardenburgh en Anna 
van Leeuwen, eveneens doopget. Delft 13 februari 1685 bij 
Adriana Jacoba dochter van Johannes Jacobse Thierens en 
Margareta van Sonnevelt, overleden Delft 8 februari 1692, 
begraven aldaar 12 februari 1692.

III
4.  Anthonij Jansz Thierens, geboren Delft 27 februari 1613, 

wonend in de brouwerij ‘De Vis’ aan de Voorstraat 1638, 
1658, diaken 1643, 1651, diaken leprooshuis 1652, vroed-
schap van Delft 1672, schepen aldaar 1673, overleden Delft 
4 juli 1673, begraven aldaar (Oude Kerk) 7 juli 1673, trouwt 
(2) Delft (ondertrouwt aldaar 8 mei 1655) 27 mei 1655 met 
Filipina (Philippona) Heinsius (Heijnsius), gedoopt Delft 14 
augustus 1619, overleden Delft 29 maart 1657, begraven 
Delft (Oude Kerk) 2 april 1657, dochter van Anthonij Loijs 
Heinsius en Erkje (Erckgen) Adriaensdr. van Bleiswijck, 
trouwt (3) Delft (ondertrouwt aldaar 11 mei 1658) 30 mei 
1658 met Maria Verschoor, geboren Delft 21 augustus 
1622, gedoopt aldaar 24 augustus 1622, overleden Delft 
17 mei 1666, begraven aldaar 20 mei 1666, dochter van Jan 
Willemsz Verschoor en Catharina van Bleiswijck, trouwt 
(4) Delft (ondertrouwt aldaar 14 mei 1667) 30 mei 1667 met 
Maijcke Burchvliet, geboren 4 juni 1613, begraven Delft 
8 maart 1673, (wed. van Johan Boogaert), trouwt (1) Delft 

2. Dit gevierendeelde wapen is 
van Jacobus Thierens, gedoopt 
Naarden 15 februari 1656, 36 
raad, 1e secretaris, weesmeester 
en burgemeester van Naarden, 
overl. Naarden 16 oktober 1720.

3, 4 en 5. Hier nog een paar varianten. Er zijn nog meer varianten te vinden maar dan wordt alleen de naam 
Thierens vermeld. Van links naar rechts Gerard Thierens3, Anthonij Jansz Thierens4 en Johan Jacobsz Thierens5.
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 (ondertrouwt aldaar 4 september 1638) 19 september 
1638:

5.  Wilhelmina Croesert, geboren Brielle 27 december 1617, 
overleden Delft 21 mei 1653.

6.  Mr. Gerrit (Gerard) Adriaensz van der Wel, heer van Wou, 
geboren 1610, notaris te Delft 1633-1667 15, beëdigd te Delft 
14 januari 163316, laatste akte 167517, rentmeester van het 
Heilige Geest Zusterhuis en Meisjeshuis 1639-1676, jm. 
wonend aan de Koornmarkt 1638, 1647, vroedschap van 
Delft 1667, afgezet 1672, herbenoemd 1679, weesmeester 
1671, 1672, schepen 1680 van Delft, vaandrig 1674, 1676, 
overleden 21 september 1685, begraven Delft 25 septem-
ber 1685, trouwt Delft (1) (ondertrouwt aldaar 15 mei 1638) 
30 mei 1638 met Perina (Prijnrgen) Cornelisdr Koukebak-
ker (Koeckebacker), jd. wonende aan het Oude Delft 1638, 
dochter van Cornelis Leendertsz Koukkebakker en Janne-
tje Moreau, trouwt (2) Delft (ondertrouwt aldaar 3 augus-
tus 1647, Rotterdam 4 augustus 1647, attestatie gegeven 
op Delft 19 augustus 1647) 20 augustus 1647:

7.  Elisabeth Gerritsdr Velsenaer (Ronaer gezegd Velse-
naer(s), geboren 1627, jd. van Rhoon, wonend Rotterdam 
1647, begraven Delft (Niewe Kerk) 18 mei 1654.

IV
8.  Jan Jacobsz. Thierens, geboren Gent (België) 1 oktober 

1584 op ’t Nieuwland over het Tammerken in het huis ge-
naamd het huis Lieven Geeraarts, moutmaker 1619, ko-
renkoper en eigenaar van de brouwerij ‘De Vis’ te Delft, 
lidmaat augustus 1605, diaken 1614-1616, 1619-1621, 1624 

te Delft, werd op 1 april 1627 als poorter van Delft inge-
schreven18, overleden Delft 2 juni 1659, begraven aldaar 5 
juni 1659, zoon van Jacob Jansz Thierens, die vluchtte om 
religieuze redenen naar Delft, korenkoper, en Judith Ko-
remans Pietersdr19, trouwt Delft 27 september 1609:

9.  Suzanne Wouters van Velthoven, geboren Antwerpen 
(België) 26 september 1583 op de Zeeuwsche Korenmarkt 
in het huis genaamd ‘de Ploeg’, overleden Delft 25 januari 
1658, begraven Delft 28 januari 1658, dochter van Wouter 
Anthonis van Velthoven en Ideken Hendricks.

10.  Pieter Adriaensz Croeser (Kroeser), geboren 15 november 
1594, wonend aan de Koornmarkt 1616, brouwer in het ‘Vlie-
gend Hert’ aan de Voorstraat 36-40 te Delft, brouwer in ‘de 
P’ 1629, 1634, diaken 162920, diaken van het leprooshuis 
1639-1641, vroedschap van Delft 1646, vader van het meis-
jeshuis 1653, schepen 1648, 1649, 1653, 1654, weesmees-
ter 1655, 1658, 1661, burgemeester 1663, 1664 van Delft, 
wonend aan het Noordeinde tegenover St. Joris Gasthuis 
1677, overleden Delft 9 maart 1677, begraven aldaar (Oude 
Kerk) 13 maart 1677, zoon van Adriaen Croeser en Catharina 
Adolfsdr van Spanbrouck21, trouwt (2) Delft (ondertrouwt 
aldaar 12 november 1622) 27 november 1622 met Jannetje 
Claesdr Verburch, begraven Delft (Oude Kerk) 29 decem-
ber 1671, trouwt (1) (ondertrouwt Delft 28 augustus 1616):

11.  Elisabeth Jans van Dijck, jd. van Den Briel.
12.  Adriaen (Arij) Jorisz van der Wel, (bij ondertrouw Adriaen 

Jansz genoemd), jm. wonend aan de Koornmarkt in de 
brouwerij ‘de Schaere’ 1589 bij zijn oom Lambrecht Lam-
brechtsz van der Wel (ouders vermoedelijk jong gestor-

6. Mr. Anthonij Jansz Thierens (1679-1741) Schilder: Hamanus Seijn in 1717.
Privé bezit.

7. Anna Catharina ‘d Acquet (1675-1762) Schilder: Harmanus Serijn in 1717. 
Privé bezit
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Afkortingen
GAD  Gemeentearchief Delft.
GAR  Gemeentearchief Rotterdam
GAS  Gemeentearchief Schiedam
OV   Ons Voorgeslacht

Bronnen en literatuur
1. GAD, archief nummer 176, Collectie W. van der Lely, inv. nr. 25, Kwartierstaten 

van Delftse Vroedschappen, blz. 123.
2. Thierens; in: Nederland’s Patriciaat (1910), blz. 443 en (1956), blz. 285.
3. GAD, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Presidenten, Raaden, 

ende verdere Ministers in de respective Hoven van Justitie in Holland.
4. GAD, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh 

raaden der Stad Delft, blz. 26.
5. GAD, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh 

raaden der Stad Delft, blz. 27.
6. W.N. du Rie, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1575-1875), blz. 

746.
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ven), doopget. Delft 12 september 1618 bij Adriaen kind van 
Gerrit Adriaens Vockestaert en Neeltgen Jacobs, doopget. 
Delft 7 november 1621 bij Ida, dochter van Heijndrick Voc-
kestaert, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 1 maart 1629, on-
dertrouwt Delft 6 augustus 1589:

13.  Annetje Adriaensdr Vockestaert, jd. wonend aan de Koorn-
markt in het huis met de naam ‘Vliegende Hart’ 1589, begra-
ven Delft (Nieuwe Kerk) 14 juni 1645, dochter van Adriaen 
Jansz Vockestaert en Aagje Corstiaensdr.

14.  Gerrit Pietersz Velsenaer (Ronaer anders Velsenaer), ge-
boren 1 oktober 1578, wonend te Rhoon 1598, samen met 
Toenis Jansz Houwer uit Poortugaal veroordeeld wegens 
gepleegde baldadigheid op de kermis van Strijen 159822, 
constitueerd 29 september 1600 voor het Hof van Holland 
een procureur om zijn belangen waar te nemen23, com-
pareerde 30 augustus 1614, wonende in de heerlijkheid 
Rhoon, voor het Hof van Holland en verklaart eergisteren 
vanuit zijn woonplaats naar Den Haag gekomen te zijn om 
voor genoemd Hof zekere sententie te lichten, die te zijnen 
voordele was gewezen tegen Victor van Biershouck24 In de 
1000e penning van Rhoon van 1622 wordt hij aangeslagen 

voor een gegoedheid van 7000 pond25, in de 200e penning 
van 1625 voor 8000 pond26, in die van 162827, en in 1631 voor 
9000 pond28, verhuurd 5 gemeten ‘saylanden’ te Rhoon en 
5 gemeten land onder Poortugaal, beiden op 24 juni 163129, 
overleden Rhoon 18 december 163330, 31, 32, begraven in 
de kerk van Rhoon, zoon van Pieter Hendriksz Ronaer en 
Elisabeth (Lijsbeth) Dircksdr van Driel, trouwt ca. 1617:33

15.  Maria (Maertje) Jansdr de Raat (Raet), geboren Rhoon ca. 
1597, wonend te Rhoon 1637, koopt een huis aan de Nieuw-
poort te Rotterdam genaamd ‘Den Grooten Turck’ voor 
5000 gulden 163734, verkoopt dit huis voor 8000 gulden 
in 164835; zij blijkt over verschillende stukken land met 
boerderijen te beschikken die ze verhuurt tot in Vlaande-
ren toe36, vermeld in de 200e penning van Rhoon in 1644 
met een aanslag voor een gegoedheid van 9000 pond37, 
overleden Rhoon na 12 september 165638, dochter van Jan 
Pietersz de Raadt, schepen van Rhoon, Albrandswaard, 
’s-Gravenambacht, heemraad van Poortugaal, en Neeltje 
Willems van Gaesbeek.39  <<
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PETRONELLA J.C. ELEMA

Familieaantekeningen Speelman, Kool, Sprik, Luth

Bijbelinscripties uit Nieuwe Pekela

Een probleem blijft dat de beschreven pagina’s zelf nadien niet 
gemakkelijk meer te achterhalen zijn. Ook dáárom is publica-
tie, liefst met foto’s, van belang. Een kroniek kan nog belanden 
in een familiearchief (al dan niet in openbaar bezit), maar een 
bijbel met inschrijvingen doet o, zo gemakkelijk de ronde. Die 
wordt door de erfgenamen verkocht of weggegeven of zelfs 
weggegooid. Een verzamelaar bergt zo’n boek op, weliswaar 
veilig, maar geheel ontoegankelijk voor derden. Zo’n collectie 
komt ooit weer een keer op de markt: het boek belandt op een 
veiling of een antiquaar verkoopt het in zijn winkel. 

Wie zoiets zoekt moet eerst al weten dat het bestaat; er achter 
komen waar het gebleven is, lijkt mij vrijwel ondoenlijk.
Waarom zijn zulke familieaantekeningen zo aantrekkelijk? Voor 
mij heeft dat meerdere aspecten. Om te beginnen: je ziet daar 
de familiegeschiedenis in wording. Ieder kind dat wordt gebo-
ren, een huwelijk dat wordt gesloten, elk familielid dat overlijdt 
krijgt zijn inschrijving: hetzij in een kroniekje, hetzij in een bijbel, 
meestal direct na de gebeurtenis, heet van de naald en vers van 
de pers. Dat betekent dat de gegevens op dat moment actueel 
zijn, en vermoedelijk zo correct als mogelijk was.

Onlangs kreeg ik van een bevriende verzamelaar een wat haveloos uitziend boekdeel 
aangereikt: ‘Hier, dit is vast iets voor jou’. Het was een bijbel uit de tweede helft 
van de achttiende eeuw, met familieaantekeningen die overduidelijk aantonen dat 
de oorspronkelijke bezitters ervan in Nieuwe Pekela (de Groninger Veenkoloniën) 
hebben gewoond. Ik was meteen enthousiast. Familieaantekeningen, al dan niet 
in een bijbel: voor genealogen is het een cadeautje. Je kunt er niet naar zoeken: je 
moet ze tegenkomen, want het is geen materiaal dat routinematig ontsloten wordt. 
Tegenwoordig zou je er een website voor kunnen opstarten? Misschien is dat zelfs al 
wel gebeurd ... alles kan. Maar ik heb zelf altijd de voorkeur gegeven aan een uitgave-
in-druk, als tijdschriftartikel: dan komt het met die ontsluiting wel goed, en aangezien 
de meeste tijdschriften op termijn toch worden gescand en online gezet, kun je het 
materiaal later ook op die manier terugvinden.

1. De naam van de eerste bezitter van de bijbel: Lammert Harms, vermoedelijk door hemzelf op de binnenkant van de 
boekband geschreven
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Fouten zijn nooit helemaal te vermijden: iedereen vraagt zich 
wel eens af of het vandaag nu woensdag of donderdag is – en 
in eerdere eeuwen, zeker in huishoudingen zonder klok, kalen-
der en krant, is die mogelijkheid verhoogd aanwezig. Wie wel 
eens een ‘akte van bekendheid’ heeft gelezen, ziet hoe de her-
innering werkt: een kind geboren in de herfst van het jaar 1787, 
kort na de Zuidlaarder kermis; een vader overleden voor lange 
tijd; of een grootmoeder gestorven in het jaar 1793 (terwijl la-
ter uit een diaconierekening blijkt dat zij al in 1791 is begraven). 
Vergelijk dat nu eens met een vermelding in een familiebijbel: 
die staat heel wat dichter op de gebeurtenis en de kans is veel 
groter dat de informatie juist is. Incidenteel wijkt het soms wel 

degelijk af, en dan wordt het gissen: heeft de vader zich op de 
exacte datum verkeken of heeft de koster de doop verkeerd 
gedateerd?

Een ander aspect: je ziet de betrokkene als het ware zitten 
schrijven. Het is zijn eigen handschrift (of het hare, natuurlijk), 
zijn eigen spelling (hoe afwijkend ook) en zijn eigen emoties. 
Hij heeft het over mijn geliefde vrouw, ons oudste kind. Hij legt 
zich bij Gods wijze besluit neer of dankt Hem voor Zijn goed-
heid. Zo’n bijbelblad zegt heel wat meer dan een handtekening 
onder een akte!

2. De Statenbijbel van 1762



88  –  Gens Nostra 2016 - jaargang 71 nummer 3

De bijbel in kwestie
Terug naar de bijbel uit Nieuwe Pekela. Het boekwerk zelf is een 
samenstel van verschillende elementen, gebonden in sober en 
vrijwel onversierd donkerbruin leer over houten platten, met als 
externe maten 17,5 bij 11 cm. Sporen van de twee (vermoedelijk 
zilveren) krappen zijn nog zichtbaar, maar de krappen zelf zijn er 
allang afgehaald. De bijbel is een Statenvertaling uit 1762 (Oude 
Testament), 1761 (Nieuwe Testament) en 1776 (de psalmen en 
gezangen), met toegevoegd een catechismus en wat formulie-
ren, bijna alles in Gothische letters. 

De aantekeningen zijn in verschillende handen en vertonen re-
latief weinig samenhang. Pas na genealogisch onderzoek bleek 
er wel degelijk een structuur aanwezig te zijn, niet zozeer in de 
opstelling als wel in de gezinnen die erin voorkomen. Toen werd 
ook de verervingslijn duidelijk: van Lammert Harms (Speelman) 
ging deze bijbel over op de dochter (uit zijn tweede huwelijk) 
Jantje Lammerts Speelman, daarna op haar dochter – de reeds 
op 23-jarige leeftijd gestorven Geeszijn Geerts Kool – en ten-
slotte op haar dochter Hillechien Klaassens Sprik, die met een 
lid van de familie Luth was gehuwd. Tegen die tijd zitten we al 
in de tweede helft van de  negentiende eeuw en de verdere ver-
erving is niet meer te achterhalen. Het boek is nu niet meer in 
familiebezit. 

Hierna komt eerst de tekst van de genoemde inschrijvingen. 
Daarna volgt het genealogische overzicht dat deze notities in 
een kader plaatst. Tussen [vierkante] haken vermeld ik de ge-
gevens uit de bijbel, voor zover die afwijken van de informatie 
uit de doop- en trouwboeken resp. de burgerlijke stand, dan wel 
deze informatie verheldert of aanvult.
Om dit artikel een beetje hanteerbaar te houden heb ik geen 
volledige genealogieën gemaakt, maar mij beperkt tot de be-
treffende gezinnen, inclusief globale informatie over de kinde-
ren. Het moet voor belanghebbenden niet moeilijk zijn om die 
gegevens te completeren, waar dat relevant is.

Tekst van de inschrijvingen 
Aan de binnenzijde van het achterplat:
Lammert Harms (zie afbeelding 1).

Voorin:
Anno 1763 is geboren Jan Lammerts den 29 julis op en zatyrdag
An. 1766 den 5 october is o[n]ze moeder Antie Alberts overleden 
(Zie afbeelding 3).

1809 den 15 feeberwaary is onse Lammegyn in den Heere ge-
rust op een wonsdag saavons om 9 ur (zie afbeelding 4).

Riekus Jans Luth geboren in’t jaar 1813 en Hilliggien Klaassens 
Sprik geboren in’t jaar 1821 (zie afbeelding 5).
Pekela den 9 meert zijn wij in den huwelijken staad getreden. 
Genaamd Riekus J. Luth en Hilliggien K. Sprik in’t jaar 1843 ouwd 
zijnde 29 en 21 jaren 
Pekela den 21e september is ons eerst geboren dochter Jantje R. 
Luth geboren op zaterdag om half 12 uur in’t jaar 1844 Pekela den 
30 oktober is onze zoon Klaas Riekus Luth geboren in’t jaar 1847 
Pekela den 4 maart is onze zoon Jan Riekus Luth geboren in jaar 
1850 
Pekela den 19 augustus is onze zoon Geert R. Luth geboren in 
jaar 1852 
Pekela den 11 december is onze dochterje Geesina geboren in’t 
jaar 1854 (zie afbeelding 6).
Pekela den 4 julij is onze zoon Klaas Riekus Luth gebooren in het 
jaar 1857 (zie afbeelding 7).
[Bovenstaande scribent schrijft de plaatsnaam als Pekel ä.]

In’t jaar 1857 den 11 maart is onze zoon Klaas R. Luth overleden 
savons te negen uur
In’t jaar 1869 den 23 junij is onze vader Klaas H. Sprik overleden 
in den ouwderdom van negenenzeventig jaar

Achterin:
1793 den 1 november ben ik Jantie Lammers met mijn man Geert 
Beerens Kool in het huiwelijk getreeden op een vriedag (zie af-
beelding 8).
1807 den 8 augustus op zaaterdag smorgens om 8 ur is myn 
erwaarde vrou Jantie Lammers Spulman ooverleeden en het 

3. Jan Lammerts en Antie Alberts

4. Lammegyn
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tydelyke mit het euwyge doen verwisselen en wil hoopen dat de 
Heere haar in Zijn euwig kooningryk mogte in neemen, is myn 
wens (zie afbeelding 9).
1795 den 27 maay is onse dogter Altie Geers Kool gebooren
1798 den 12 september is onse dogter Geesyn Geerts gebooren 
op een wonsdag des morgens om half twee
In het jaar 1802 is onse soon Beerent Geers Kool gebooren tus-
ken den 12 en 22 sebptember
1804 den 25 octoober is onse dogter Lammegyn Geers Kool ge-
booren smorgens om 7 ur op en dunderdag (zie afbeelding 10).

Verervingsreeks

Zoals gezegd bevat de bijbel inschrijvingen over de gezinnen 
van respectievelijk Lammert Harms Speelman, zijn dochter 
Jantje Lammerts Speelman, haar dochter Geeszijn Geerts 
Kool en tenslotte Geesjes enige dochter Hillechien Klaassens 
Sprik. Omdat ik de oorspronkelijke bezitter, Lammert Harms, 
graag in een genealogisch kader wilde plaatsen doch zijn doop 
niet kon achterhalen, zocht ik naar het gezin waaruit hij stam-
de. Dat bleek verrassend lastig, zodat ik hier in zijn geheel 
weergeef wat ik over de oudere generatie Speelman kon vin-
den (aangeduid met generatie I. De verervingsreeks van de bij-
bel begint dan met generatie II). De meeste gegevens dienaan-
gaande zijn mij ter beschikking gesteld door de heer A. van der 
Laan te Heiloo: daarvoor ben ik hem dank verschuldigd. Voor 
zover ik kon nagaan is hier niet eerder over gepubliceerd. Over 
de familie Luth is een publicatie in boekvorm verschenen.1 En 
de geslachten Sprik en Kool komen hier en daar in kwartiersta-
ten voor.

I.  Harm Harms (Speelman), bij zijn huwelijk van Vlagtwedde, 
overleden voor 1748, ondertrouwt (1) Veendam 19 november 
1702 Elsjen Geerts, gedoopt Veendam 22 september 1678, 
dochter van Geerdt Hendricx en Annichjen Geerdts, trouwt 
(2) eind 1721 of begin 1722 Aaltje Arends.

Na het overlijden van de eerste vrouw hertrouwde Harm Harms, 
waartoe hij eerst zijn voorkinderen moest afkopen2:
Willem Harms, in qualite als principale voormond, Geert Jans 
Dood als sibbevoogd, en Jan Arends als vreemde voogd over 
Harm Harms vier minderjarige kinderen bij zijn overleden 
vrouw Elsjen Geerts in echte verwekt, en Harm Harms en Aalt-

jen Arents ter andere zijde, maakten op 15 mei 1722 een afhan-
deling van de nalatenschap van Elsjen Geerts.
Voormond en voogden eerstgenoemd dragen over an Harm 
Harms en Aaltjen Arends ehelieden ten waren eigendom alle 
sodane roer- en onroerelike goederen, in- ende uit-schulden ten 
inventaris bekent of niet, als Elsjen Geerts op haer afsterven 
heeft nagelaten, en derselver kinder eenigsints waren compe-
teerende; voor welke erffelike afstand Harm Harms en Aaltjen 
Arends ehelieden beloven en annemen dese hare kinderen tot 
den ouderdom van achtien jaren in gesontheijd en krankheijd, 
in kost en kleeren, na stands gelegentheijd eerlik te onderhou-
den, lesen en schrijven behoorlik te laten leeren en haer tot het 
onderwijs in de gronden der religie antesetten en daer toe tijd 
te gunnen, boven dien sullen sij vader en stiefmoeder an jeder 
deselver tot den ouderdom van achtien jaren gekomen sijnde 
in goed en gangbaar geld uijttellen 62 gl. 10 st. bedragende dan 
so de vier parten te samen honderd rijksdaalder; en daer bene-
vens nemen sij echtelieden bovengenoemd an elk van de kinder 
een pak nieuwe kleeren te geven na haer staat en vermogen, als 
mede 6 hembden, en dan ook an jeder een bibel sonder beslag.
Vreemd genoeg vond ik nergens de bijbehorende boedelinven-

5. Riekus Jans Luth en Hilliggien Klaassens Sprik

6. Huwelijk en kinderen van Riekus J. Luth
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taris, die normaal gesproken op dezelfde dag – of misschien iets 
eerder – werd opgemaakt als de afkoop zelf. Gezien de formu-
lering waren Harm en Aaltje toen al getrouwd, wat evenmin ge-
bruikelijk was: formeel moesten de voorkinderen éérst worden 
afgekocht, voor de overlevende ouder kon hertrouwen.
Harmen Harmens Speelman en Aaltjen Arents e.l. [echtelieden] 
in de Boven Pekela verklaarden begin 1732 aan Jacob Eggers 
Vos en Jantjen Abrahams schuldig te zijn ƒ 150 wegens gelever-
de winkelwaren; tevens was er toen sprake van een erfenis van 
ƒ 100, afkomstig van de nicht Sara van Aaltjes vader.3

Uit het eerste huwelijk (in 1722 waren er vier kinderen in leven):
1.  Margijn Harms, ondertrouwt (mogelijk) (1) Nieuwe Pekela 

15 augustus 1742 Egbert Thijesens, ondertrouwt (2) Nieu-
we Pekela 22 november 1667 Augustijnus Christoffer, van 
Needer-Sileesien.

 Haar doop is niet bekend, maar volgens het huwelijkscon-
tract (uit 1768) van Lammert Harms, geboren uit het twee-
de huwelijk van de ouders, was Margijn Harms gehuwd 
met Augustinus Christoffers een halfzuster, en Margien 
Harms gehuwd met Jannes Everts een volle zuster, van 
de man. Dat deze halfzuster Margjen eerder met Egbert 
Thijesens trouwde is niet volledig bewezen, maar er zijn 
wel aanwijzingen voor en het past goed in de chronologie.

2.  Annichjen Harmens, gedoopt Veendam 5 april 1706, jong 
overleden.

3.  Annigjen Harms, gedoopt Veendam 9 december 1707, 
ondertrouwt (1) Nieuwe Pekela 30 juli 1730 Hans Bee-
rents, van Nieuwe Pekela, ondertrouwt (2) Nieuwe Peke-
la 17 september 1735 Jacob Pieters, van Nieuwe Pekela.

4.  Harm Harms, gedoopt Nieuwe Pekela 21 juli 1709, onder-
trouwt Nieuwe Pekela 15 januari 1736 Hindrikje Klaassen.

5.  Geert Harms, gedoopt Nieuwe Pekela 7 juli 1711, jong 
overleden.

6.  Frouke Harms, gedoopt Nieuwe Pekela 16 oktober 1712.
7.  Geerd Harms, gedoopt Nieuwe Pekela 27 oktober 1715, 

jong overleden.
8.  Geert Harms, gedoopt Nieuwe Pekela 8 augustus 1717, 

overleden voor 1748, ondertrouwt Nieuwe Pekela 12 de-
cember 1738 Margje Tiessens [ook: Thijes].

9.  Elsien Harms, gedoopt Nieuwe Pekela 7 augustus 1719.
 Gezien de voornaam van dit kind (en het tweede huwe-

lijk van de vader in 1721-’22) is de moeder mogelijk in de 
kraam gestorven.

Uit het tweede huwelijk:
10.  Arent Harms, ondertrouwt Nieuwe Pekela 17 maart 1748 

Lammigje Hindrix, dochter van Hindrik Boeles en Jantje 
Egberts; zij was eerder gehuwd met Albert Harms.

 Hun huwelijkse voorwaarden geven aardig wat infor-
matie over de familie.4 Arent Harms, zoon van wijlen 
Harm Harms Speelman en Aaltje Arents, met Lammig-
je Hindrix, dochter van Hindrik Boeles en wijlen Jantje 
Egberts. Voor de bruidegom: Annigje Harms en Jacob 
Pieters, Jannes Everts Gust en Margje Harms, Lijsbeth 
Harms vrouw van Pieter Klaassen, Hindrikje Klaassen 
vrouw van Harm Harms, Margje Thijes, weduwe van 
Geert Harms, volle en aang[etrouwde] halvsusters en 
swager en mede volgens verleende volmagt van Lucas 
Arents en Derk Jacobs Wolf beneffens Harm Harms, 
voorstanders; Hindrik Arents, oom. Voor de bruid: Hin-
drik Boeles en Thiesje Berents, vader en stiefmoeder; 
Boele Hindriks, broeder; Jantje Hindrix vrouw van Lucas 
Arents, volle suster; Coop Alberts, Benjamin Hindrix en 
(bij volmacht) Lucas Arents, voorstanders over bruids 
minderjarige kinderen.

8. Jantie Lammers en Geert Beerens Kool

7. Klaas Riekus Lith
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11.  Lammert Harms, volgt II.
12.  Margijn Harms, ondertrouwt Nieuwe Pekela 6 decem-

ber 1744 Jannes Everts (Gust).
13.  Lijsebeth Harms, trouwt in of voor 1742 Pieter Klaassen.
 (Het huwelijk is niet aangetekend gevonden; hun eerste 

kind werd gedoopt op 15 april 1742.)
14.  Elsien Harms, gedoopt Nieuwe Pekela 25 juni 1730.
15.  Wolter Harms, gedoopt Nieuwe Pekela 6 april 1733.

II.  Lammert Harms (Speelman), van Nieuwe Pekela, schipper 
(1768), landbouwer (vermelding uit 1818), trouwt (1) Nieuwe 
Pekela 3 december 1752 Antje Alberts Venster, overleden 
[Nieuwe Pekela 5 oktober 1766], dochter van Albert Hindriks 
Venster en Trijntje Jans, ondertrouwt (2) Oude Pekela 3 ja-
nuari, trouwt Nieuwe Pekela 17 januari 1768 (hij als weduw-
naar) Geessien Klaassens, geboren 1742-’43, bij haar huwe-
lijk van Oude Pekela, lidmaat op belijdenis Nieuwe Pekela 3 
juni 1785, overleden Nieuwe Pekela (oud 77 jaar) 19 juli 1820, 
dochter van Klaas Jans en Jantje Edsers.

De naam ‘Venster’ van Antje Alberts kwam alleen bij het huwelijk 
in 1752 voor, maar er bestond ter plaatse inderdaad een familie 
van die naam. Haar vader was zonder twijfel Albert Hindriks, die 
Nieuwe Pekela 25 december 1729 trouwde met Trijntje Harms. 
Nieuwe Pekela 19 januari 1744 hertrouwde hij met Hindrikje 
Jans, dan inmiddels met de familienaam; toen werd ook een 
boedelbeschrijving opgemaakt en wel te Zuidbroek.5 Een inte-
ressante vermelding was die van een snabbie [snabbeschuit], 
toen nog belast met een schuld van vijfhonderd gulden.
Hoewel Antje Alberts bij haar overlijden wel degelijk een bij-
bel naliet, kan dit (gezien de datering) niet de onderhavige 
bijbel zijn geweest, want die was in 1766 nog niet gedrukt. Die 
zal bovendien aan één van haar eigen kinderen zijn gekomen, 
terwijl het hier beschreven boekwerk via de dochter uit het 

tweede huwelijk vererfde. Overigens kon ik Antje niet als ker-
kelijk lidmaat genoemd vinden. Zij zal in de kraam zijn overle-
den: haar jongste kind werd 21 september 1766 gedoopt en 
de bijbel vermeldt haar overlijden op 5 oktober van dat jaar.
Vanaf zijn tweede huwelijk (maar dan weer niet bij die huwe-
lijksinschrijving) droeg Lammert Harms een familienaam: 
Speelman of Speulman. Die naam werd ook al gevoerd toen hij 
kort daarvoor een boedelinventaris liet opmaken van de nala-
tenschap van zijn eerste vrouw.6 Er was een huis en tuin, twee 
kampen groenland, een kamp geslichte ondergrond (dat zal 
wel afgegraven veen zijn), een koe en enig hooi, maar ook: een 
tjalkschip. Verder een woninginboedel, lijfgoed, de vrouw liet 
een bijbel met zilveren krappen na, een zilveren scheer en kette, 
alsmede een gouden slot met krallen. Een afkoop vond ik niet.
Daarna werd een huwelijkscontract opgemaakt tussen Lam-
mert Harms Speulman en Geesijn Klaasens, één dag na het hu-
welijk.7 Aan de manszijde: Arent Harms, volle broeder; Jannes 
Everts en Margijn Harms, volle suster en swager, Lijsebeth 
Harms, volle suster; Harm Harms en Hindrikje Klaassens, swa-
ger en halfsuster; Jacob Pieters en Anniggijn Harms, swager en 
halfsuster; Augustijnes Kristoffer en Margijn Harms, swager en 

9. Jantie Lammers Spulman

10. Kinderen van Geert Berents Kool
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halfsuster; Jantje Hindriks, aang. moeije. Aan de vrouwszijde: 
Klaas Jans en Jantje Edsers, volle vader en moeder; Rient Ja-
cobs en Wobbeltje Klaassens, volle suster; Tjaadje Klaassens, 
volle suster; Willem Jans en Trijntje Jans, volle moeij; Pieter Ed-
sers en Geeske Gerrits, volle oom; Eltje Sipkes, aang[etrouwde] 
moeij. Hier geen vermelding van voogden over de voorkinderen.
Een Lammert Hermens werd lidmaat op belijdenis te Nieuwe 
Pekela op 18 juni 1763; een Lammert Harms op 11 februari 1767. 
Het is niet uit te maken of één van beiden identiek was aan Lam-
mert Harms Speelman. Hij had met zekerheid een naam-, plaats- 
en tijdgenoot: Lambert Harms, gedoopt Nieuwe Pekela 25 april 
1728, zoon van Harm Lamberts en Hillegien Hinderks, trouwde 
Nieuwe Pekela (als jongman respectievelijk jongedochter) 4 ja-
nuari 1761 Antje Jans, van Nieuwe Pekela. Hun tweede dochter 
was een Hillegien; ook daarom zal de doop van 1728 deze Lam-
mert betreffen en niet Lammert Harms Speelman.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Albert Lammerts, gedoopt Nieuwe Pekela 16 septem-

ber 1753.
2.  Harm Lammerts (Speulman), geboren/gedoopt Nieuwe 

Pekela 9 januari/12 januari 1755, overleden voor 1797, 
trouwt Nieuwe Pekela 2 februari 1783 Trientje Jans.

3.  Arend Lammerts, geboren/gedoopt Nieuwe Pekela 4 
februari/6 februari 1757.

4.  Trijntje Lammerts, geboren/gedoopt Nieuwe Pekela 
26 juni/1 juli 1759.

5.  [Jan Lammerts, geboren Nieuwe Pekela 29 juli 1763].
 Dit is het enige kind uit dit gezin waarvan de geboorte 

in de bijbel is genoteerd; een doop is niet aangetroffen.
6.  Hindrikje Lammerts, geboren/gedoopt Nieuwe Pekela 

12 september/21 september 1766.

Uit het tweede huwelijk:
7.  Klaas Lammerts Speelman (Speulman), geboren/ge-

doopt Nieuwe Pekela 6 april/16 april 1769, overleden 
voor 1797 en vermoedelijk al voor 1793, ondertrouwt 
Nieuwe Pekela 16 december 1792, trouwt Oude Pekela, 
Aaltje Harms Potjewijd, van Oude Pekela.

8.  Jantje Lammerts Speelman, geboren/gedoopt Nieuwe 
Pekela tussen 22 en 23 september/29 september 1771, 
volgt III.

9.  Lammert Lammerts Speelman, geboren/gedoopt 
Nieuwe Pekela 6 november/13 november 1774.

10.  Geeszijn Lammerts Speelman (Speulman), geboren/
gedoopt Nieuwe Pekela 13 april/20 april 1777, lidmaat 
op belijdenis Nieuwe Pekela (als Geesin Lammerts 
Speulman) 6 september 1804, overleden Nieuwe Peke-
la (oud 50 jaar) 20 juli 1827, trouwt Nieuwe Pekela 22 
oktober 1797 Nanne Hindriks Baas.

 Van dit huwelijk zijn te Nieuwe Pekela voorwaarden 
opgemaakt, en wel tussen de jongman Nanne Hindriks 
Baas en de jonge dogter Geessijn Lammerts Speul-
man beide van hier.8 Voor de bruidegom verschenen: 
Roelf Jans Kuiper en Grietje Willems Baas, stiefvader 

en volle moeder; Willem Hindriks Baas, broer; Jantje 
Roelfs Kuiper, halfzuster; Jan Roelfs Kuiper en Renke 
Roelfs Kuiper, halvbroers; Jannes Harms Mulder en 
Fennechijn Willems Baas, Thies Harms en Claassijn 
Nannes, volle moeien; Nanne Hindriks, volle neev en 
diens bruid Martje Andries. Voor de bruid Lammert 
Harms Speulman en Geessijn Claaszen, vader en 
moeder; Jantje Lammerts Speulman, zuster; Arend 
Lammerts Speulman, broer; Aaltje Harms Potjewijt, 
weduwe van Klaas Lammerts Speulman, aangehuw-
de zuster; Freerk Hindriks Haiken, aangetrouwde hal-
vbroer; Trientje Jans, weduwe van Harm Lammerts 
Speulman, aangetrouwde halvzuster; Tjaatje Klaas-
zen, volle moei. 

11.  Arent Lammerts Speulman, geboren/gedoopt Nieuwe 
Pekela 20 november/1 december 1782.

12.  Arent Lammerts Speulman (Speelman), geboren/ge-
doopt Nieuwe Pekela 8 september/10 september 1784, 
schipper (1818), landbouwer (1857), overleden Nieuwe 
Pekela (oud 73 jaar) 5 juni 1857, trouwt Nieuwe Pekela 
14 januari 1818 Renske Wolters de Groot.

13. Antje Harms Speulman, geboren/gedoopt Nieuwe 
Pekela 20 maart/26 maart 1786 (ouders opgegeven 
als Harm Lammerts Speulman [sic] en Geeszijn Klaas-
sen).

III. Jantie Lammers [Speelman], geboren/gedoopt Nieuwe 
Pekela tussen 22 en 23 september/29 september 1771, 
overleden Nieuwe Pekela (gehuwd, 4 kinderen, oud 36 jaar) 
19 juli 1807 [8 augustus 1807], ondertrouwt Nieuwe Pekela 
15 september 1793 [trouwt 1 november 1793] Geert Berents 
Kool, geboren circa 1763, landbouwer, overleden Nieuwe 
Pekela (oud 79 jaar) 16 augustus 1842, vermoedelijk zoon 
van Berent Jans en (datum huwelijkse voorwaarden 26 
maart 1761) Aaltje Geerts Kool.

Geert Berents Kool was van doopsgezinde afkomst en dus 
niet gedoopt. Zijn geboortejaar is ontleend aan de leeftijdsop-
gave bij overlijden.
Huwelijkse voorwaarden werden gesloten tussen de jongman 
Geert Beerends Kool en de jonge dochter Jantje Lammerts 
Speulman beide van hier, d.i. van Nieuwe Pekela.9 Voor hem: 
Aaltje Geerts Kool, moeder; Jacob Beerends, broer; Albert 
Koops en Neltje Beerends, zuster; Reinder Beerends, broer; 
Halbe Geerts Kool, oom; Here Jans, oom; Izaäk en Jan Koops, 
neeven. Voor haar: Lammert Harms Speulman en Geessijn 
Klaaszen vader en moeder, Klaas Lammerts Speulman en 
Aaltje Harms Potjewijt broer, Geessijn Lammerts Speulman 
zuster, Jannes Everts Gust en Marchijn Harms volle moeij, 
Wobbechijn Klaaszen volle moeij, Tjaatje Klaassen volle moeij, 
Trientje Jans halve zwagersche, Harmke Jurjens aang[etrouw-
de] nicht
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Noten
1. G. Luth, Genealogie van de families Luth in het carspel Sellingen te Westerwol-

de (Heiloo 1987.)
2. GrA, RA Oldambt [731], inv.nr. 7142, oud nr. V nn 2, fol. 73v, 15 mei 1722.
3. GrA, RA Oldambt [731], inv.nr. 7142, oud nr. V nn 2, Veendam, fol. 669 en fol. 670, 

15 februari 1732.
4. GrA, RA Oldambt [731], inv.nr. 7146, oud nr. V nn 6, blz. 107, Nieuwe Pekela, 29 

maart 1748.
5. GrA, RA Oldambt [731], inv.nr. 2514, Zuidbroek, 28 januari 1744.
6. GrA, RA Oldambt [731], inv.nr. 3727, 14 januari 1768.
7. GrA, RA Oldambt [731], inv.nr. 7149, oud nr. V nn 9, Nieuwe Pekela,18 januari 1768.
8. GrA, RA Oldambt [731], inv.nr. 7161, oud nr. V nn 21, Nieuwe Pekela, 15 november 

1797.
9. GrA, RA Oldambt [731], inv.nr. 7160, oud nr. V nn 20, Nieuwe Pekela, 1 november 

1793.

Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje Geerds Kool, gedoopt Nieuwe Pekela 7 mei/14 

juni 1795 [Altie Geers Kool, geboren 27 maay 1795].
2.  Geeszijn Geerts Kool geboren/gedoopt Nieuwe Pekela 

13 september/16 september 1798 [Geesyn Geerts, ge-
boren 12 september 1798], volgt IV.

3.  Berend Geerts Kool, gedoopt Nieuwe Pekela 22 sep-
tember/26 september 1802 [Beerent Geers Kool, ge-
boren tussen 12 en 22 september 1802], arbeider, over-
leden Nieuwe Pekela (oud 36 jaar.) 28 juli 1838, trouwt 
Wupke Jans Luth.

4.  Lammechijn Geerts Kool, geboren/gedoopt Nieuwe 
Pekela 25 oktober/4 november 1804, overleden Nieu-
we Pekela 15/16 februari 1809 [onse Lammegyn, over-
leden 15 februari 1809] [1804 den 25 octoober is onse 
dogter Lammegyn Geers Kool gebooren smorgen om 
7 ur op en dunderdag].

IV. Geeszijn Geerts Kool, geboren/gedoopt Nieuwe Pekela 13 
september/16 september 1798, overleden Nieuwe Pekela 
(in de kraam, oud 23 jaar.) 25 oktober 1821, trouwt Nieuwe 
Pekela 19 juli 1817 Klaas Hindriks Sprik, geboren/gedoopt 
Nieuwe Pekela 16 juli/25 juli 1790, zeeman, overleden Nieu-
we Pekela (oud 78 jaar.) 24 juni 1869 [23 juni 1869], zoon van 
Hindrik Hindriks Sprik en Hillechien Klaassens Tiktak; hij 
trouwt (2) Nieuwe Pekela 10 januari 1824 Aaltje Geerds Kool, 
gedoopt Nieuwe Pekela 7 mei/14 juni 1795 [Altie Geers Kool, 
geboren 27 mei 1795], overleden Nieuwe Pekela 29 mei 1826.

De zeeman Klaas Sprik trouwde dus achtereenvolgens met 
twee zusters. Daartoe kreeg hij op 28 april 1823 toestemming 
van de Koning (officieel was zoiets niet zonder meer toege-
staan). Nadat beide vrouwen jong waren overleden bleef hij 
verder weduwnaar. De dochter uit zijn eerste huwelijk bleef in 
leven en trouwde; de in 1817 geboren zoon vond ik nadien ner-
gens meer genoemd.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Geert Sprik, geboren Nieuwe Pekela 14 oktober 1817, 

nog in leven bij het overlijden van de moeder.
2.  Hillechien Sprik, geboren Nieuwe Pekela 19 oktober 

1821, volgt V.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Hillechiena Sprik, geboren Nieuwe Pekela 7 december 

1825, overleden Nieuwe Pekela (oud 29 weken) 3 juli 1826.

V.  Hillechien Klaasens Sprik, geboren Nieuwe Pekela 19 okto-
ber 1821, overleden Nieuwe Pekela (oud 65 jaar) 12 decem-
ber 1886, dochter van Klaas Hindriks Sprik, zeeman, en 
Geessien Geerts Kool, trouwt Nieuwe Pekela 9 maart 1843 
Rikus Jans Luth, geboren Sellingen (gemeente Bourtange, 
later Vlagtwedde) 21 oktober 1813, landbouwer, overle-
den Nieuwe Pekela (oud 79 jaar) 4 mei 1893, zoon van Jan 
Harms Timmer (later: Luth) en Jantje Jans Luth. 
Zij waren de laatst bekende eigenaars van de bijbel.

Uit dit huwelijk:
1.  Jantje Luth, geboren Nieuwe Pekela 21 september 

1844, overleden Assen (oud 45 jaar 10 maanden) 28 juli 
1890, trouwt Jan Koops.

2.  Klaas Luth, geboren Nieuwe Pekela 2 november [30 
oktober] 1847, overleden Nieuwe Pekela (oud 9 jaar. 4 
maanden) 11 maart 1857.

3.  Jan Luth, geboren Nieuwe Pekela 4 maart 1850, land-
bouwer, overleden Zuidhorn (oud 75 jaar) 5 april 1925, 
trouwt Nieuwe Pekela 30 april 1873 Christina Tuntler, 
geboren Groningen, dochter van Jan Tuntler en Christi-
na Maria Mulder.

4.  Geert Luth, geboren Nieuwe Pekela 10 augustus [19 
augustus] 1852, landbouwer, overleden Wedderveer 
(gemeente Wedde, oud 62 jaar) 1 februari 1915, trouwt 
Wedde 1 augustus 1879 Lucretia Hubbeling, geboren 
Onstwedde, dochter van Jan Hannes Hubbeling en 
Christina Reints Koets; zij was eerder gehuwd met 
Geert Snelter.

5.  Geesina Luth, geboren Nieuwe Pekela 11 december 
1854, trouwt Nieuwe Pekela 9 november 1875 Jan Has-
pers, geboren Assen, onderwijzer, zoon van Hendrik 
Haspers, smid, en Maike Beuker.

6.  Klaas Luth, geboren Nieuwe Pekela 3 juli [4 juli] 1857, 
landbouwer, overleden Scheemda (oud 83 jaar) 28 fe-
bruari 1941, trouwt Nieuwe Pekela 17 maart 1884 Rens-
ke Engelkens, geboren Bellingwolde, dochter van Jan 
Engelkens, landbouwer, en Dieuwerke Kraak.  <<
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HANS MEIJERAAN

Laubersheimer – Laubertsheimer – Lauwersheimer – Louwersheimer

De ene akte is de andere niet (5)

De doopinschrijvingen van Willem Frederik Muis (1796) en Jurrieje Murs (1806) 
hebben in 1828 respectievelijk 1843 een marge-aantekening gekregen waarin 
staat dat de naam moet worden gewijzigd in Muns. Zij waren zoon van de Pieter 
Muns uit het eerste artikel. De fouten kwamen bij hun huwelijksaankondiging aan 
het licht, maar zijn pas jaren later na een rechtbankvonnis verbeterd.
BS-akten werden voorgelezen en waarschijnlijk niet gelezen door de onderteke-
naars. Onhoorbare verschrijvingen van de ambtenaar hebben geleid tot nieuwe 
geslachtsnamen: in Hoorn Ducroix in plaats Van du Croix en in Biervliet en 
Haarlemmermeer de die le Clercq (de van der Schueren is de enige andere 
geslachtsnaam met drie tussenvoegsels), waar dat de Die le Clercq had moeten 
zijn. Was het Laubertsheimer bij het voorlezen van de akte? Deze aanpassing 
staat in een van de twee BS-registers en dat deze niet altijd identiek zijn, is in de 
voorgaande artikelen al aangetoond. Er zijn van Laubersheimer zelfs meerdere 
varianten ontstaan.

1. Detail uit geboorteakte 584 van 19–04–1821 (boven) uit het register berustende bij het Haags Gemeentearchief met een ingevoegde t en (onder) uit de 
dubbele bij FamilySearch.

2. Detail uit de geboorteakte 2251 van 16–09–1867 met ts-verbetering
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Toen Frederik Laubersheimer, j.m. van Merksheim en Johanna 
Suzanna Ridders, j.d van Weezel, op 3 mei 1795 trouwden in de 
Scheveningse kerk (otr. 19 april) was dochter Hanna Susanna 
al geboren. Op 26 februari 1795 als onecht ingeschreven in het 
doopregister met vermelding dat Friederich Laubersheimer 
de vader was, volgens eige Bekentenis.

Loubersheimer, Louwershemmers, Heimer

De bewoording in het extract uit het doopregister is niet 
‘dochter van ... en ... zijne huisvrouw’, maar ‘vader Friederich 
Laubersheimer, moeder Susanna de Ritter’. Het is een van de 
bijlagen bij het huwelijk in 1816 van Hanna Susanna (1795–1875) 
met Hubertus Zonneveld (1781–1841). In de huwelijksakte en in 
de overlijdensakte van haar dochter, Maria Zonneveld (1819–
1903), is zij dochter van Huijg Zonneveld en Johanna Susanna 
Loubersheimer, conform het uittreksel uit het geboorteregis-
ter, daar staat evenwel Laubersheimer.
Een dochter van Fredrik Laubersheimer en Johanna Sophia 
Ritter – volgens de doopinschrijving – Maria Magdalena Lau-
bersheimer (1797–1855) trouwt in 1821 met Hermanus Mos-
tard (1798–1863), van haar geen ondertekening. Hermanus 
heeft alle geboorteakten en de overlijdensakten van hun jong 
overleden kinderen getekend. Veelal wordt de naam van de 
moeder vermeld als Helena Loubersheimer. In de geboorteak-
te – in beide registers – van de eerstgeborene is zij Helena 
Louwershemmers; in de geboorteakte van Frederik Mostard 
(1831–1847)wordt zij Helena Louwersheimer genoemd en in 
diens overlijdensakte – het dubbele register is verloren ge-
gaan – Helena Leonora Heimer.

Laubersheimer, Laubertsheimer

Oudste zoon Laubersheimer-Ritter, Friederich Carl Laubers-
heimer (1798–1891) trouwt in 1821 met Helena Koens (1802–
1885). Zijn voornaam wordt ook vernederlandst tot Frederik 
Karel en Fredrik Carel. Bij tien van de elf kinderen geen varia-
ties in de geslachtsnaam – van de tweede zoon is de tak Lau-
bersheimer die in 2003 is uitgestorven. Maar ook hier is dat bij 

oudste zoon, eveneens Friedrich Carl, anders (zie afbeelding) 
en ontstaat de geslachtsnaam Laubertsheimer.
Vader Friederich Carl kan niet schrijven en heeft de akte niet 
gelezen, zodat de toevoeging – als die bij het opmaken van de 
akte al mocht zijn gemaakt – onopgemerkt is gebleven.
Zoon Friedrich Carl, verder steeds Fredrik Carel (1821–1897), 
trouwt voor de eerste keer – als Laubertsheimer – in 1852 met 
Anthonia Blewanus (1827–1863). Hij heeft kennelijk moeite 
met zijn eigen naam, in zijn handtekening voegt hij een t toe, 
na de s:

Bij het eerste huwelijk, in 1889, van hun zoon Frederik Karel 
(1860–1956) met Hendrikje Bosma (1864–1895) is de onderte-
kening van zowel de bruidegom als van zijn vader F.K. Laubers-
heimer. Uit dit huwelijk vier zeer jong overleden dochters.
Bij het tweede huwelijk, in 1896, met Neeltje Hoogerwerve 
(1869–1946) is er alleen de ondertekening van de bruidegom 
en niet die van de aanwezige vader, en weer met F.K. Laubers-
heimer. Uit dit huwelijk twee dochters en vier zonen, van de 
derde zoon drie generaties nageslacht Laubertsheimer, tot in 
de huidige tijd.

Laubersheimer

Het tweede huwelijk van Fredrik Carel (1821–1897), in 1864, is 
als Laubersheimer met Wilhelmina Bakker (1835–1917). Zijn 
ondertekening laat die ‘naamswijziging’ ook zien:

Frederik Laubersheimer
Johanna Suzanna Ridders

Friederich Carl Laubersheimer
Helena Koens

Wilhelm Friederich Lauberheimer
Johanna Henderina Lagran

Friedrich Carl
Laubertsheimer                   Laubersheimer

(1) Anthonia Blewanus         (2) Wilhelmina Bakker

Daniel Gideon
Laubersheimer

Cecilia Jacoba de Bruin

Carel Frederik
Louwersheimer

Wilhelmina Catharina 
Siegelaar

Willem Fredrik
Lauwersheimer
Agatha Bijlevelt

Johannes Fredrik Willem
Louwersheimer

Geertruij van Rooij

Willem Frederik
Louwersheimer

Maria Frederika Hooggreef

4. Handtekening onder akte 469 (huw. met Anthonia Blewanus, 1852)

5. Handtekening onder akte 437 (huw. Wilhelmina Bakker, 1864)

3. De verschillende geslachtsnamen
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Uit dit huwelijk geen naamdragend nageslacht.
Bij hun dochter Maria Klazina wordt de geslachtsnaam echter 
Laubertsheimer (zie afbeelding 2), Frederik Karel tekent ook 
zo:

De ts-verbetering kan niet worden vergeleken met het dubbel-
register, dat is verloren gegaan bij het vergissingsbombarde-
ment op het Bezuidenhout op 3 maart 1945.

Lauberheimer, Louwersheimer, Louwerheimer

Blijkens zijn doopinschrijving is Wilhelm Friederich een zoon 
van Friederich Carl Laubersheimer en Johanna Sophia Rit-
terin. Wilhelm Friederich (1802–1831) trouwt in 1822 als Lau-
berheimer met Johanna Henderina Lagran (1795–1880). Op-
merkelijk in de huwelijksakte zijn deze passages: De vader 
van de bruid heeft ons verklaard dat in de doopinschrijving 
zijner dochter de naam abusievelijk geschreven is Langran in 
plaats van Lagran en De getuigen alhier tegenwoordig heb-
ben ons met Solemnelen Eede verklaard dat de vader van den 
bruidegom in deszelfs dood-acte fautief genaemd is Frede-
rik Lousember in plaats van Frederich Carel Lauberheimer. 
De tweede passage staat vrijwel ook zo in de huwelijksakte 
van Maria Magdalena, maar dan met Laubersheimer.
Alleen de getuigen kunnen schrijven. De naam Lauberhei-
mer is hierna niet meer voorgekomen; in zijn overlijdensak-
te staat (vernederlandst) Willem Frederik Laubersheimer, 
zoon van Frederik Laubersheimer en Johanna Catharina 
Ridders – de aangifte is gedaan door schoonvader Johannes 
Lagran.
Als Willem Fredrik Louwersheimer (zijne huisvrouw is Jo-
hanna Hendrica Legran) geeft hij de geboorte aan van zoon 
Johannes Fredrik Willem (1823–1896), zonder onderte-
kening. Deze zoon trouwt in 1846 met Geertruij van Rooij 
(1822–1906); in de drie generaties nageslacht Louwershei-
mer, tot in de huidige tijd, komen geen andere naamsaandui-
dingen voor.
Het is Catharina Louwerheimer (1825–1828) in geboorte- en 
overlijdensakte. Beide aangiften zijn gedaan door vader Wil-
lem Fredrik, er is geen ondertekening.

Zoon Willem Fredrik (1827–1909) krijgt de naam Lauwershei-
mer. Vader Willem Fredrik kan nu wel schrijven, doet dat in 
twee stukken en met maar één voorletter:

In de akte van zoon Carel Frederik Louwersheimer (1830–
1859) lijkt het schrijven beter te gaan:

Lauwersheimer, Louwersheimer

Willem Fredrik Lauwersheimer (1827–1909) trouwt in 1855 
met Agatha Bijlevelt (soms Bijleveld) (1834–1916). Van de tien 
kinderen Lauwersheimer-Bijlevelt bereiken drie de volwassen 
leeftijd, met Lauwersheimer als geslachtsnaam. Zoon Willem 
Frederik (1860–1942) wordt echter Louwersheimer; hij trouwt 
in 1888 in Velsen (ontbonden) met Maria Frederika Hooggreef 
(1865–1933).
De bruidegom en zijn vader tekenen overduidelijk met Lau-
wersheimer.
De zes kinderen uit het huwelijk Louwersheimer-Hooggreef 
(drie bereiken de volwassen leeftijd) zijn evenwel weer Lau-
wersheimer, en vader Willem Frederik tekent ook zo. De eni-
ge gehuwde dochter overlijdt in 1972 als laatste van een door 
ambtelijke schrijffouten ontstaan geslacht dat vijftien naam-
dragers heeft geteld.
Broer Carel Frederik (1830–1895) Louwersheimer trouwt 
in 1852 met Wilhelmina Catharina Siegelaar (ook Ziegelaar) 
(1830–1916). Uit dit huwelijk is een dochter geboren (1853) als 
Louwersheimer, overleden in Loosduinen (1917) als Laubers-
heimer. Van de drie zonen Louwersheimer nageslacht tot in de 
huidige tijd.

Nederlandse Familienamenbank

In de gedrukte uitgave van de namen en woonplaatsen uit de 
Volkstelling van 1947 staan acht naamdragers Laubersheimer 
(’s-Gravenhage 7, Haarlem 1) en twee Laubers Heimer (Ede); zo 
ook nog in 2009 op internet. Deze schrijfwijze in twee delen 
is op het web gecorrigeerd, er worden nu tien naamdragers 
vermeld.
Nog geen vijf Laubersheimer in 2007 volgens de Gemeente-
lijke Basisadministratie, op www.meertens.knaw.nl/nfb; deze 
een of twee zijn (van) een in 1984 genaturaliseerde Duitse Lau-
bersheimer.
Laubertsheimer telde in 1947 nog elf naamdragers (’s-Graven-
hage 9, Rotterdam 1 en Voorburg 1), in 2007 zijn er minder dan 
vijf.
Twee naamdragers Lauwersheimer in 1947 (Heemstede en 
Eindhoven), met de gecorrigeerde Lauversheimer in ’s-Gra-
venhage zijn dat er nu drie op het internet.
In 1947 was het aantal naamdragers Louwersheimer 99 (waar-
van 79 in ’s-Gravenhage), voor 2007 was oorspronkelijk de ver-
melding 132, nu is dit om onbekende redenen 129.  <<

6. Handtekening onder akte 2251 (geb. Maria Klazina, 1867)

7. Handtekening onder akte 70 (geb. Willem Frederik, 1827)

8. Handtekening onder akte 132 (geb. Carel Frederik 1830)
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Digitaal

Voor deze rubriek komen artikelen in aanmerking die iets van doen hebben met digitale ontwikkelingen 
in de genealogie of met daaraan gerelateerde wetenswaardigheden. Bijdragen kunnen per e-mail worden 
aangeleverd op het adres GNredactie@ngv.nl onder vermelding van “Digitaal”. Redactie: Antonia Veldhuis.

De website Open Archieven (www.openarch.nl) geeft toegang 
tot informatie en scans van onder andere de burgerlijke stand, 
DTB, militieregister en scheepssoldij boeken van VOC, zo-
als die te vinden zijn in diverse Nederlandse archieven. Maar 
Open Archieven is geen gesubsidieerde overheidswebsite 
met beperkte functionaliteit. Open Archieven is gebouwd op 
‘open data’.

De Nederlandse wetgeving op dit gebied, die afgeleid is van 
de Europese regelgeving, maakt dat data die de overheid 
heeft opgevraagd kunnen worden benut voor hergebruik, ook 
de data die de archiefinstellingen hebben opgebouwd (mede 
dankzij vele vrijwilligers). Sommige archiefinstellingen, waar-
onder Erfgoed Leiden, Regionaal Archief Tilburg en het Natio-
naal Archief, hebben hun dataset al online gezet in een machi-
ne-leesbaar formaat voor hergebruik, mooie gratis open data! 
Helaas doen nog niet alle archieven dit.

Echter, een ieder kan een verzoek indien bij een archief om 
data ‘her te gebruiken’. We hebben het hierbij niet over infor-
matie die via zoekmachines van archiefinstellingen getoond 
wordt, maar over ‘rauwe’ data waar ontwikkelaars en onder-
zoekers mee aan de slag kunnen. Een verzoek tot hergebruik 
aan een overheidsorganisatie kan maar op enkele gronden af-
gewezen worden, zoals openbaarheid en privacy. Voor de vele 
historische datasets bij de archieven zal dit argument echter 
niet opgaan. Archiefinstellingen kunnen, net als andere over-
heidsorganisaties, alleen de ‘marginale kosten’ doorbereke-
nen, dat zijn de kosten zie ze moeten maken om de (reeds be-

staande) data beschikbaar te stellen. Hierbij geldt overigens 
wel het non-discriminatie beginsel, dus als de data aan één 
partij gratis worden verstrekt mag men aan een andere partij 
niet ineens kosten hiervoor in rekening brengen. Een en ander 
heeft ook betrekking op de scans. Men ziet dan ook dat diver-
se archiefinstellingen de ‘betaalmuur’ voor hun scans afbre-
ken. Zo zijn de credits afgeschaft bij de archiefbanken van het 
Noord-Hollands Archief, Het Utrechts Archief en het Zeeuws 
Archief en zijn scans dus gratis in te zien en te downloaden. Bij 
het Historische centrum Het Markiezenhof is het benodigde 
abonnement om gegevens in te zien afgeschaft.

Dus, data die voorheen alleen beschikbaar waren voor archie-
ven en hun leveranciers, zijn nu beschikbaar voor iedereen. Met 
name de technisch georiënteerde personen, verenigingen en 
bedrijven kunnen nu ‘leuke dingen’ doen met deze data, zelfs 
commercieel. Dit kan leiden tot nieuwe innovatieve applicaties 
in het genealogische domein doordat meer mensen met de 
data kunnen experimenteren, er meer uithalen in termen van 
visualisatie, statistieken, combinaties en functionaliteiten.

Met Open Archieven ondervond ik zelf, dat er veel meer met 
de data kan worden gedaan dan er heden ten dage mee ge-
beurt. Bijvoorbeeld, bij een huwelijksakte kunnen automatisch 
gerelateerde akten opgezocht en getoond worden, zoals de 
geboorteakten van het bruidspaar en huwelijksakten van hun 
ouders. Dit kan uitgebreid worden tot het tonen van alle kin-
deren in een gezin tot een overzicht van alle relaties, puur op 
basis van de beschikbare data. Kortom, meer informatie uit 
akten halen dan die er per akte inzit. Maar als genealogen wis-
ten we dat natuurlijk al lang.

Open data zijn niet beperkt tot genealogische data. Meer 
en meer open data worden door de Nederlandse overheid 
aangeboden, zoals statistische data, geografische data, ver-
keersinformatie, posities van publieke objecten (van toiletten 
tot bomen), enz. Vele nieuwe apps en websites zien hierdoor 
het levenslicht. Een groot gedeelte van de open data zijn he-
dendaagse data, maar er zijn zeker ook historische open data 

Doorzoek de genealogische open data 
van Nederlandse archieven

‘Open data’ is data die vrij gebruikt kan worden, herge-
bruikt kan worden en opnieuw verspreid kan worden door 
iedereen - onderworpen enkel, in het uiterste geval, aan de 
eis tot het toeschrijven en gelijk delen. 

Bron: http://opendatahandbook.org/guide/nl_BE/what-is-
open-data
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bij, zoals het weer, volkstellingen en oude kaarten. Deze data 
kunnen gecombineerd worden met de genealogische data om 
meer context te bieden bij een akte.
De eerder genoemde huwelijksakte heeft een datum en een 
plaats, dus het weer op die dag kan worden vermeld en ook 
de samenstelling van het dorp of de stad kan worden getoond 
op basis van informatie uit de volkstelling. Als er dan ook een 
straatnaam beschikbaar is, bijvoorbeeld in een bevolkingsre-
gister, dan kan deze straat geprojecteerd worden op een oude 
kaart, waarvoor dan weer ‘open data van OpenStreetMaps’ 
kan worden gebruikt.

Beschikbaarheid van ‘Open data’ kan innovatie en economi-
sche groei genereren. En voor stamboomonderzoekers be-
tekent het, dat er websites, zoals www.openarch.nl, gebouwd 
kunnen worden, als alternatief voor de gesubsidieerde over-

heidswebsites. Deze alternatieve websites betekenen meer 
concurrentie, website-ontwerpers moeten hun best doen om 
gebruikers te krijgen en te behouden want er ontstaat meer 
keuze. Zo kan de ene website handiger, mooier, leuker of infor-
matiever zijn dan de andere . En dat is goed voor de genealo-
giebeoefening!

Dat er ook commerciële partijen mee aan de slag gaan, kan 
overigens ook goed nieuws zijn. Immers, met alleen open 
data beschikbaar stellen, kun je geen geld verdienen, want de 
data worden elders gratis aangeboden dus daar krijg je geen 
gebruikers mee. Personen en bedrijven zullen dus tijd en geld 
moeten investeren om een dienst te ontwikkelen, die meer-
waarde biedt aan gebruikers. En ook dat is goed voor de ge-
nealogiebeoefening en genealogen!

Bob Coret
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Boekrecensies HANS VAN FELIUS

Uitgelicht
 Ї Frans Angevaare, Rechtsprekers & Schuinsmarcheer-

ders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk & 
Van de Boekhorst, Noordwijk 2014, 596 p., ill., index; uit-
gave in eigen beheer, via www.bestselleraanzee.nl, ISBN 
978-94-6254-882-4.

Wie zich gaat verdiepen in de geschiedenis van de middeleeu-
wen in Nederland, en daarbij oog heeft en houdt voor genealo-

gie wordt al snel gecon-
fronteerd met de oude 
kwalificatie van de oude 
Nederlandse adellijke 
families. ‘Brederode de 
edelste, Wassenaer de 
oudste, Egmond de rijk-
ste, Arkel de stoutste’. 
Naast die vier vinden we 
vanzelfsprekend nog tal-
rijke andere namen van 
families in de Nederlan-
den. Uit eigen ervaring 
weet ik hoe complex ge-
nealogisch en historisch 
onderzoek in de mid-

deleeuwen is. Teksten zijn schaars en soms dubbelzinnig qua 
uitleg. Veel meer dan in latere perioden zal de neerslag van 
het onderzoek beïnvloed worden door de interpretatie van de 
onderzoeker. Dat is een waarschuwing die aan iedere lezer van 
een historisch en genealogisch werk moet worden doorgege-
ven: blijf altijd kritisch lezen, en blijf zelf altijd oog houden voor 
de originele bronnen. Zo, dat is er uit. Vergeef deze ongevraag-
de raad van een klassiek geschoolde archivaris!
De auteur vult zelf het rijmpje aan met ‘Noordwijk, de onbe-
kendste; Boekhorst, de kleurrijkste’. Dat onbekendste word ge-
weten aan het feit dat het oorspronkelijke geslacht overvleu-
geld werd door de Van Boekhorsten. Al bladerend en lezend in 
het boek wordt al snel duidelijk dat het ‘schuinsmarcheerders’ 
uit de titel grotendeels betrekking heeft op deze laatste fa-
milie. Vaak zijn genealogische overzichten van families uit de 
middeleeuwen ingewikkeld en moeizaam te lezen. Interessant 
voor de doorbijters onder de genealogen en historici, maar 
weinig boeiend voor andere lezers. Het moet gezegd worden 
dat dit boek een gunstige uitzondering is. Zeker, de redenerin-
gen zijn terug te vinden, en ook de vele verwijzingen naar de 
originele bronnen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

auteur van zijn onderzoek serieus werk heeft gemaakt. Maar 
daar is hij niet gestopt, want hij beschrijft de familiegeschie-
denis vervolgens met verve. De verhalen worden afgewisseld 
door genealogische overzichten en schema’s, waardoor de sa-
menhang door het gehele boek overzichtelijk blijft.
Rechtsprekers waren de adellijke families door afkomst en 
daardoor bijna van nature. Schuinsmarcheerders vinden we 
in alle lagen van de bevolking, en dus ook onder de adel. Een 
aantal van de titels van de paragrafen geven aan dat het bij die 
Van Boekhorsten niet allemaal snor was. ‘Al ist mijn broer hij 
en doet nyet vroom’ (paragraaf 19), en dat slaat dan op Corne-
lis van de Boekhorst, van wie in deze paragraaf werd vermeld 
dat hij de dienaar van de houtvester van Holland ‘voor zijn cop 
geslaghen ende voorts zijn opsteecker getogen’ had. Als we 
weten dat een opsteker een mes is, dan kunnen we de verzuch-
ting van de broer van Cornelis wel enigszins begrijpen. Een 
andere paragraaf (20) is getiteld ‘Geheel droncken, vol ende 
sat’, en ook die kunnen we begrijpen. Met deze voorbeelden 
lijkt het er op dat het boek vol staat met smeuïge verhalen. Die 
zijn er wel, maar er zijn ook serieuze verhalen te lezen. En bij al 
het glimlachen over de smeuïgheden moeten we ons natuur-
lijk ook bedenken dat het voor de betrokkenen vaak een stuk 
minder gezellig uitkwam dan voor ons, die met het boek in een 
stoel genesteld zitten, een plezierig drankje binnen handbe-
reik. Voor hen was het de harde realiteit...
Al met al heb ik met interesse en genoegen kennis genomen 
van dit boek. Jammer dat mijn Noordwijkse voorouders er niet 
bij aansluiten. Maar voor hen bij wie dit wel het geval is zal het 
boek een gedrukt Luilekkerland zijn. ‘Noordwijk, de onbekend-
ste’ gaat nu zeker niet meer op, want er ligt nu een fraai en ge-
degen ogend werk op tafel dat aan hen is gewijd. Dat het boek 
een uitgave in eigen beheer is, betekent in dit geval niet dat 
het er slordig uit ziet. Het is een goed voorbeeld van wat er nu 
op uitgeversgebied mogelijk is. Waar dat mogelijk is werden 
illustraties gebruikt, die het geheel verlevendigen.

Boeksignaleringen
 Ї R.J.P. van der Zalm, ‘Twee zalmen die regtop en afgewend 

staan’. Het adellijk geslacht van Brakell (ca. 1200-ca. 
1900), Landgraaf 2015, 283 p., index; uitgave in eigen be-
heer, ISBN 978-94-6108-973-1, 

           informatie rjpvanderzalm@hotmail.com.
Binnen deze rubriek het tweede boek dat een adellijk geslacht 
als onderwerp heeft. In de inleiding geeft de auteur aan dat 

De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Verenigingscentrum, Papelaan 6, Weesp.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 26, 1380 AA Weesp.

http://www.bestselleraanzee.nl
mailto:rjpvanderzalm@hotmail.com
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het belangrijkste gedeelte van het boek –de hoofdmoot– ge-
vormd wordt door de lotgevallen van de Bommelerwaardse 
tak van de familie, waartoe ook zijn voorouders horen. Daar-
naast worden echter ook de andere takken behandeld, al is 
dat qua verhalen soms wat minder dan de directe voorouders. 
In een stamreeks (p. 225) wordt een overzicht gegeven van de 
afstamming van de auteur van de stamvader van het geslacht 
Van Brakell, Steesken of Eustachius van Brakell. De berede-
nering van de afstamming wordt elders in het boek gegeven. 
Uit het boek blijkt dat een tak van de familie verder is gegaan 
onder de naam Salm of Van der Salm / Zalm. Hij schetst de 
grote lijn van de geschiedenis, tegen welke achtergrond zijn 
voorouders en hun verwanten leefden. Om het boek aantrek-
kelijker te maken geeft hij veel ruimte aan wat hij ‘het dagelijks 
lief en (soms veel) leed’ noemt van zijn voorouders. Hij slaagt 
daar zeker in en het boek komt dan ook boven het niveau uit 
van vele genealogieën en kwartierstaten, die zich beperken 
tot de feitelijke gegevens van de afstamming. Wat ik daarbij 
jammer vind is dat de auteur gekozen heeft voor het niet opne-
men van illustraties. De twee enige die te vinden zijn, betreffen 
twee varianten op het familiewapen die op het titelblad zijn af-
gedrukt. Het gezegde luidt: een plaatje zegt meer dan duizend 
woorden. En bij goed gekozen illustraties wint een publicatie 
beslist aan waarde. Nu zijn de bladzijden gevuld met letters en 
daardoor een beetje ‘grijs’. Veel nuttige en aangename infor-
matie, maar door het ontbreken van illustraties ook een bé-
tje saai ogend. En dat vind ik jammer, want het boek verdient 
vele mooie illustraties. Wat dat betreft kan een voorbeeld 
genomen worden aan het boek van Frans Angevaere. Met dit 
minpuntje wil ik echter inhoudelijk niets afdoen aan het boek 
op zich.

 Ї Joep Scholten, Meisjes uit vervlogen dagen. De vergeten 
vriendschap van twee Doetinchemse buurmeisjes Jaco-
ba van den Broek en Gesiena Keizer, Lobith 2015, 264 p., 
ill.; uitgave van Uitgeverij Sylfaen, Lobith, ISBN 978-94-
6217-079-7, informatie sylfaen@live.nl.

De laatste jaren verschijnen veel boeken die gebaseerd zijn 
op het leven van gewone mensen. Gebaseerd op gevonden 
archiefstukken pogen de schrijvers het leven van gewone 
mensen te beschrijven tegen de achtergrond van de gebeur-
tenissen in hun tijd. Soms slagen ze daarin met vlag en wimpel, 
soms is het resultaat minder geslaagd. Het hier gesignaleerde 
boek springt er gunstig uit. Uit het boek blijkt dat de mooiste 
dingen kunnen ontstaan door toeval. Een oude buurjongen 
belt de auteur op met de mededeling dat bij een verbouwing 
in zijn voormalige ouderlijk huis een enveloppe is gevonden 
met brieven en negatieven is gevonden. Het blijkt te gaan om 
een aan hem tot dan toe onbekend hoofdstuk uit het leven van 
zijn moeder Gesiena (Sientje) Keizer: haar vriendschap met 
Jacoba (Coba) van den Broek. Twee verschillende meisjes, 
die opgroeien in het Doetinchem van de jaren twintig en der-
tig. Het noodlot slaat toe als Coba bij het bombardement van 
Doetinchem in maart 1945 om het leven komt. Vervolgens valt 
een diepe stilte over de vriendschap. Tot de ontdekking van de 

enveloppe. De auteur besluit als gevolg daarvan het leven van 
de families op schrift te stellen. Met behulp van de enveloppe, 
maar nog veel meer met behulp van familieleden en vrienden. 
Zo komt een verhaal op gang dat vertelt over het leven van een 
aantal doorsnee gezinnen en hun belevenissen. De families 
waar het verhaal om draait zijn de gezinnen van Hendrik Jan 
Keizer (1879-1953) en Geziena Rengelink (1880-1944), Lam-
bertus Scholten (1886-) en Grada Johanna Riethorst (1890-), 
en Arie van den Broek (1892-1972) en Gerdina Wilhelmina Post 
(1892-1953). Een vlot geschreven en boeiend boek.

 Ї Steffie van den Oord, De vrouw met de bijl en negen ande-
re moordenaressen, Amsterdam / Antwerpen 2015, 204 
p.; uitgave van Uitgeverij Atlas Contact, ISBN 978-90-
450-2979-5, informatie via www.atlascontact.nl.

Een geschiedenisboek is deze publicatie niet. Zoals de au-
teur in haar verantwoording schrijft, ze baseerde zich op de 

feiten, zoals blijkend uit 
procesdossiers, soms 
uit krantenartikelen. Ze 
gebruikte de woorden 
van de vrouwen en an-
dere personen die met 
de tien zaken te maken 
hadden. Wat niet gezegd 
werd vulde ze zelf aan. 
En dat maakt sommige 
verhalen zo gruwelijk en 
tegelijk ook spannend. Je 
weet hoe het af zal lopen, 
je wordt soms misselijk, 
en toch laat het verhaal 
je niet los. Dat gevoel 
had ik zelf heel sterk bij 

de verhalen De belofte en Moordlied. De belofte is het verhaal 
van Diena van Gastel en de jonge knecht Piet Valkenburg, hoe 
hij verliefd werd op de vrouw van zijn baas, en hoe hij als gevolg 
daarvan Jan van Gastel neerschoot. Moordlied is het verhaal 
van Sara Huissoon en de moord op het meisje Kaatje Blok, 
vermoord voor wat sieraden. Door de verteltrant, het gebruik 
van de ‘ik-figuur’ beleef je de verhalen als het ware mee, en je 
gaat soms twijfelen: hoe zou ik zelf handelen. Een boek dat ik 
achter elkaar uit las. De oudste zaken spelen in de achttien-
de eeuw, andere zaken in de twintigste eeuw. Het zijn achter 
elkaar de verhalen van Atie Ridder-Visser (1946), Sofie van 
Bemmel (1712), Fokje Hanzes Dijkstra (1902), Willemtje Jans-
sen (1763), Christien Jut-Goedvolk (1872), Adriaantje Koek-Ro-
za (1901), Hendrika Jans (1773), Diena van Gastel-Barrevoets 
(1916), Martha Kossakowski (1925), Sara Huissoon-Geldof 
(1838). Allemaal vrouwen die schijnbaar vanzelf in een situatie 
terecht kwamen waardoor de door hen gepleegde daad als 
het ware onvermijdelijk werd. Een paar verhalen zijn redelijk 
bekend, zoals dat van de verzetsstrijdster uit het eerste ver-
haal, die vele tientallen jaren na haar daad tot een bekentenis 
kwam, en het verhaal van Vrouw Jut en haar man; hij haalde het 

mailto:sylfaen@live.nl
http://www.atlascontact.nl
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tot kermisattractie (‘de Kop van Jut’), zij verdween een beetje 
in de vergetelheid. Steffie van den Oord heeft al deze vrouwen 
uit die vergetelheid gehaald, en hun verhaal in alle naaktheid 
beschreven. Voor sommigen van ons vormt dit misschien een 
gruwelijk hoofdstuk in de stamboom. Desalniettemin vind ik 
dat dit boek verdient om gelezen te worden! Dit boek is niet 
aanwezig in de bibliotheek van het Verenigingscentrum.

 Ї K.P.G. Tamboer, De Tamboers van Majoor Kaeks. De ge-
nealogie van het Veluwse geslacht Tamboer dat zijn 
wortels in Vaassen heeft, 2014, 308 p., ill.; uitgave in eigen 
beheer.

De titel van deze genealogie is op zijn minst intrigerend te noe-
men, maar bij kennisname van de inhoud verrassend simpel 

verklaard. De stamvader 
was tamboer in de com-
pagnie van de in de titel 
genoemde majoor Kaeks. 
Uit het onderzoek van de 
auteur is gebleken dat 
er drie families Tamboer 
te onderscheiden zijn, 
de Veluwse familie met 
wortels in Vaassen (de 
familie van de auteur), de 
familie die zijn oorsprong 
vindt in Dirksland op 
Flakkee, en een familie 
die zich heeft verspreid 
in Friesland, Groningen 

en Drenthe. Alleen de Veluwse familie is verder in deze uitga-
ve behandeld. Stamvader is Jan Gerrits, die zich Tamboer gaat 
noemen, vermoedelijk geboren te Vaassen in 1708 als zoon van 
Hendrik Evertsz. Het boek begint met een parenteel van Jan 
Gerrits, en verder allerlei schematische overzichten van ver-
schillende van zijn nakomelingen. Gelukkig laat de auteur het 
daar niet bij, en geeft hij in het tweede deel zeer gedetailleerde 
gegevens over zijn familie. Het geheel is ruimschoots voorzien 
van illustraties, archiefstukken, kaarten en foto’s. Eenvoudig 
geproduceerd, maar zeker de moeite waard voor een ieder die 
in deze familie geïnteresseerd is.

 Ї Anja van Zalinge en Constance van der Linde, Tot op het 
bot. Skeletten van middeleeuwse Haarlemmers op de 
Botermarkt & het Begijnhof, Haarlem 2015, 144 p., ill.; 
uitgave van Uitgeverij Loutje, ISBN 978-94-91936-04-3, 
informatie via www.uitgeverij-loutje.nl.

Ooit –in mijn tienerjaren– werd ik gevraagd om eens te komen 
kijken bij een opgraving; vermoedelijk hoopte men dat ik met 
de aan mij toegeschreven belangstelling voor geschiedenis 
overgehaald kon worden om me als aspirant archeoloog aan 
te melden. Het miezerde die dag, en spectaculaire vondsten 
zoals een goudschat of zelfs maar een middeleeuwse pot 
werden toen niet gedaan. Die verkleuringen in de grond waar 
ik met ontzag naar moest kijken, ik zag ze niet en ik begreep 

ze niet. Ik ben dus geen 
archeoloog geworden. 
Dat wil weer niet zeggen 
dat ik niet overtuigd ben 
van het belang van ar-
cheologie, integendeel, 
ik worstel me met enige 
regelmaat door verha-
len en rapporten om te 
zien wat ze mij opleveren 
voor mijn eigen onder-
zoek. En zo af en toe mag 
ik meewerken aan de 
duiding van vondsten van 

archeologisch onderzoek door ze te voorzien van een histori-
sche context, gebaseerd op archiefonderzoek. Het nadeel van 
die door archeologen geproduceerde verhalen en rapporten is 
vaak dat ze wetenschappelijk zijn, en daarom doorgaans voor 
leken niet zo makkelijk leesbaar. De beide auteurs van dit boek 
zijn er in geslaagd om in die leemte te voorzien. Ze hebben 
een uiterst leesbaar en begrijpelijk boek geschreven, zonder 
afbreuk te doen aan de wetenschappelijke onderbouwing. We-
tenschappelijk gebaseerde archeologie beschreven op een 
manier waardoor ook de ‘gemiddelde’ Nederlander het verhaal 
begrijpt. Daarvoor hulde!
Het boek zal interessant zijn voor hen die geïnteresseerd zijn in 
archeologie (zowel zij die zelf graven als de historisch geïnte-
resseerde lezer), en voor Haarlemmers die meer willen weten 
over de vroege geschiedenis van hun stad. Maar ook voor an-
deren is er genoeg van belang in te vinden. Zo zullen de hoofd-
stukken die de opgraving in een historische context plaatsen 
ook voor niet Haarlemmers interessant zijn. Dat geldt voor de 
ontwikkeling in het bestaan van de middeleeuwse gasthuizen, 
de achtergrond van de Begijnenbeweging, maar zeker voor 
het gedeelte dat handelt over Haarlem als stad vol leprozen, 
pest- en pokkenlijders. Vakkundig en vooral begrijpelijk voor 
een leek wordt uitgelegd wat de achtergronden zijn bij deze 
ziekten en de gevolgen die het lijden aan bijvoorbeeld lepra 
had voor de patiënten en hun omgeving. Alleen daardoor is 
lezing van dit boek aan te bevelen. En als je het helemaal door-
leest steek je ook nog iets op van archeologie en het belang 
daarvan voor de geschiedbeoefening, Bijzonder vond ik de be-
paling van de doodsoorzaak van een van gevonden personen. 
Hij moet overleden zijn aan een blaassteen. Dat lijkt misschien 
een onbenullige oorzaak, maar als je de omvang van de blaas-
steen leest en je vervolgens voor probeert te stellen hoe dat in 
je lichaam moet voelen: een blaassteen met de omvang van 9,3 
x 7,5 centimeter, en een gewicht van 235 gram! Ik weet door dit 
boek ook dat de blaassteen een typisch Nederlands verschijn-
sel is, mogelijk gekoppeld aan een ruime inname van melk en 
kaas. Ik vond het lezen van dit boek een boeiende reis door het 
verleden, en beveel die reis zeker aan een ieder aan! Dit boek 
is niet aanwezig in de bibliotheek van het Verenigingscentrum.

http://www.uitgeverij-loutje.nl
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Tijdschriften
Enkele gebruikte afkortingen: 

aanv.  = aanvulling(en)
afk.  = afkomstig
afl. = aflevering
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)
jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
verv. = vervolg.

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de 
Dienst Bestellingen, p/a Postbus 26, 1380AA Weesp, of per e-mail via  
info@ngv.nl (onder vermelding van de volledige referentie). De aan-
maak van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. Tijdschrif-
ten worden niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door het VC 
team Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oosten-
rijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Aus-
tralië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië),  
Han Hilders (werkvoorbereiding) en Rob Dix (Nederland, Scandinavië en 
coördinator).

Nederland
Alkmadders, jg. 31, 2015 nr. 129. S. van der Geest m.m.v. C. Jan-
se: Over onderduiken, bevrijding en een voedseldropping; J. 
Kuipers: De slag om de Haarlemmermeer; F. van Rijn: De Ver-
gulde Vos 400 jaar [van herberg en rechthuis tot eetcafé]; G.J. 
van Beek: Hoe de post verdween uit Oude Wetering.

Amstelodamum, jg. 102, 2015-1. B. Slijper: Frank van der 
Goes en het vrije woord [in 1886 nam hij het op voor Fer-
dinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919)]; P. Vlaardinger-
broek: Een museumzaal op Kalverstraat 73; F. Grijzenhout: 
Frans Hals: de oude kapitein Soop en zijn zonen; R. Daalder: 
Marnixstraat, 1 hoog achter; W. Kloek: Hollanders van de 
Gouden Eeuw.

Angstelkroniek [Abcoude], jg. 16, 2015 nr. 43. L. Firet: Moord in 
het Gein [op vermeende geldloper de Bruin, 1930]; W. Timmer, 
M. Carasso-Kok: Torenzicht [hofstede uit begin 18e eeuw; Bo-
gerd, Koekenbier, Schouten, van Schaick]; M. Carasso-Kok: 
De dertiende penning: definitief verleden tijd [per 1-1-2015]; W. 
Timmer: Een feestje in de Bataafse tijd met gevolgen [Harmen 
Scholten gestraft, 1798].

Aold Hoksebarge, jg. 48, 2015-1. E. Ooink, F. de Lugt: Aan-
leg Atlantikwall leidde tot gedwongen massale evacuatie 
[lijst van 37 Haagse evacués met adressen en periode; Mer-
sel, ten Doesschate]; F. de Lugt, E. Ooink: De slachtoffers 
van WO II [lijst van namen met plaats en datum van geb. 
en ovl.]; J. Leppink, F. de Lugt: Onderduikkind Betty Fran-
kenhuis-Visser: ‘Je sprak er gewoon niet over’; F. Leferink: 
In de vuurlinie in de Eibergsestraat [herinnering van Jan 
Rietman]; H. Slotman: Huis nummer 130, nu Blankenburg 9 
[Goorkate/Goorkotte].

Archievenblad, jg. 119, 2015-1. R. Spork: ‘Selectie en duurzaam-
heid zijn grote uitdagingen’; R. Keijser: Particulier pareltje: het 
archief van Anton Geesink; P. Brood: De grootste fotocollectie 
van Nederland; D. Deuzeman: Nu kunnen we goed aan de gang 
met die overgebleven drie kilometer [kerkelijke archieven]; R. 
Spork: Open Atelier particuliere archieven.

 Idem, 2015-2. T. Thomassen: ‘Als het leven en de dood door 
dezelfde deur willen, moet het leven voorgaan’ [over een sa-
menleving die niet gedocumenteerd wil worden]; M. Hermes: 
De levende fotocollectie en opdrachtfotografie; M. Verheijen: 
Aan de slag in de kadastrale archieven. Een handleiding voor 
de particuliere onderzoeker. 
 Idem, 2015-3. F. Tuinstra: De geschiedenis van Veenhuizen 
is nog altijd actueel [in gespek met S. Jansen]; C. Jeurgens: 
Over openbaarheid gesproken.
 Idem, 2015-4. C. Leistra: Kamp Westerbork, waar slacht-
offers betekenis krijgen; N. Schreuder: Meer of minder open-
baar. Afweging op grond van de Archiefwet of de Wet open-
baarheid van bestuur?; C. van Beers e.a.: Papieren sporen, de 
weerslag van een mensenleven.

Arent thoe Boecop [Elburg], 2015 nr. 101. Themanummer: Wan-
neer komt de bevrijding? De nasleep van de Operatie Market 

Garden voor Elburg en 
omgeving aan de hand 
van het oorlogsdagboek 
van de Engelse legerpre-
dikant George A.F. Pare 
[ontsnapt aan de Duitser 
1944, ondergedoken in 
Elburg; mw. Kuipers-Riet-
berg, Frits de Zwerver, 
Piet Baas, Vercouteren, 
Creutzberg, Deetman, 
Winnik, Verhoef].

De Aschpotter [Sassenheim], jg. 19, 2015 nr. 36. A. van der 
Geest: Elisabeth van der Geest in de Japanse internerings-
kampen Moentilan, Mendoet en Ambarawa (en de aanloop 
ernaar toe); M. Tibboel: Directeur Mart Bakker aan het woord 
over een eeuw wel en wee van zijn familiebedrijf [kistenfabriek 
koninklijk]; C. Spruit: Dwangarbeid in Duitsland [uitleg, veel na-
men en (pas)foto’s]; J. Bergman, G. Overvliet: Sassenheim: de 
mobilisatie van 1914 tot 1918.

De Bewaarsman [Hoogland], jg. 21, 2015-1. Themanummer 
Tweede Wereldoorlog.
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Bie t Schildt, jg. 15, 2015-1. F. Veenland-Diekema: Herinnerin-
gen aan Steendam in oorlogstijd, 1940-1945; R. van Hasselt: 
Simon van Hasselt uit Siddeburen [vermoord Auschwitz 
1943]; D. Slagman: Waterbeheersing in oostelijk Duurswold 
[verv.].

Bolswards Historie, jg. 5, 2015 nr. 8. P. Mulder: Psssttt ... Her-
man van meester Ridder gaat naar de Oost [reisverslag]; J. 
Keuvelaar: 1795 bezet en bevrijd – 1813 bevrijd; D. Bosma-Fa-
ber: Joods jongetje duikt onder in Bolsward [Klein, Vos]; P. Mul-
der: Opgepakt [Kingma]; O. van der Meer: Bolsward in de 17e 
eeuw [stadskaarten; Van Geelkercken, Bouttats]; S. ten Hoeve: 
Hermannus Berkebijl (1752-1787) werkt als beeldhouwer in 
Bolsward (1).

Bulletin van de Nederlandse Hugenoten Stichting, jg. 39, 
2014/2015. Thema: ‘Walen of Hugenoten: een grensgeval’. 
Waalse kolonisten in Nova Belgica/in Nieuw Nederland [met 
de Eendracht naar Amerika 1624; Minuit, Tricot, Rapaelje, Fla-
men, Sauvagie].

Bulletin [Streekmuseum Hoeksche Waard], 2015 nr. 126. Ge-
nealogie/streekhistorie [database uitgebreid met diverse 
rechterlijke archieven Oud-Beijerland 1619-1811; aanwinsten: 
van Hilten, Barendregt/Barendrecht].

Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 31, 2015-1. Themanummer: 
Bevrijd! [Gooi- en Eemlander in en na de oorlog; herinnering 
aan voedseldroppings 1945].

Caert Thresoor, jg. 34, 2015-1. G. van Nes: Unieke kaart van de 
Zijpe ontdekt in het Noord-Hollands Archief [uit 1630]; L. van 
Driel: Hoe men het beste naar Sluis kan zeilen [kaart van het 
Sluise Gat door G. Verdooren, 1784/94]; L. de Boer, M. van 
Delft: Kaartencollecties in Nederland: Kon. Bibliotheek.

COOG-Blick, jg. 20, 2015-1. J. van Lunsen: Kroniek van het Geest-
merambacht; M. Teunis: Het dorpswapen van Oudkarspel.

Cronicke [St. Philipsland], jg. 15, 2015-1 (28). J. Bomas: De ge-
schiedenis van muziekvereniging Concordia; F. Vleghels: 
‘Stille verklikker was het oog van de geallieerden’ [C.A. van 
Nieuwenhuijzen]; J. van Haver: ‘Travaljes bestaan al honder-
den jaren’ [travalje=hoefstal]; J. Heijboer: De veren van Sint 
Philipsland (1).

Dwars Op [Voorhout], jg. 17, 2015 nr. 53. 70 Jaar bevrijd. K. den 
Elzen: Van Leeuwen – Bierman, Boekhorstlaan [kwst. 16 kwn.; 
van Kesteren, Raaphorst, van der Voort, Vermin].

Eigen Perk [Hilversum], jg. 35, 2015-1. I. de Ronde: Hilversum-
mers in dienst van de VOC [lange lijst met namen met jaar, 
schip, beroep en einde; van Velzen, Willekes, Ruiter, Das, Smal-
lenburg]; R. van Bergen, J. de Ley: Landdag Hulp aan Spanje 
‘zonder geraasmakende middelen’. 

Het Feyne Kwartier [Goeree-Overflakkee], jg. 20, 2015-1. E. 
Lassing: Van een burgemeesterszoon en een fluitiste met 
Flakkees bloed [Alettus Anemaet *1826, x 1865 Emilie E.B. 
Krausé; met parenteel en kwst. Krausé]; C. Koene: Onderzoek 
in dienst van de wetenschap [erfelijke doofheid; van Dravik, 
van Tilburg]; E. Lassing: Uit de archieven [weeskamer Som-
melsdijk, 1771; van Duuren, Winkels, Legierse].

Geestgronden, [Egmond] jg. 22, 2015-1. E. de Wit: Zorg voor ar-
men in Egmond aan Zee van 1900 tot 1925 [lijst namen met bij-
zonderheden]; R. Leijen: Aanloop naar WO II; idem: Stranding 
van de IJM 225 – Ongeluk of opzet?

Gen. (CBG), jg. 21, 2015-1. W. Coster: De baronesse, de domi-
nee en het kind [van Dedem, Pruimers, van Rijn]; J. Welten: Io 

vivat! Een Leidse student 
trekt ten strijde tegen 
Napoleon in 1815 [dag-
boek Jacob Swart en 
Jacob de Kempenaar]; L. 
de Bruijn: Braziliaanse 
koorts. Vergeten emi-
granten uit Zeeland 
[Boone, Laurett, Heule, 
van Schaffel, Smoor, 
Louwers, den Hollander]; 
C. van den Donk: Portret 
van de oude generaal 
op Novo Sion [Dirk van 
Hogendorp in Brazilië]; 
J.-M. Cohen: Vier eeuwen 

joodse geschiedenis in Suriname en Curaçao [o.a. Maduro]; C. 
Monsanto: Curaçaose bruiden [huwelijken tussen Nederland-
se mannen en lokale vrouwen in de 19e eeuw; Asjes, Muller, 
Mellink, van der Horst, Brusse]; P. Koulen: Slavenhouders en 
geldschieters. Nederlandse belangen in Berbice, Demerara 
en Essequebo, 1815-1819 [Insinger, Bourda, Boode, Wolff, Eg-
gers, van der Lott, van Vloten, Post]; G. van Breugel: Vereerd 
door keizer Rudolf [heraldiek; Sadeler]; M. Zoeteman-van Pelt: 
Wezen en bestedelingen [kijk op bronnen]; S. Craft-Giepmans: 
Mensen van aanzien [adellijke familieportretten op Duiven-
voorde; van Wassenaer, van Voerst, de Hinojosa, van Lyere]; Y. 
Hoitink: Vergeten [het recht op privacy en het recht op infor-
matie over het verleden botsen met elkaar]; E. Hennekam: Het 
kadaster en het frame van je stamboom; G. Gubbels: Gestor-
ven voor België en Noorbeek [Georges Romedennne, 1944]; D. 
Groffen: Het Utrechts Archief: midden in het digitale tijdperk.

Genealogisch Erfgoed Magazine, jg. 23, 2015-1. M. Maas: De 
familie Culp [7 gen. zangers en muzikanten, 1777-1986; de Jong, 
Rijkens, Dornay, Simons, Stokvis, Kempinski]; F. Rijckaert: Hoe 
zeldzaam is het verschijnsel kwartierherhaling in de kwartier-
staat?; Wapenregister [31 wapenbeschrijvingen]; H. Lups: Be-
roepen van vroeger [uienverkoopster-uurwerksteller]; H. van 
den Broek: Naamgeving en de magie van een getal; J.W. Koten: 
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Ontwikkelingen op internationaal gebied in de genealogie; D. 
Kranen: Addres van dankbaarheyt aan de Hoog Edele heer Ba-
ron van Gent, Heer van Elderson.

‘s-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 21, 2015-1. A. Karbaat: 
De cholera-epidemie van 1859; D.W. Gravendeel (†): Ouwedag 
[17e-18e eeuw; van Tricht, Kreek, Havelaar, Salder]; De bekeer-
de Pleun van der Hoek [*10-12-1886]; W. van Velsen: Verlof vra-
gen verplicht [onderwijzeres mej. A.C. van Deursen].
 
Heemkunde Hattem, 2015 nr. 142. E. de Jonge: Hattem in de 17e 
eeuw [verv.; indrukken uit enkele bijzondere archiefstukken; 
van Dijk, Bredenbroeck]; T. Eghuizen: Herinneringen van de fa-
milie Van den Belt aan hun Hattemer jaren (I); J. van Dalfsen, 
D. Jonker: Een smederij in Hattem [van Veen]; C.W. van ‘t Land: 
Herinneringen aan april 1945.

De Historie, jg. 31, 2015-1. J. Veenman (†): Een kooltje vuur en 
een emmer warm water [bijverdienste van een kruidenier; 
Veenman, Logge, Veldijk]; W. Kozijn: Daniël Stalpaert, stads-
bouwmeester te Amsterdam; M.G. van Hooren: Levenslijn. 
Herinneringen aan een Bovenmeester [Pasman].

Historisch Geografisch Tijdschrift, jg. 33, 2015-1. J.E. Abraham-
se, M. IJsselstijn: Interview met Ed Taverne over stedenbouw 
en stadsgeschiedenis; N. Grupstra: Typologie en groei van ne-
derzettingen in de provincie Overijssel tussen 1840 en 2012.

Historisch Purmerend, 2015 nr. 41. J. Otsen: Steevers Slijterij 
en wijnproeverij; B. Vlak-Mol: Thomas Lansdaal – bankier, po-
liticus en musicus [1900-1999]; J. van Kuler: Kanaalkade 14 van 
wachtkamer tot witgoedwinkel [van Amsterdam]; J. Otsen: 
Kimman – een geslaagde nieuwkomer [uit Wesuwe (D), fami-
liebedrijf sinds 1771; van Kuijk]; S. Wassing: Purmerend in het 
jaar van de Beeldenstorm (1566); R. Luiks: De bevrijding van 
marktmeester Piet Peek [1945; lid van het verzet, gearres-
teerd in 1944]; K. Kwadijk: De Rusthoeve van 1936 tot heden 
(1); J. Otsen: Fraude en fraudebestrijding bij de bierbelasting 
[17e-18e eeuw; van de Vijver, Ruijter, Broeckhoff].

Historisch Weesp, jg. 31, 2015-1. C. Pfeiffer: Beurtschippers in 
beeld [Van der Kwast, Otto, Schulp/Lijnsvelt, Gebrs Tovar, Borst]; 
Bintjes uit Bolsward [hongerwinter 1944 in Weesp]; H.J. Over de 
Linden: Reed dominee een scheve schaats? [liefdesdrama, 18e 
eeuw; Ds. van Weena]; C. Pfeiffer: Keurslager Miltenburg. 

Historische Kring Eemnes, jg. 37, 2015-1. Interview met Johan 
van Oostrum (1914-1980) [groentewinkelier]; H. van Hees: Duit-
se families in Eemnes [22 familienamen met bijzonderheden; 
Alenbrink, Bangert, Bruijndt, Deijs, Delbrugger, Eggenkamp, 
Fecken, Fokken, Ten Hoeven, Luurman, Plaster, Pommer, Sie-
beneich]; E. van Andel: De watermolens van Eemnes (1).

Historische Kring Laren, jg. 34, 2015 nr. 131. M. van der Schaal, 
G. Meulenkamp: Diervoeder-speciaalzaak Gebroeders van 

der Wardt; A. Kerkhof: Rijkje & Cornelis: een familiegeschie-
denis [Rijkje Wortel, exm. Bouwman, x Cornelis Kerkhof]; W. 
Keizer: 100 jaar boerderij Heideveldweg [Calis; kwst. 8 kwn.; 
Willard, Zwanikken, Knuvers]; P.C.L. van der Ploeg: Een cha-
rismatische levenskunstenaar Tony Offermans (1854-1911); K. 
Hubert: De Larense tijd van Carry van Bruggen (1881-1932); 
B.G.L. de Boer: Het Adresboek uit 1938; A. Kos: Erfgooiers en 
hun gemene gronden Deel 8: Opgetekend en in kaart gebracht; 
M. van der Schaal: Emmanuel Ernest Gerardus (Manus) van 
der Ven (1866-1944) [kunstschilder].
 Idem, 2015 nr. 132. M. van der Schaal: De Nederlandsche 
Kultuurkamer [kunstenaars in bezettingstijd]; Rechtszaak in 
1935: voorspel WO II; B. Snelder: Laren in de bezetting; A. van 
den Brink: Een bijzondere dorpsgenoot [Kees Rijnvos, van Ka-
jotter tot hoogleraar]; P.C.L. van der Ploeg: Tony Offermans 
(1854-1911) [verv.]; M. van der Schaal: Hendrik de Court Onder-
water 1877-1905 [kunstschilder, lithograaf].

Historische Kring Loosdrecht, jg. 42, 2015 nr. 187. T. Timmerman: 
Courage [naam van een illegaal vlugschrift uit de oorlog]; idem: 
De laatste dag [5-5-1945]; idem: Nederland is gevallen door ver-
raad!(?); F. Brand: Vriend of vijand? [de Groot, Pleijt, van Essen].

Holland, jg. 47, 2015-1. Thema: Orde en Wanorde. M. Mostert: 
1250 [overeenkomst tussen de abt van Egmond en zijn pach-
ters te Schagen: een episode in het slepende conflict tussen  
Kennemers en Westfriezen?]; B. de Graaf: De ordeverstoorder 
in beeld [herkenning en registratie in de 19e eeuw]; G. Meers-
hoek: De politie en de geweldsexplosie begin jaren tachtig; 
G. Rommelse, J. Smeets: Beeldessay: ‘Tot handhaving van de 
rust, en beteugeling van kwaadwilligen.’ Politionele ordehand-
having in de Hollandse geschiedenis.

Immaterieel Erfgoed, jg. 4, 2015-1. E. Meier: De immateriële 
cultuur van woonwagens [stichting Rinco; Krabbe, Boltini]; E. 
Meier: Het feest van Vastenavond behoort tot de oudste tra-
dities in Europa; M. Knol: Laat de bari klinken op Bonaire; A. van 
der Zeijden: Turkse ebru kunst geplaatst op de internationale 
Unesco lijst; M. Bergema: Is er toekomst voor communicatie 
met signalen [morse].
 Idem, 2015-2. A. Imhof: Beschermen van erfgoed [UNES-
CO]; J. Wassink: Buren staan elkaar met raad en daad bij [nao-
berschap]; J. van der Velden: Lesbisch, homo, bi of transgender 
[opkomst homocultuur in Nederland]; Mensen uit het verleden 
[Huis van Hilde]; M. Bergema: De Rijdende School. Zestig jaar 
onderwijs voor de kinderen van de reis.

Jaarboek Amstelodamum, 2014 nr. 106. Th. H. von der Dunk: 
Bilhamers Oudekerkstoren (1565); T. de Paepe, P.D. Meijer: De 
Talmoed Tora-synagoge (1639-1675); W. Hutter (†): Cornelis van 
Laer (1705-1774) ‘eine Significante Person’ [koopman en DG dia-
ken, later Hernhutter, exm. Van Coppenoll, Wilder, Vinkel, van 
der Vliet]; H.J. Zuidervaart, C.C.S. Rulkens: De Amsterdamse 
mathematicus Jan van den Dam (1706-1770) en zijn vernuftige 
planetaria.
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Jaarboek Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genoot-
schap 2014. H. Stoepker e.a.: De motte van Breust en haar 

omgeving; H. van Hall: 
Steden in de Nederland-
se provincie Limburg 
gedurende de Middel-
eeuwen sedert ca. 1200 
[beschrijving, invloeds-
sferen, prachtige kaar-
ten]; P. Janssenswillen: 
Het katholieke opvoe-
dingsproject in het mid-
delbaar onderwijs voor 
jongens in Belgisch 
Limburg, 1878-1970; H. 
Slechte: Roermond. Bio-
grafie van een stad en 
haar bewoners [door P. 

Nissen en H. van der Bruggen; boekbespreking].

Jaarboek Ootmarsum 2015, jg. 32. R. Meijer: Theehuis, de kiem 
van kunststad Ootmarsum [Engels van Beverforde]; H. Eweg: 
Een opmerkelijk huis in de Schiltstraat [Meijer-Bos]; M. Fro-
wijn: Evacués in de oorlog; R. Meijer: Bierbrouwen in Ootmar-
sum [Heupink, Wolterink, Teusse]; Th. Olde Elberink: Meester 
Vogelzang; D. Lammersma: De Heerlijkheid Lage: een stukje 
Twentse geschiedenis [van Saterslo, van Lage, van Keppel, van 
Diest]; J. Rosenhart: Rouwborden [wapenbord Bentinck, van 
Raesfelt, van Heiden, van der Marck]; A.H. Temmink: Een oud 
schildersgeslacht in Ootmarsum [ten Bokum, 15e-20e eeuw; 
stamreeks 9 gen. 1678-1947; ten Berge, Leferinck, van Zebe-
linghen]; H. Eweg, N. Graas: Registers van de 50e penning [van 
Benthem, Elferink, Fromming].

Jaarboek Oud-Dordrecht, 2014. C. Esseboom: De grafelijke 
Munt van Holland in Dordrecht; A.A.J. Scheffers: De geweste-
lijke Munt van Holland 1580-1811 [met lijst muntmeesters en 
periode; de Jonge, Bencken, Rottermont]; H.A. van Duinen: Het 
Dordtse Muntgebouw; M. Bloemendal: Munten uit de Munt van 
Holland te Dordrecht 1572-1806; C. Esseboom: Andere produc-
ten uit de Munt van Holland; idem: Elders in Holland geslagen; 
Ch.M. de Bruyn: Het klinken van de munt: De strijd tegen ver-
valsers en oplichters; C. Esseboom: De bijzondere status van 
de werkers in de Munt [gilde, privileges, kleding; van Diemen, 
de Jager, Bordels, van den Honert, Berck, Hallincq]; H.A. van 
Duinen: Herinneringen aan de Munt [grafstenen, beeldhouw-
werk, schilderijen].

Johanniternieuws, jg. 66, 2015 nr. 257. C. Bowier: Stichting Mal-
joh Fonds; E. Versélewel de Witt Hamer-Zwaan: Interview met 
Elsabe Kalsbeek-barones Schimmelpenninck van der Oije; E. 
Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije: De participatiesa-
menleving, zorg of uitdaging?; D. Boddaert: Overwinning Orde 
van Malta [tegen pseudo-orde].

De Kleine Meierij [Oisterwijk], jg. 66, 2015-1. A. van Dorp: Petrus 
en Johannes Pulskens, zoons van een welgesteld boerenecht-
paar uit Enschot, die beiden pastoor werden [*1877 en 1878; 
kwst. 16 kwn.; Verhoeven, Vroman, van Asvelt, van de Ven]; H. 
Haen: Oudste verenigingsgebouwen en verenigingen in Uden-
hout (1); M. van der Waals: Er zat muziek in de Parallelweg ... en-
kele naklanken [Biemans, de Kuyper]; N. Smits: Zoektocht naar 
het verleden [maquette Moergestel en omgeving anno 1832].
 Idem, 2015-2. K. Vermuë: Een kwart van Oisterwijk te 
koop, inclusief Groot Speijck, 125 jaar geleden [Wellenbergh, 
Koumans Smeding, Peletier, van Revieren]; W. de Bakker: De 
familie Michels: Drie generaties uitbaters van Groot Speijck 
[1870-heden; Moerenburg, Schonk]; F. Goris: Sint Everlijn van 
Moer-Gestel versus Sint Ermelindis van Meldert [naamsver-
andering heilige in 17e eeuw]; A. van Dorp: Beelden uit de mo-
bilisatiejaren 1914-1918: 4. Haaren.

De Kostersteen [Bennekom], 2015 nr. 131. K. Heitink, A. Nooij: 
De Soetendael, een groene oase [van den Zoetendaal, van 
Grootheest, de Vos, van Oorschot]; J. van Eck: De diepvries in 
De Kraats; B. Lever: Berendina van Rensinck (1704-1780), een 
dichteres uit Bennekom [Hoffman, le Brun]; Corr.&Aanv. [Jes-
wiet, Storm van ‘s Gravesande].
 Idem, 2015 nr. 132. A. Nooij: Akkers in het Bennekomse Bos 
(1) [Prins, Pannekoek, Vreede, van Pembroek, Koker]; E. van 
Amerongen: Het Boswachtergeslacht Jacobs [2 gen., 1871-
1992; Koelman].

Kringblad [Bemmel], jg. 25, 2015-1. R. Haegens: Geschiedenis 
van de post in Bemmel [Schopman, Jansen]; idem: De wegen-
bouwer en het gat van DOS [Derksen]; A. van Abel: Fragmenten 
uit het dagboek van Dina Knipping (2) [1944]; R. Haegens: Van 
raadhuis naar trouwlocatie [kasteel Kinkelenberg]; A. Stuart: 
Van Huus Uut (4).

Krommenieër Kroniek, 2015 nr. 77. A. Rijks-Leguijt: De blokhal 
en kievietseieren; H.T. Planteijdt: De weverij van Simon Plan-
teijdt [familiebedrijf 1852-1892, met gen. gegevens]; J. van 
der Weide: Krommeniedijk nr. 184 [Breeuwer, Zonderland]; H. 
Baartse: Krommeniedijk: De pastorie [Bruining, Rol, Velthuis].

Het Kromme-Rijngebied, jg. 49, 2015-1. A.A.B. van Bemmel: Ge-
schiedschrijving Cothen en historisch bewustzijn Cothenaren; 
A.J. Gelok: Het vorderen van fietsen in Wijk bij Duurstede in de 
Tweede Wereldoorlog.

Kroniek [Amersfoort], jg. 17, 2015-1. B. van Ravenhorst: Herin-
neringen aan een bizarre Pinksteren [evacuatie mei 1940]; A. 
van der Glas: Een buitenhuis in Hoogland-West [Kouwenho-
ven, Barbou, Kool, Kuijer]; M. van Lieshout: Gehoor geven aan 
‘den artistenroepstem’ [Albert Fiks (1908-1945)]; B. Elias: Een 
mooi feest en een mislukt geschenk [eeuwfeest 1913]; S. Groot: 
Muziek en stank. Het woonhuis van Joannes Tollius [ca. 1555-
ca. 1620]. 
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Kroniek [Graft-De Rijp en Schermer], jg. 32, 2015-1. F. Hoek: Het 
Starnmeergemaal: malen en betalen [Hildering, Peek, Schoon]; 
D.J. Nat: Geschiedenis fa. D. Nat v/h Glazekas, De Rijp; E. Berk-
hout: Armoe troef [drinkwatervoorziening begin 20e eeuw]; 
Ouwe Rijpers ... [serie portretfoto’s met namen].

Kroniek [Roterodamum], 2015 nr. 5. K. Vrijdag: 12 februari His-
torisch Wel & Wee Cafe over Wereld Oorlog II; S. van der Vel-
den: Midden in de tijd.
 Idem, 2015 nr. 6. R. van der Schans: De grenzen van Eras-
mus erf afgebakend.

Lek en Huibert Kroniek, jg. 17, 2015-1. H. Leeuwenberg: De pa-
rochie Hei- en Boeicop [vanaf ca. 1300; lijst met pastoors en 
andere geestelijken]; G. Janssen: Lexmond in 1963/1964.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 43, 2015-1. A.S.M. 
Patelski: Frans Weekers en enige zijner voorouders [32 kwn., 
Hurkmans, Noten, Strijbos, Jansen, van Breda]; L. Geuns: Stam-
reeks Abrahams, een timmermansfamilie in Weert [7 gen.,ca. 
1670-1973; van den Ing, van Hees Spranckenis, Luijten]; H.J. van 
Laar: Moesel, Namen en Bijnamen [recensie]; J.H. Hanssen: De 
families Schelberg, Schelbergen en Aerts [recensie]; idem: De 
familie Spee van Kessel [recensie]; H.H.J.L.M. Boersma: De fa-
milie Mieckens uit Eijsden (ca. 1500-ca. 1565) [Gijsmans, Theut, 
Simons, Pelsers, Huijn(en)]. 

Lutje Feith, 2015-1. J. van Keulen: Otto Eerelman, schilder van 
aanzien; E. de Jonge: Lezing Monique Brinks over het Schol-
tenhuis; R. Duursma: Kentekens als bron.

De Maasgouw, jg. 134, 2015-1. A. Knotter: 175 jaar beide 
Limburgen: waarom ze toch niet bij elkaar horen; Z. van 
Ruyven-Zeman: Glasschilderkunst in Limburg en omstre-
ken tijdens het ancien regime; G.H.A. Venner: Een oorkonde 
over de toelating van Joden in hertogdom Gelre in 1345; E. 
Witte: Het verloren koninkrijk. Het harde verzet van de Bel-
gische orangisten tegen de revolutie 1828-1850. Index jg. 
133 (2014).

Mars et Historia, jg. 49, 2015-1. G. Rommelse: Krijgsgevangen-
schap in de late Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd; E. 
van Roon: Streng doch rechtvaardig. Het optreden rond 1900 
van militiecommissarissen tijdens jaarlijkse inspectie van ver-
lofgangers van de nationale militie; C. Munk: Pieter C. André de 
la Porte werd niet onthoofd! De waarheid boven tafel.

Mededelingen Historische Kring West-Betuwe, jg. 43, 2015-1. 
A.F. Verstegen: Eigenaren van kasteel Palmestein te Deil [18e 
eeuw; de Beij, Schade, Buchan, Verstegen]; R. Mink-Gijzen: Een 
pomp en stoomketel voor de Kerkewaard.

Met gansen trou, jg. 65, 2015-1. B. Meijs: Bidprentjes bron van 
informatie [van de Griendt, van Helvoort, Boom, van Boxtel]; 
P.C. De Jongh: Het verhaal van de gevangene 2305, J. van Bok-

hoven en 2372, L. (Nort) van Engelen; B. Meijs: Een steekpartij 
in 1902 [van Esdonk].
 Idem, 2015-2. B. Beaard: De postgeschiedenis van Elshout 
[van Well, van Hulten, van de Wiel, van der Aa x Kocken, Luij-
pen]; B. Meijs: Vordering van fietsen tijdens de 2e wereldoor-
log.
 Idem, 2015-3. B. Beaard, J. de Haan: Bedevaart Drunen-Uli-
coten; B. Meijs: Een bom duiten [bedelares Caatje ‘Clandisie’]; 
N. Verbunt: Een dierbare herinnering aan mijn opa en oma 
[Meesters].
 Idem, 2015-4. C.H. van Spijk: Waar blijft de tijd? [praktische 
beschouwing over vakonderwijs, wintercursussen, grondprij-
zen, pacht, veestapel, stallen etc. in het verleden].

Misjpoge, jg. 28, 2015-1. M. Boers: La Grande Guerre en het 
grote offer [de Boers; 8 kwn. kinderen Baruch de Boers; Ham-

burger, Faijencier, Bloch, 
Oulif (Olive)]; M. Maas: 
Cato Culp (1878-1967). 
Een populaire soubrette 
(zangeres) uit een muzi-
kale familie [x 1905 Mar-
tin Kempinski; 8 kwn., 
Simons, Sijffers, Him-
melstern, Leermans]; D. 
Metz: Metz uit Münster 
(3): De band met Neder-
land [4 gen., ca. 1743-
1862; Hirsch, Elsbacher, 
Jacobson]; H. Schijf: De 
gezusters Jacobsberg 
[1882-1945; in D, NL en 
GB; Kahn, Jacobi, Speijer].

 Idem, 2015-2. D. Metz: Metz uit Münster (4). Een meervou-
dige identiteit [4 gen., 1817-1925; Hartogensis, Baumgarten, 
Jacobson]; M. Maas: Stella Fontaine (1889-1966)’ De jolige 
imitatrice’; B. Schuurman: Kwartierstaat van Saartje Canes 
(alias Stella Fontaine) [8 kwn.; Bebber, Bolle, Zak, Schwalb]; 
R. Schütz: De strijd om de herinnering. Bestuurlijke conflic-
ten over slachtoffergegevens in het pas bevrijde Nederland 
(1945-1950) (1); H. Schijf: Twee Russische families [Schpektor, 
Nutkiewietz].

Molens, jg. 30, 2015 nr. 117. K. Kleijwegt, E. van Gerven: Drie vrij-
willigers 25 jaar bij Stichting Molendocumentatie [Karel Hoek, 
Peter de Moes en Agnes Oomen]; M. Ravesloot: De Hazewind 
weer in het zicht; E. van Gerven: Molens en slavernij in Suriname.
 Idem, 2015 nr. 118. J. Bazelmans: De windmolen als icoon 
van Nederland (5); E. van Gerven: Certificaten van Verdienste 
voor Maarten Hunink, betrokken molenaar en eigenaar, Piet 
Straver, molenmaker in hart en nieren en Jos van Schooten, 
veelzijdige houtmolenaar.

De Nederlandsche Leeuw, jg. 32, 2015-1. K. van Schaik: Van 
Lockhorst te Doorn, Darthuizen en Neerlangbroek [7 gen., ca. 
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1500-1731]; P.M. Kernkamp: Een familie Post te Utrecht [9 gen., 
1671-1965; Kanen (Komen), Ploos, van Bijlevelt, van Rietvelt, 
van Loenen, de Beveren Esveldt, de Bosson]; J.S.L.A.W.B. Roes: 
het zegelstempel van Mr. Willem Joseph Triebels (1823-1898) 
[4 gen., 1751-1965; Bedloo, van der Monde, Roes, Deurvorst]; 
E.P. Veltkamp: De Nederlandse adeldom van de familie Van 
Heeckeren (d’Anthès).

Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse, jg. 14, 2015-1. D. 
Boogerd: Een eeuwenoude naam POELPOLDER; L. Brouwer: 

Belangen in de Poel-
polder; G. Schrama: De 
Schrama’s als bewo-
ners van de boerderij 
de Phoenix in Lisse [4 
gen. 1824-1991; van de 
Reep, Meyer, van Schie]; 
L. Bemelman: De Grote 
Oorlog in een Hollands 
Dorp [van Helsen, We-
ber, Goossens, van Hoof, 
Verspeek]; R.J. Pex: De 
winkel van Tissing en zijn 
voorgangers Deel III: Het 
ga je goed Kanaalstraat 

33!; A. van der Tang: Familiegeschiedenis (18).
    Idem, 2015-2. L. Brouwer: Poelpolder Molenaar Duine-
veld; A. den Hoed: Een notariële akte uit 1868. Vier pandjes 
op de Heereweg [van Nieuwenhoven, Plevier, Veldhuijzen van 
Santen, Baak]; L. Bemelman: Hoogkamer, een familie in Lisse 
[met kwst. Hoogkamer-Salman, 8 kwn.; Schrama, Langeveld, 
Hoogeveen]; A. van der Tang: Familiegeschiedenis (19); D. 
Floorijp: Verdronken in het Haarlemmmermeer 1688.

Nijmeegs Katern Numaga, jg. 29, 2015-1. R. Liebrand: Een tram-
spoor in de wegberm [De Maas-Buurttram 100 jaar].
 Idem, 2015-2. H. Roodenburg: Een lint van steenbakkers 
langs de Waal Een korte geschiedenis van de baksteenindus-
trie in de Ooij en de Duffelt; R. Zwart: Een monument voor 
Wiardi Beckman [Nijmeegse verzetsheld]; J. Oosterman: Het 
Getijdenboek van Maria van Gelre.

Noitdorpsche Historiën, jg. 14, 2015-1. NJ. de Koning: De Dorps-
kerk: Haar uiterlijk is een schilderij op zich.

Old Ni-js, 2015 nr. 90. Midwinterhoorn groep; Werkgroep ar-
cheologie; Berghapedia;Veldwerkgroep Stokkum timmert aan 
de weg; Veldwerkgroep Zeddam-Vinkwijk-Vethuizen; De Foto- 
en Filmgroep; Veldwerkgroep Beek en Loerbeek.

De Omroeper [Naarden], jg. 28, 2015-1. A. Verweij, H. Schafte-
naar: De Joodse leerlingen uit het schooljaar 1941-1942 van 
de Comeniusschool in Naarden [Ancona, Barents, Kaufmann, 
Rosen, Wolffers]; C. Eelker-Kroonenburg: Een terugblik op 
‘Kroonenburg Wonen’, vanouds een meubel- en stoffeerbedrijf 

[Kroonenburg, Seijlhouwer, Toorman]; H. Schaftenaar: ‘Pookt 
alleen ‘s morgens en ‘s avonds!’ Kamer, kolenboeren te Naar-
den [3 gen. familiebedrijf]; H. Schaftenaar, A. Verweij: Theo Ka-
mer, diender te Naarden van 1911 tot 1940.

‘t Onderschoer, jg. 37, 2015-1. Themanummer 70 jaar vrijheid! 
J.J. & D.W. van Wulften: De Borg in oorlogstijd; T. ten Brink: Ont-
dekkingstocht naar onze Denekampse voorouders [ten Brink]; 
B. Busscher: Familieproblemen langs de Duitse grens in Brek-
lenkamp [gevolgen naoorlogse annexatie; Vos, Brookhuis]; R. 
Borgerink: Op zoek naar Johan Huy [tegen wil en dank in Duit-
se krijgsdienst]; J. Gortemaker: Woningvorderingen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog [met lijst namen]; G. van Zadelhoff: Ge-
zondheidszorg in de oorlogsjaren; J. Gortemaker: Woningnood 
na de oorlog; B. Busscher: Johan ter Brake, boerenknecht; W. 
Oortman: Vergeten Denekampers [Smit, Fraterman, Wouters]; 
M. & B. Blokhuis: Soldaat Gerard Blokhuis: van Lattropperveld 
naar Maasbrug in Rotterdam.

Ons Charlois, jg. 22, 2015-1. B. van der Leer: In de file bij voor 
kassa van Harmonie [wapen van der Leer, Cornet]; M. Bosch: 
Het dokter Heftinghuis in Pendrecht; J. van ‘t Hof: Ja, de jaren 
50; Herinneringen aan Tarwebuurt zijn legio en vooral leuk (2); 
Bijlage: Themanummer Oorlogskinderen 1940-1945.

Ons Voorgeslacht, jg. 70, 2015 nr. 673. J.J.F. Lots (†): Een 
Schielands geslacht Van der Dussen [6 gen., 1435-1567; spe-
cifieke voornaam: Ansem; Hoechstraet, Hoen, Boot, Sonder-
danck, Duijck, Buyser]; K.J. Slijkerman: Het geslacht met de 
naamdragers Niesen en Waelboer uit Ridderkerk en Rijsoord 
[4 gen., ca. 1490-1675]; W.H.M. van Mourik: Van Maurick in het 
land van Culemborg [4 gen., 1435-1587; van Meerlo].
 Idem, 2015 nr. 674. C.R.H. Snijder: Het Dordtse scherprech-
tersgeslacht Kellenaer (Kelner, Kellener) [Froböse, Kahle, 
Snijder]; L.M. van der Hoeven: Nogmaals de familie Sleeuwen-
hoek. De ‘missing link’ [Bras, Mourik, van Beest, Stigter].
 Idem, 2015 nr. 675. K.J. Slijkerman: De oudere generaties 
van het geslacht De Geus uit Puttershoek [4 gen., ca. 1540-1711; 
van der Wier, Wijngaerden, Sneuckelaer, Wesenhagen, Mul-
tum]; H. den Hertog, B. de Keijzer: De oudste lijst van leenman-
nen van de graaf van Gelre [ca. 1326/27; transcriptie]; A.P.A. van 
Rooden: Attestaties van en naar Oosterwijk van 1700-1755 [bij 
Leerdam; Dames, de Jonker, van der Lede, Sprong, de Griek]; P. 
van der Hoeven: 10e penning ‘t Woud over 1543 [transcriptie].
 Idem, 2015 nr. 676. M.P. Neuteboom-Dieleman: Het verhaal 
achter de Hazepolder te Petten [Nicolaas Nicolai, alias Grudius 
en Servaas de Hase en hun betrokkenheid bij de inpolderingen 
in Noord-Holland, 16e eeuw]; W.H. Morel van Mourik: Van Ange-
ren in Maurik [stamreeks, 10 gen., ca. 1360-1636; van Setten]; 
W.T. Molema-Smitshoek, K.J. Slijkerman: Reconstructie van de 
familie van Gemert in ’s-Gravendeel [4 gen., ca. 1510-1805; van 
de Bogaert, Romeijn, de Hoon, Salder, van den Endt]; A. van der 
Tuijn: Rekening van de verkochte lijf en losrenten onder Isaack 
Lambartsz Van der Wel in het jaar 1587-1588 [Utenbroeck, 
Brasser, van Adrichem, Duijck, Backer, Puit, van Lodesteijn].
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Oos Gebrook [Hoensbroek], jg. 8, 2015-1. B. Grothues: Max 
Verboeket emailleur, beroemd glasontwerper en oud Breu-
ker jóng; B. Grothues: Op zoek naar nieuwe ridders in Hoens-
broek [Orde van St. Lazarus]; Sj. Giezenaar: Van leesjongen tot 
OVS’er [Ondergrondse Vakschool].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonder-
zoek, jg. 32, 2015-1. A.C.J. Viersen: Bewoners van ‘t Veldhuis 

te Vorden [Kettelerij, 
Obbink, Garritsen]; G. 
Stokreef-Braakman: Be-
woners op Klein Ovink 
[verv.; Brinkman, Braak-
man, Schutte, Schone-
veld]; T. Nieuwenhuis: 
Parenteel van Gerrit 
Nieuwhof (Nijhof), ook 
later Klein Gebbinck [6 
gen., ca. 1691-1947; Kroe-
kestoel, Sijverink, te 
Frugte]; J.A. Bakker-ten 
Have: Kwartierstaat 
van Reind Abbink [verv.; 
Besselinck, Antinck, Eg-

ginck]; G. Woertman: Genealogie en DNA – deel 2 [verv.]; G.H. 
Luiting: Drama op de Vosheurne onder Aalten [moord op Hen-
dersken Tannemaat 1768; Brunsink]; H. Bussink: De openbare 
school in De Heurne.

Oud Bathmen, jg. 35, 2015-1. H. Smit: Eene Vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer (3).

Oud Leiden Nieuws, jg. 3, 2015-1. Kenau en Magdalena, Vrou-
wen in de Tachtigjarige Oorlog [verslag lezing]; Het oorlogs-
dagboek van Han de Wilde; De Stem van Leiden [oral history];  
Website over en voor Rijnlandse geschiedenis gelanceerd 
[www.rijnlandgeschiedenis.nl].

Oud Meppel, jg. 37, 2015-1. W. Ponne: In memoriam drie zeer 
gewaardeerde Meppelers [alle drie rol gespeeld in WO II; 
G. van Dorsten-van Diermen (1924-2014), P. van den Hurk 
(1919-2014), W. Bakker (1926-2014)]; W. Oldekamp: De Vlucht 
[oorlogsherinneringen van H. (Rikus) Oldekamp]; W. Ponne: 
Documenten in een sigarenkistje [overval op gemeentehuis 
in Wanneperveen 1943; Woltjer, Rijkmans]; J. Dekker: ‘Naar 
de boeren’ [hongerend stadsjongetje vanuit Amsterdam naar 
Meppel, 1945; Dekker, ten Oever]; H. de Zwaan: Het einde van 
een familiebedrijf [van Esso]; idem: De moord op Berthold van 
Esso en Louis Gast [1943]; G. van der Veen: Mijn ervaring met 
lager onderwijs in Meppel in oorlogstijd; H. Nijenhuis: Mijn 
jeugd in Meppel; J. Vedder: Het Slot in de Oosterboer [verv.].

Oud Nijkerk, jg. 34, 2015-1. W. Buitenhuis: De evacuatie naar 
Harderwijk en Putten; Herinneringen van Jan van Amerongen 
aan de Tweede Wereldoorlog; J. van den Brink: De evacuatie 

van vee in mei 1940; M. van de Belt- Nummerdor: Herinnerin-
gen aan de oorlog 1940-1945.

Oud-Scherpenzeel, jg. 27, 2015-1. H. van den Ham: Genealogie, 
Rutger Harm van Ginkel en de wedstrijd Valleivogels-Hoevelaken 
op 13 december 2014 [van Ginkel, van Kolfschoten, van Wolfswin-
kel]; P. van der Most, H. van Woudenberg: Medische zorg in Scher-
penzeel [lijst met chirurgijns en periode, 1624-heden].

Oud Wageningen, jg. 43, 2015-1. P. Aben: Unie van Wageningen 
lanceert website voor naamgenoten Van Wageningen; M. van 
den Wijngaart: De restauratie van 5 Meiplein 5; P. Leenknegt: 
Wageningen Anno 1915 - ‘door modder en drek omkneld’; P. 
Schut: Resten katholieke schuurkerk gevonden (2).
 Idem, 2015-2. P. Aben: Wageningen viert nogmaals de oud-
ste voetbalbeker van het land; G. van Hiele: De doopsgezinden 
in Wageningen. Kerk van vrijheidsoptimisme; P. Leenknegt: 
Volkswijk op deftige locatie: het Rode Dorp; K. Merkx: Wonen 
aan de Oranjelaan (3).

Oud Woudenberg, 2015-1. O. Honders: Verslag historische 
avond 26 november 2014 [Grebbelinie].

De Proosdijkoerier, jg. 31, 2015-1. J. Meulstee: De tijdparadox; 
S. Veerhuis: Een stukje monumentaal (1) [zuivelfabriek]; J. Fran-
kenhuizen: Negentig jaar Kunst na Arbeid [met lijst dirigenten]; 
B. Bouwhuis: Interview met Peter van Golen; K. Pothuizen: 
Voorkomen is beter dan genezen. Armenzorg en openbare ge-
zondheid in de Ronde Venen 1866-1870; F. de Wit: Mijdrecht in 
de eerste wereldoorlog.

Rondom Schokland, jg. 55, 2015-1. A. Pol: ‘Meneer pastoor’ en de 
ontruiming van Schokland [H.F.J. ter Schouw, benoemd 1856].

Het Schokker Erf, 2015 nr. 89. F. Thomas: Waar de golfslag 
klinkt als een verwijt (2); B. Klappe: De zee geeft, de zee neemt 
(7) [16-9-1820; Goosen, Bien, Diender]; W. Veer: Koffie en tabak 
[18e-19e eeuw]; B. Klappe: De fotogalerij: Aaltje Karel (1859-
1957) x Harmen de Boer (1852-1944).

Scyedam, jg. 41, 2015-1. G. Medema: ‘Grootsch’ werk van een 
heuse tempelbouwer. Betekenis van het ontwerp van Adria-
nus Tollus voor de Sint Jan de Doper in Schiedam [van Beekom, 
Nolet]; D. van Wassenaar: Een almanak (s)preekt; H. Noorde-
graaf: Lachen met Leendert [Leen de Bruijn (1895-1985): hu-
morist van Schiedam]; W. Snikkers: Het examencadeau van 
een schoolkind [Wijma, Rijkse, Perk]; H. van Broekhoven: Ge-
schiedenis van de Hoofdstraat.

Seijst, jg. 45, 2015-1. D. van de Kamp: Arie en Dirruk uit Zeist 
[over dialect; H. van Wermeskerken]; J. Rinia: De smalspoor-
lijnen van Bornia en Heidestein [twee landgoederen; Uytwerf 
Sterling, Clifford Kocq van Breugel, Taets van Amerongen, de 
Wetstein Pfister]; K.M. Veenland-Heineman: Een jonge boek-
houder en vogelaar [van de Poll].
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In deze rubriek vindt u aankondigingen van landelijke evenementen, ge-
nealogische dagen, afdelingsoverstijgende evenementen en verslagen 
daarvan. Uw bijdragen kunt u sturen naar GNredactie@ngv.nl. 

Let wel op dat er tussen het insturen van uw bijdrage voor Gens Nostra 
en het evenement een termijn van minimaal acht weken moet zitten.

Nieuws

De Nederlandse Prijs voor Genealogie is een landelijke prijs, 
die nadrukkelijk bedoeld is voor het stimuleren van begin-
nende genealogen. De prijs wordt zo mogelijk eens per twee 
jaar uitgereikt, bestaat uit € 250 plus een oorkonde, en zal dit 
jaar worden uitgereikt op 2 juni 2016 op het Famillement te 
Utrecht.

Voor de Nederlandse Prijs voor Genealogie komen in aanmer-
king:
a.  een eerste genealogische publicatie of bronnenpublicatie 
in een regionaal of landelijk tijdschrift.
b.  een genealogische publicatie (zelfstandig of in een tijd-
schrift).
De publicatie moet in 2014 of 2015 zijn verschenen. Verde-
re bijzonderheden kunt u vinden op de website van de prijs: 
http://genealogieprijs.blogspot.nl.

U kunt voor bekroning met de Nederlandse Prijs voor Genea-
logie in aanmerking komen door uw publicatie, voor 1 april 2016 
op te sturen naar het secretariaat van de jury: Nederlandse 
Prijs voor Genealogie, p/a Apotheek Leidschenveen, Harriët 
Freezerhof 193, 2492 JC Den Haag. Natuurlijk mag u ook publi-
caties van andere voordragen voor deze prijs.
Bij de beoordeling zal de jury letten op originaliteit, diepgang, 
visie en vernieuwing. 
De prijs wordt beschikbaar gesteld door een onafhankelijke 
Stichting. Het oordeel van jury, bestaand uit B. van Dooren, 
L.M. van der Hoeven en T. Hokken, is bindend en over de uitslag 
is geen correspondentie mogelijk. 

Berend van Dooren

Inzendingen gevraagd voor de Nederlandse Prijs voor Genealogie 
2014-2015

Ton van Hulzen woont vrijwel zijn hele leven al in de Haarlem-
mermeer en maakt al een paar jaar met plezier het register 
van Gens Nostra. Hij is hiermee begonnen na een oproep van 
de redactie in 2012. Hij doet dit als afwisseling met het vrijwilli-

gerswerk voor een andere organisatie. Hij besloot om dit klusje 
een aantal jaren te doen en dan weer plaats te maken voor een 
volgende vrijwilliger.
Het werk zelf gebeurt in Word, zodat iedereen dat thuis zou 
kunnen doen. Hij heeft hiervoor ook een handleiding geschre-
ven zodat zijn kennis en ervaring hiermee niet verloren gaat.
Zijn familienaam wordt ook wel geschreven als van Hulsen. 
Van alle takken zijn niet heel veel leden bekend. In 2006 leef-
den er 347 mensen met de achternaam van Hulzen in Neder-
land en 169 met de naam van Hulsen. Er staan nu ongeveer 
18.000 mensen in zijn database.
Hij heeft een eigen website gehad. Naar aanleiding daarvan 
kreeg hij veel enthousiaste reacties, ook vaak uit het buiten-
land. Maar er ging te veel tijd zitten in het onderhouden van de 
website. Tijd die hij liever besteedde aan het onderzoek naar 
zijn familiegeschiedenis. Hij heeft wel weer plannen om zijn 
verzamelde gegevens te gaan publiceren op een website.

Foto en tekst: Maja Westhoff

Vrijwilligers aan het werk - Ton van Hulzen - register Gens Nostra
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Dhr. A.J.M. Winter
Dhr. M. de Wit

Overleden leden in 2015

Nieuwe statuten
Op 10 december 2015 zijn de nieuwe statuten bij de notaris ge-
passeerd. De belangrijkste wijzigingen  zijn aanpassingen naar 
de vernieuwde NGV-organisatie. Verder is de volgorde van een 
aantal artikelen gewijzigd zodat ze overeenkomen met doel-
stelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de 
vereniging.

De statuten zijn te raadplegen op de website www.ngv.nl  in het 
menu: ‘Over de NGV’.

Arie van Herk, secretaris
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Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen, bericht van overlijden en andere mutaties uit-
sluitend melden via het emailadres ledenadministratie@ngv.nl of 
per post aan nevenstaand adres.

Contributie: Gewoon en buitengewoon lidmaatschap: € 46 (korting 
op het lidmaatschap bij automatische afschrijving € 1) per jaar inclu-
sief de inschrijving bij één regionale afdeling. Gezinslid: € 11 per jaar. 
Voor in het buitenland wonende leden is de contributie € 49. De ex-
tra € 3 is voor toezending van het afdelingsblad. Gens Nostra onvan-
gen zij digitaal of met een toeslag van € 40 bij toezending per post.
Bijkomende inschrijving bij een extra regionale afdeling: € 11 per jaar; 
bijkomende toezending van het Heraldisch Tijdschrift € 20 per jaar.
Contributiebetaling: vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar 
(bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven) 
franco aan de NGV.
Opzegging lidmaatschap: schriftelijk aan nevenstaand adres of 
via het emailadres ledenadministratie@ngv.nl vóór 30 november 
van het lopende kalenderjaar.
Betalingen: svp op de volgende rekeningen:
Contributie: NL02INGB-0000547064.
Dienst Bestellingen: NL42INGB-0003639286, alleen betalen na 
ontvangst factuur.
Overige betalingen: NL02INGB-0002843032.
Betalingen van buiten Europa uitsluitend via PayPal op info@ngv.nl; 
cheques worden vanwege de hoge kosten niet geaccepteerd. Alle 
rekeningen lopen bij de ING en staan op naam van de NGV. BIC van 
de ING bank is: INGBNL2A.

Verenigingscentrum Weesp
In het Verenigingscentrum zijn gevestigd:
Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, 
Heraldisch archief en Dienst Microfiches.
Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10-16 uur (behalve op 
feestdagen). Vrije toegang voor leden; voor niet-leden € 5.- per 
keer met een maximum van drie keer.
Telefoon: 0294-413301, tijdens de openingstijden.

Adressen van andere diensten en afdelingen
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, 
Dienst ComputerGenealogie: Postbus 26, 1380 AA Weesp.

Doelstelling Vereniging 
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening 
van de genealogie, de verbreding en verbreiding van de kennis 
daarvan en van al hetgeen daar aan verwant is. De vereniging be-
oogt daarmee zonder winstoogmerk het algemeen nut te dienen.
ANBI: De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de 
NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvan-
gen erfenissen en schenkingen. 
Degene die de NGV een schenking doet, 
kan zijn gift van de inkomsten- of vennoot-
schapsbelasting aftrekken (binnen de daar-
voor geldende regels).

Colofon Gens Nostra



GensDataPro, het stamboomprogramma van de NGV, 
is hét programma bij uitstek voor de genealoog die 
meer wil dan alleen een opsomming van namen en 
jaartallen. In GensDataPro plaatst u al uw familiema-
teriaal zoals foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig 
bij de juiste gegevens waardoor ze makkelijk zijn te-

rug te vinden. Ook het rechtstreeks importeren van 
aktegegevens van de WieWasWie bronnen, met aan-
maak van de bron en vermelde personen en relaties, 
zorgt voor een perfecte registratie van uw gegevens. 
De uitvoer van GensDataPro is een speerpunt van het 
programma.

Uitvoer naar Microsoft Word (bijv. voor het samenstellen van een boekwerk) bevat onder meer:
• Een automatische index op persoonsnamen en/of adressen
• Overzicht met bronvermelding inclusief foto/scan van de bron.
• Foto’s op de juiste plaats bij de betreffende persoon en naar wens geschaald.
• Pasfoto’s van gezinsleden na elk gezin.
• Getuigen als daadwerkelijke personen in de database, die aldus ook met bladzijdeverwijzing in de index 

komen te staan.
• Tekstuele uitvoer met kant en klare pagina-instellingen en bijgeschaalde foto's, waardoor het maken van 

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

Voor publicatie naar het web zijn meerdere moge-
lijkheden, waaronder een eenvoudige website met 
naamindex, een php uitvoer (dynamische stam-
boom) en een directe uitvoer naar Genealogie Online 
van Bob Coret. 
Met GensDataPro scant of kopiëert u foto’s eenvou-
dig naar de dossiers van personen, bronnen of adres-
sen. De dossiers kunnen ongelimiteerd foto’s bevat-
ten en foto’s kunnen in meerdere dossiers worden 

geplaatst (handig bij groepsfoto’s), met aanduiding 
van waar de persoon op de foto staat.
En zo zijn er nog tal van unieke mogelijkheden, alles 
wat een serieus genealoog nodig heeft. En bovendien: 
een buitengewoon toegewijde en kundige helpdesk 
van de NGV Dienst Computergenealogie. Lees er al-
les over op www.gensdatapro.nl, of probeer de demo-
versie die u daar kunt downloaden. GensDataPro is te 
bestellen in de webwinkel van de NGV: www.ngv.nl
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