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Bij de voorplaat
Gezicht op de stad Cochin, aan de kust van Malabar. Gezien van de zee, rechts een Hollandse koopvaarder, op de voor-
grond enkele roeiboten. Bovenaan de plaatsnaam Couchyn. Toegeschreven aan Johannes Vinckboons, (1617–1670), olie-
verf op doek, ca. 1662–1663.
Fragmentgenealogie
I.  Philip Vinckboons, overleden 1601 trouwt Neeltje. Hij was katholiek en kwam in 1591 via Antwerpen en Middelburg 

naar Amsterdam. Neeltje, verkocht haar huis in de Nieuwe Hoogstraat in 1603.
II.  David Vinckboons ook gespeld als Vinghboons, Vinckebonis of Vinckboom, gedoopt Mechelen, 13 augustus 1576, 

overleden Amsterdam 1629, trouwde Leeuwarden 1602 Agnieta van Loon, overleden 1668, dochter van een notaris. 
Dit echtpaar kreeg een hele rij kinderen: zes zoons en vier dochters bereikten de volwassen leeftijd.

 Hij was een belangrijk kunstschilder uit de vroege 17e eeuw, een navolger van Pieter en Jan Brueghel de Oude. 
Uit dit huwelijk tien kinderen, oa:
1.  Pieter, de oudste zoon, geboren Amsterdam ca. 1604, stierf Ceylon 1644 aan beriberi. Hij werkte als ingenieur en 

militair in Colombo onder François Caron.
2.  Philips, geboren Amsterdam circa 1607, begraven Amsterdam 2 oktober 1678, ondertrouwt Amsterdam 21 april 

1645 Petronella Questiés. Tekenaar, schilder en architect, behoorde tot de school van Jacob van Campen, het 
Hollands classicisme. Vingboons was vooral actief in zijn geboortestad Amsterdam en waarschijnlijk één van de 
eerste architecten, die van zijn werk kon leven. Philips Vingboons wordt wel de uitvinder van de Amsterdamse 
halsgevel genoemd. De oudste halsgevel van Amsterdam, Herengracht 168 uit 1638, is door hem ontworpen. Klo-
veniersburgwal 95 uit 1642, is één van de fraaist geproportioneerde stadspaleizen in classicistische stijl in Am-
sterdam. Vingboons ontwierp vooral woonhuizen omdat hij vanwege zijn katholieke geloof niet in aanmerking 
kwam voor opdrachten van de overheid. In 1648 en 1674 verschijnen boeken met ontwerptekeningen van Philips 
Vingboons (‘Afbeeldsels’), waardoor we een goed beeld van het werk van deze voor Amsterdam zo belangrijke 
architect hebben.

3.  Johannes Vingboons, geboren Amsterdam 1617, overleden Amsterdan 1670, bleef ongetrouwd en woonde met 
een groot deel van zijn familie in het Amsterdamse woonhuis en atelier aan de Sint Antoniesbreestraat, hoek Sa-
lamandersteeg, thans nummer 64. Hij kreeg van zijn vader les in het maken van kaarten, tekenen en schilderen. 
Vanaf circa 1640 tot zijn dood in 1670 was Johannes als kaartenmaker en aquarellist in dienst van de uitgeverij 
van de Amsterdamse kaartenmaker Joan Blaeu.

4.  Justus, geboren Amsterdam ca. 1620, overleden Amsterdam ca. 1698, architect.
 Justus bouwde in de stijl van het Hollands Classicisme. Zijn belangrijkste werk is Kloveniersburgwal 29 (het Trip-

penhuis) te Amsterdam, waarin het Hollandse Classicisme zijn zuiverste en rijkste uitdrukking vindt. De geheel 
zandstenen gevel is zeer rijk gedetailleerd en heeft acht kolossale Korinthische pilasters met cannelures: een 
unicum voor een woonhuis. Justus was ook werkzaam in Zweden, waar hij betrokken was bij de bouw van het 
Riddarhuset in Stockholm. Voorbeelden van woonhuizen toegeschreven aan Justus Vingboons: Herengracht 257 
(1661) en Herengracht 390-392 (1665).
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Van de redactie
We beginnen deze uitgave met een interessant artikel van Mia van Rijn-Kerkhoff over een portret 
van Jean Abraham Bodisco, die kinderloos overleed in 1806 te Dordrecht. Hij was daar de laatste 
muntmeester en wij lezen van alles over zijn beroep. Het portret vormt het startpunt van een 
familiegeschiedenis van de geportretteerde, waarin wij kennismaken met de voorouders van 
deze Jean Bodisco. Voorts lezen we hoe het portret daarna via vele generaties in bezit kwam van 
de auteur.

In de volgende bijdrage, getiteld ‘Een merkwaardige zestiende-eeuwse familierelatie, Jacob 
Boucquet te Antwerpen: zowel zwager als schoonzoon van Adriaan Spillemans’, neemt Mirjam 
Neuteboom-Dieleman ons ook mee naar Dordrecht alwaar leden van de familie Boucquet 
muntmeester waren, de eerste al in 1496. We weten inmiddels uit het vorige artikel wat een 
muntmeester is. Daarna verplaatst het verhaal zich naar Antwerpen, omdat Jacob Boucquet 
gehuwd was met Marie Spillemans, afkomstig uit Antwerpen. Voorts was ook de derde vrouw van 
de vader van Marie Spillemans een Boucquet, Katharina (Katline) Boucquet. De vraag rijst dan: 
hoe zien de familierelaties tussen deze twee personen er nu precies uit? Voordat de auteur daar 
antwoord op geeft, duikt zij eerst in de achtergronden en betekenis van de familie Spillemans 
in Antwerpen. Twee broers blijken een grote rol gespeeld te hebben bij de bouw van huizen en 
belangrijke gebouwen in de stad Antwerpen in de zestiende eeuw. En zoals ook tegenwoordig 
wel eens gebeurt met grote vastgoed investeringen, ging het ook toen wel eens mis, bijvoorbeeld 
omdat de economische omstandigheden ongunstig werden. De auteur schotelt ons na de bloei 
ook de neergang van één van de broers en zijn familie in Antwerpen voor.

Karel Tamboer tracht ons in een korte bijdrage, getiteld ‘Het mysterie Geesje, Eesjen en Elsje 
Peters’, uit te leggen of het hier om drie verschillende personen gaat of dat het eenvoudig een of 
twee verschillende vrouwen betreft, levende in de negentiende eeuw. De akten van de burgerlijke 
stand zouden, normaal gesproken, daarover uitsluitsel moeten geven, maar dat blijkt in dit geval 
niet zo eenvoudig te zijn als het lijkt, door vermoedelijk diverse oorzaken. Ook nu ontstaan bij 
het oplossen van een deel van de vragen meteen weer nieuwe. Zo gaat dat in het genealogisch 
onderzoek vaker.

Hans Nagtegaal presenteert deze keer De kwartieren van mr. Jacob Gerardsz van Vredenburch, 
1744-1814. Jacob werd geboren Delft op 10 februari 1744, gedoopt aldaar op 12 februari 1744 en 
later ingeschreven als student te Leiden op 16 augustus 1760, alwaar hij promoveerde op 12 juli 
1762. In Delft wonen nu waarschijnlijk geen nakomelingen van deze zeventiende- en achttiende-
eeuwse regenten meer. 

De redactie is de afgelopen maand hard aan de slag gegaan met de bijdragen voor het thema-
nummer over ‘Immigratie en onze voorouders’, dat is gepland voor de zomer van dit jaar. We 
kunnen ook nu weer niet alle ingestuurde bijdragen in één editie plaatsen, maar elk goed artikel 
wordt dit jaar in ons blad geplaatst.
Tot slot een oproep aan de lezers om bijdragen over archivalische en andere bronnen, nieuwe en al 
langer bestaande, in te sturen. Helpt u collega-onderzoekers?

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

Frits van Oostvoorn 
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MIA A.T. VAN RIJN-KERKHOFF

Portret van Jean (Jan) Abraham Bodisco, 
de laatste Muntmeester van Dordrecht

Het portret van Jean (Jan) Abraham Bodisco, geschilderd op een paneeltje (afbeelding 1), 
heeft op veel plaatsen bij mijn familie aan de muur gehangen. De man op het portret is 
‘Onze oom Bodisco’, een man met een bij zijn tijd passende pruik, en ik ken hem al zestig 
jaar. Eerst hing hij bij mijn grootmoeder en later bij mijn ouders aan de muur tussen het 
schilderij van een Chinese jonk en de Delfts Blauwe herinneringsborden aan de eerste 
vlucht van de Uiver naar Indonesië.
Wie was ‘oom Bodisco’? De achterzijde van het schilderijtje onthulde zijn naam, 
geboortejaar en functie. Hij werd geboren in Amsterdam op 1 september 17311, trouwde 
in 1760 en overleed kinderloos in 1806 in Dordrecht. Hij was de laatste Muntmeester 
van Dordrecht. Zijn neef Hendrik van der Hooght, zoon van zus Amelia Bodisco, 
verzorgde de nalatenschap. Omdat Jan Abraham Bodisco de peetoom en oudoom 
van zijn dochter Amelia van der Hooght was, kreeg zij het schilderijtje. Zij is mijn oud-
betovergrootmoeder en via haar is het portret in onze familie terecht gekomen.

1. Portret Jan Abraham Bodisco (voorzijde en achterzijde van het schilderijtje)
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Essayeur Jan Abraham Bodisco
Jan Abraham Bodisco werkte van 15 februari 1757 tot 20 maart 
1787 als essayeur bij de Amsterdamse Wisselbank. In die func-
tie staat hij vermeld in het poorterboek van de stad Amster-
dam van 28 januari 1757. Deze bank vervulde in het Europa 
van de zeventiende en achttiende eeuw een spilfunctie. Veel 
kooplieden hadden er een rekening-courant voor betalings-
transacties. Een essayeur diende goud en zilvergehalten vast 
te stellen in materialen, die hij bij de bank aangeboden kreeg 
van muntmeesters, handelaren, wisselaars en particulieren. 
Een essayeur moest werken conform de voorschriften van 
de Staten-Generaal van 1600 en 16592, 3. Voorschriften waren 
aanwezig voor de metaalanalyses. Een essayeur was verant-
woordelijk voor zijn werkruimte en alle benodigde materialen 
voor de experimenten. Iets wat wij nu zouden verstaan onder 
werken onder GLP (Good Laboratory Practice) condities. Er 
moest een nauwkeurige administratie worden bijgehouden 
over de aangeboden materialen ter voorkoming van fraude. 
Conform de bestaande voorschriften diende hij de productie 
en verhandeling van ongeoorloofde muntstukken te melden. 
In een essayeurstest werden goud- en zilvergehalten bepaald 
door het wegen van monsters in diverse stadia van de analyse. 
Men begon met een representatieve hoeveelheid van het te 
testen materiaal af te wegen. Daarna werden loodkorreltjes 
toegevoegd en werd alles in een vuurbestendig kroesje, een 
cupel, in een oven verhit tot ongeveer 1000°C. Door smelting 
met een bepaalde hoeveelheid lood oxideerden de onedele 
metalen, die in de poreuze wand van de cupel werden opgezo-
gen. De edele metalen, goud en zilver, bleven over en konden 
na afgieten en afkoelen worden gewogen. Om hierna onder-
scheid tussen goud en zilver te maken gebruikte men salpeter-
zuur, waarin zilver oplost en het goud overblijft. Voor details 
zie Scheffers, noot 2. Bodisco deed zijn essayeur-, scheider- 
en affineurexamen op 8 februari 17574, 5.

Muntmeester in Dordrecht

Nadat de functie van Muntmeester van Holland ruim drie jaar 
vacant was geweest6 werd Jan Abraham Bodisco op 9 maart 
1787 door de Staten van Holland en West Friesland benoemd 
tot Muntmeester van de Hollandse Munt in Dordrecht7. Dat de 
functie van Muntmeester van Holland vacant zou komen was 
kenbaar gemaakt in advertenties in diverse kranten. Hij had 
naar de functie gesolliciteerd8, waarbij hij ook de voorwaar-
den had neergelegd, waaronder hij het ambt van Muntmeester 
van Holland op zich wilde nemen. Toen hij werd aangesteld ge-
schiedde dat onder de voorwaarden, die hij zelf had opgesteld, 
alleen de renteloze lening van 50.000 gulden voor de exploita-
tie van de Hollandse Munt werd hem niet verleend9. Hij woon-
de in het huis van de Muntmeester, in de Munt aan de Dordtse 
Voorstraat.
Op 8 februari 1806 werd de laatste partij munten aan Munt-
meester Bodisco afgeleverd10. Hij was tot zijn dood op 19 
maart 1806 als Muntmeester werkzaam. Hij overleed op 
75-jarige leeftijd aan verzwakking, zoals het begrafenisregis-

ter vermeldt11, 12. En hij was de laatste Muntmeester van de 
Hollandse Munt in Dordrecht want op 1 januari 1807 werden 
de provinciale munthuizen bij Koninklijk Besluit opgeheven. 
Slechts de Munt van Utrecht bleef gehandhaafd13. Het gebouw 
van de Munt van Holland is een van de monumentale panden in 
Dordrecht. Het gebouw is na de sluiting van de Munt voor al-
lerlei doeleinden gebruikt. Het uit 1555 daterende zandstenen 
Muntpoortje (afbeelding 2) valt nog steeds te bewonderen 
aan de Voorstraat naast nr. 50.

Een Muntmeester was een zelfstandig ondernemer, die dit 
ambt een aantal jaren voor eigen rekening en risico uitoefen-
de. Hij moest werken volgens de Muntmeesterinstructies van 
de Staten van Holland en was verantwoordelijk voor zijn eigen 
acquisities14. Hij moest voldoende gelden bezitten om grond-
stoffen (goud, zilver en koper) contant te kunnen inkopen. Bo-
disco liet onder andere baren goud en zilver afkomstig van het 
Britse marineschip de Lutine, dat in 1799 tussen Vlieland en 
Terschelling verging, verwerken tot Hollandse gouden duka-
ten en zilveren guldenstukken15. Zijn inkomsten bestonden uit 
de opbrengsten van de geslagen munten na verrekening van 
de kosten. Hij moest de Muntheer betalen voor het gebruik 
van de Munt en hij moest zijn eigen Muntpersoneel aantrek-
ken en gedeeltelijk betalen.
Op basis van de resolutie van de Staten-Generaal van 3 no-
vember 1760 dienden Muntmeesters elke drie maanden ver-
antwoording af te leggen over de geproduceerde partijen 

2. Afbeelding van het Muntpoortje in de Voorstraat in Dordrecht.
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munten. Dit geschiedde via schriftelijke opgaven per brief aan 
de raden van generaalmeesters van de Munt. Over meerdere 
jaren werd verantwoording afgelegd met een muntbus, waar-
in representatieve hoeveelheden van elke productie werden 
bewaard. Door het openen van de muntbus en het controleren 
van de munten door de rekenkamer via vastgestelde procedu-
res werd de opbrengst vastgesteld. De muntbus moest verge-
zeld worden van een correcte administratie over de muntpro-
ducties. Uit de opbrengst van de muntbus werd de ‘sleischat’, 
‘heerlijk regt’, vastgesteld welke moest worden betaald aan de 
Muntrechthebbende, de Staten Generaal van Holland16. In zijn 
aanstellingsperiode van negentien jaar werden acht muntbus-
sen geproduceerd.

Onder de bijzondere voorwaarden, die Bodisco voor de uit-
oefening van zijn functie had bedongen waren de ontvangst 
van de helft van de ‘sleischatten’ en dispensatie voor het 
onderhoud aan woonhuis, stallingen, Munthuis, werkhuizen 
en aan het instrumentarium van de Munt. Na de komst van 
de Fransen en de stichting van de Bataafse Republiek in 
1795 vervielen allerlei privileges voor de Munters. Het ver-
lies van voorrechten van het Muntpersoneel werd financieel 
gecompenseerd. Vanaf dat moment kreeg de Muntmees-
ter jaarlijks een bedrag van 400 gulden en een bijdrage van 
1100 gulden voor de gestegen brandstofprijzen. De Dordtse 
Munt stond tijdens de Bataafse Republiek regelmatig stil. 
Het gemis aan inkomsten hierdoor leidde bij het Muntper-
soneel tot armoede17. Bodisco is van zijn Muntmeesters-
functie niet rijk geworden. Na diens overlijden, bij opening 
van zijn achtste en laatste muntbus op 15 en 16 juli 180618, 
hebben de waardijn Dirk Crans, executeur-testamentair en 
de mede-executeurs Hendrik van der Hooght en de nichten 
van Muntmeester Bodisco samen de erfenis geweigerd19. 
Uiteindelijk bleek toch een positief saldo over te blijven, dat 
aan de Staat is toegevallen.

De stamboom van Jan Abraham Bodisco
Voor de genealogische historie van Jan Abraham Bodisco 
(VIb) is deels gewerkt volgens de patriarchale stamreeks. 
Vanaf Jacobus Jacobusz Bodisco (IV) gedoopt in 1638 is een 
iets uitvoeriger overzicht gemaakt. Hiervoor zijn gegevens 
van het Amsterdamse Stadsarchief gebruikt, soms aange-
vuld met informatie van de website over de genealogie van 
de familie Bodisco20. Neef Jacobus Bodisko (VIa) en zijn vrouw 
Maria Poursoij zijn bij dit overzicht betrokken, omdat een 
herdenkingspenning bestaat van hun vijfentwintigjarig huwe-
lijksfeest.

De familie Bodisco was in het Amsterdam van de Gouden 
Eeuw een vooraanstaande familie. Uit diverse transportakten 
vóór 1811, ordinaris of executie kwijtscheldingen voor de ver-
koop van huizen en gronden, bleek het ruime huizenbezit van 
de familie Bodisco.

De geschiedenis van de familie Bodisco in Amsterdam begon 
in 1587, toen Marten Bodisko/ Bodisto (II) zich op 2 september 
als stoeldraaier uit Antwerpen liet registreren als poorter (af-
beelding 3). Een stoel- of stoelendraaier was een meubelmaker 
en zijn komst had alles te maken met de Val van Antwerpen op 
17 augustus 1585. Het sterk calvinistische Antwerpen was, met 
meer dan 100.000 inwoners, de grootste stad van de Neder-
landen, totdat de Spanjaarden in de tachtigjarige oorlog het 
protestantisme gingen bestrijden ten gunste van de katholie-
ke orthodoxie. Op 3 juli 1584 begon Parma met de omsingeling 
van Antwerpen en werd begonnen met de uithongering van 
de stad door alle aanvoerwegen af te sluiten. De gevechten 
duurden 14 maanden tot 17 augustus 1585 toen een overeen-
komst tot overgave werd gesloten. Alle protestanten kregen 
vervolgens vier jaar de tijd om terug te keren tot de katholieke 
kerk of anders te vertrekken met have en goed. Toen nam het 
aantal bewoners af tot 40.000. Marten Bodisko behoorde tot 
de personen die Antwerpen verlieten.

3. Registratie van Marten Bodisko als poorter van de stad Amsterdam21: Martin Bodisto van Antwerpen Stoeldraijer is op huijden den 2 september 1587 
geworden poorter deser stede ende heeft zijne Eedt gedaan in handen van Egbert Roeloffs Burgermeester de thesourijers betaelt sijn poortergeld 
enden dijenaren over heur salaris gegeven: 6 stuivers.
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Genealogisch overzicht
I.  Pietro Bodisco (Bodisio), de stamvader, geboren Venetië 

circa 1535. Hij vestigde zich in Vlaanderen en trouwde in 
Antwerpen. Er zijn twee zoons bekend: Pieter Pietersz Bo-
disco en Marten Pietersz Bodisco (II).

II.  Marten Pietersz Bodisco, geboren Brugge ca. 1560, over-
leden Amsterdam 1611, stoeldraaier, poorter van Amster-
dam 2 september 1587, trouwt (1) met Martijntje Jans, 
overleden Amsterdam 1 september 1625. (Martijntje Jans 
hertrouwt, ondertrouw Amsterdam 22 maart 1614, Johann 
(Jan) Hermans, weduwnaar van Heijltje Barends (Amster-
dam), droogscheerder). 

 Uit het eerste huwelijk werden in Amsterdam zes kinderen 
geboren en gedoopt, waaronder Jacobus Martenz (III).

III.  Jacob Martensz/Martsz Bodisco, geboren circa 1599, be-
graven Amsterdam (Oude Kerk) 20 december 1652, roe-
dragende bode der stad Amsterdam, ondertrouwt (1) Am-
sterdam 14 december 1619, 20 jaar oud, geassisteerd door 
Martijntje Jansz, zijn moeder, de 23 jarige IJdje/IJtje Thijs-
sen/Thijsz, geboren Utrecht circa 1596 geadsisteert met 

Marritje Kijs, haar moeder, ondertrouwt (2) als weduwnaar 
Jacob Martss, Amsterdam 21 december 1630 met Catrij-
na/Catlijntjen/Catharina Vos/Vosch/Vossen, weduwe van 
Heyndrick Jacobsz, geboren Utrecht circa 1603, begraven 
Amsterdam (Oude Kerk) 6 november 1652.

 Uit het eerste huwelijk werden drie en uit het tweede hu-
welijk werden zes kinderen geboren, waaronder Jacobus 
Jacobsz (IV).

Op 10 januari 1653 werden door de erven van Jacobus Mar-
tensz Bodisco en Catharina de Vos tien huizen verkocht. De 
opbrengsten kwamen toe aan de ‘Presentibus alle de Wees-
meesteren‘, ofwel de Weeskamer. Uit het archief van de Wees-
kamer en Commissie van liquidatiezaken van de voormalige 
weeskamer van Amsterdam bleek, dat na het overlijden van 
beide ouders voor de ‘onmondige’ kinderen twee voogden 
werden aangesteld: Marten Martensz Bodisco en Jan Jansz 
Bodisco. Op 9 mei 1657 werden vier kinderen geregistreerd. 
Uit de Inbrengregisters bij de Weeskamer bleek dat naast hui-
zen ook waardepapieren aanwezig waren, zoals rentebrieven 
en vele obligaties.

4. Graf Jacobus Bodisco, gekocht in 1667 in Vreeland
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IV.  Jacobus Jacobsz Bodisco, gedoopt Amsterdam (Oude 
Kerk) 15 augustus 1638, begraven Vreeland 23 december 
1696, makelaar, kerkmeester te Vreeland (in 1672 met at-
testatie naar Amsterdam), trouwt (1) Vreeland 9 juli 1658 
Willempje Peths (Willemken Schaep of Bets) uit Amster-
dam, overleden bij de geboorte van haar zevende kind Aag-
je, begraven Vreeland 24 mei 1668, ondertrouwt (2) Vreel-
and 25 oktober 1668 met Rijckjen Fredericks van Strant, 
geboren Vreeland, begraven Vreeland 22 februari 1699.

Jacobus Bodisco koopt in 1667 twee graven in de kerk van 
Vreeland. Hijzelf, zijn beide huisvrouwen en vele van hun kinde-
ren en ook vele andere familieleden zijn er begraven (afbeel-
ding 4)22.

Uit het eerste huwelijk: 
1.  Jacobus, gedoopt Vreeland 1 april 1659 (doopgetuige 

Clara Pets), jong overleden.
2.  Jacobus, gedoopt Vreeland 13 mei 1660 (doopgetuige 

Clara Schaep), jong overleden.
3.  Caterina, gedoopt Vreeland 3 november 1661 (doopge-

tuige Maria ), jong overleden.
4.  Catrina, gedoopt Vreeland 16 november1662 (doop-

getuige Maria Baerdenburch), begraven Amsterdam 
(Wester Kerkhof) 29 januari 1708.

5.  Jacob, gedoopt Vreeland 17 april 1664 (doopgetuige 
Maria Baerdenburch), volgt Va.

6.  Benjamijn, gedoopt Vreeland 6 augustus 1665 (doop-
getuige Arthe Bets Jooste), jong overleden.

7.  Aagjen,’ vermits het overlijden van de moeder naar haar 
vernoemd Willemken’, gedoopt Vreeland 24 mei 1668 
(doopgetuige Martgrietje Schrijvers), overleden na 1723; 
zij was op 25 juli 1723 doopgetuige bij Jacob Bodisco.

Uit het tweede huwelijk:
1.  Frederick, gedoopt Vreeland, 24 april 1670 (doopgetui-

ge Geertruijd Mijntjes huisvrouw van Hendrick Bodis-
co), begraven Vreeland 6 mei 1670.

2.  Margriet, gedoopt Vreeland, 3 september 1671 (doop-
getuige Geertruijd Mijntjes, huisvrouw van Hendrick 
Bodisco), begraven Vreeland 19 oktober 1671.

3.  Margrieta, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 7 okto-
ber 1672 (getuigen Jan Rijcksen Brouwer en Catharina 
Brouwer, geboren Bodisco), begraven Vreeland 22 au-
gustus 1673.

4.  Fredrick, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 22 januari 
1674.

5.  Margrita, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 22 janu-
ari 1675 (getuigen Jan Rijcksen Brouwer en Catharina 
Brouwer, geboren Bodisco).

6.  Raachel, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19 febru-
ari 1676 (doopgetuige Margrieta Schrijvers).

7.  Bruijn, gedoopt Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel 24 
maart 1677 (doopgetuige Ida van Amelant).

8.  Geerttruij, gedoopt Amsterdam Noorderkerk 19 juni 

1678 (doopgetuige Catharina Bodisco), begraven 
Vreeland 10 december 1678.

9.  Maria, gedoopt Amsterdam Noorderkerk 28 januari 
1680 (doopgetuige Catharina Bodisco Hendricks), be-
graven Vreeland 6 november 1680.

10.  Hendrick, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 17 fe-
bruari 1682 (getuigen Dr. Jacobus Bodisco en Maria 
Reijersen), begraven Vreeland 25 februari 1682.

11.  Hendrick, gedoopt Amsterdam Westerkerk 9 novem-
ber 1685 (doopgetuige Margarita Bodisco Hendricks), 
begraven Amsterdam (Oude Kerk) 6 februari 1686.

12.  Hendrick, gedoopt Amsterdam (Amstelkerk) 14 de-
cember 1687 (getuigen Cornelis Bergh en Maria Wij-
ma), volgt Vb.

Va. Jacob/Jacobus Bodisco de Jonge, gedoopt Vreeland 17 
april 1664, overleden 30 mei 170523 ondertrouwt Amster-
dam 22 november 1686, ‘geassisteerd met zijn vader’s 
consent’, trouwt Slooten Sophia Haduwe du Bois, geboren 
Dordrecht omstreeks 1664, begraven Amsterdam Sint An-
thonis Kerkhof 4 mei 1706.

 Kort voor haar overlijden werden door de Diaconie drie 
minderjarige kinderen opgevangen: Jan 13 jaar, Willem 10 
jaar en Maria Elisabeth 7 jaar oud. De oudste zoon (16 jaar) 
werd niet opgevangen door de Diaconie.

Uit dit huwelijk:
1.  Jacobus, gedoopt Amsterdam (Zuiderkerk) 2 juli 1690 

(getuigen Jacobus Bodisco en Rijckje van Strant), volgt 
VIa.

2.  Joannis/Johannes, gedoopt Amsterdam (Zuiderkerk) 7 
januari 1693 (getuigen Jacob Bodisco en Ida van Ame-
land), botteliersmaat bij de V.O.C. (1715), overleden 
Oost-Indië (kort voor) 30 maart 1719.

3.  Wilhelmus, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 1 februari 
1697 (getuigen Frederick Bodisko en Willempie Bodis-
ko), onderzeilmaker bij de V.O.C. (1714), overleden bij 
Oost-Indië op zee 4 juni 1717.

4.  Maria Elisabeth, gedoopt Amsterdam Nieuwe Zijds 
Kapel 20 februari 1699 (getuigen Cornelis Colomb en 
Dieuwertje ten Brink), trouwt Jan Ekerman, begraven 
Amsterdam (Zuiderkerk) 17 november 1769 als weduwe.

Vb. Hendrick Bodisco, gedoopt Amsterdam (Amstelkerk) 14 
december 1687 (getuigen Cornelis Bergh en Maria Weyma), 
begraven Amsterdam (Waalse Kerk) 8 september 1740, 
makelaar en koster van de Nieuwe Waalse Kerk, onder-
trouwt (1) Amsterdam (Waalse Kerk) 2 februari 1719, trouwt 
Haarlem 18 juni 1719 Jacomina Gaillard, gedoopt Haarlem 
5 september 1700, begraven Amsterdam (Waalse Kerk) 31 
juli 1734, dochter van Joan Galliart van Haerlem en Aarelia 
Sibersma Jacomina24. Ondertrouwt (2) Amsterdam (Waal-
se Kerk) 3 mei 1740, trouwt Limmen met Charlotte Gaillard, 
geboren Breda circa 1710, begraven Amsterdam (Nieuwe 
Kerk) 17 november 1767, dochter van Jean Gaillard en Jean-
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ne (de) Durand. (Charlotte Gaillard hertrouwde twee keer 
en kreeg met haar latere echtgenoten drie kinderen.)

De familie zorgde steeds zelf voor de kinderen. Bij haar over-
lijden liet Jacomina vijf kinderen na en werd de weeskamer 
gesecludeerd conform haar testament van 6 september 1729 
(notaris Leonard Noblet). Hendrick Bodisco toonde dit aan de 
weeskamer op 17 maart 1735. Voorts informeerde hij de wees-
kamer op 3 mei 1740 over een acte van 28 april 1740 (notaris 
Hendrik van Aken) waarin neef Jacobus Bodisco (VIa) en Pieter 
Murison waren aangesteld als voogden van de minderjarige 
kinderen. (afbeelding 5a)25. Na het overlijden van Hendrick Bo-

disco (zijn tweede huwelijk duurde slechts vier maanden) werd 
de weeskamer opnieuw gesecludeerd. Op 18 november 1740 
informeerde Jacobus Bodisco (VIa) namens Charlotte Gaillard 
de weeskamer over een acte van 22 juli 1740 (notaris Hendrik 
van Aken) over dit onderwerp (afbeelding 5b)26.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Jacob, geboren 5 april 1720, gedoopt Amsterdam (Nieu-

we Kerk) 6 april 1720 (getuigen Jacob Bodisco en Ame-
lia Sibesma), begraven Amsterdam (Nieuwe Kerk) 8 
augustus 1722.

2.  Amelia, geboren 8 december 1721, gedoopt Amster-

5a. Secludatie weeskamer bij overlijden Jacomina Galillard 1734; benoeming voogden Bodisco kinderen 1740.

5b. Secludatie weeskamer bij overlijden Hendrik Bodisco 1740.
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dam (Nieuwe Kerk) 14 december 1721 (getuigen Jean 
Duret en Amelia Gaillard), volgt VIb.

3.  Jacob, geboren Amsterdam 25 juli 1723, gedoopt (Nieu-
we Kerk) 31 juli 1723 (getuigen Willempie Bodisco, 
Jacob Bodisco), kantoorknecht, volgde zijn vader op 
als koster van de (Nieuwe Kerk), ondertrouw (Nieuwe 
Kerk) 2 september 1752 met Maria Caudri.

4.  Margarita Clara, geboren Amsterdam 23 juni 1725, ge-
doopt (Nieuwe Kerk) 24 juni 1725 (getuigen Isaac Muijs-
sart en Margarita Clara Muijssart).

5.  Estienne André, geboren Amsterdam 11 december 1727, 
gedoopt (Nieuwe Kerk) 14 december 1727 (getuigen Es-
tienne André du Peyrou en Anna Maria Muijssart), be-
graven Amsterdam (Waalse Kerk) 27 februari 1732.

6.  Jean Abraham, geboren Amsterdam 1 januari 1730, ge-
doopt (Oude Kerk) 4 januari 1730 (getuigen Jan Hudde 
Dedel en Juliana Helena Muijsart), begraven Amster-
dam (Waalse Kerk) 21 januari 1730.

7.  Jean Abraham, geboren Amsterdam 1 september 1731, 
gedoopt (Oude Kerk) 12 september 1731, volgt VIc.

8.  Abraham, geboren Amsterdam 21 juli 1734, gedoopt 
(Nieuwe Kerk) 25 juli 1734 (getuigen Abraham Alewijn 
en Jacoba Anna van Hoorn), begraven Amsterdam 
(Waalse Kerk) 7 november 1736.

Het tweede huwelijk is kinderloos gebleven.

VIa. Jacobus Bodisko, gedoopt Amsterdam (Zuiderkerk), 2 juli 
1690 (getuigen Jacobus Bodisco en Rijckje van Strant), on-
dertrouwt Amsterdam 23 april 1711 en trouwt Amsterdam 
(Waalse Kerk) 12 mei 1711, geassisteert met zijn oom Hen-
drik Bodisko (Vb), Maria Poursoij, gedoopt Amsterdam 
(Nieuwe Kerk) 18 december 1691 (getuigen Leonard Pour-
soij en Margaritha Radelman), dochter van Paulus Poursoij 
en Maria Felbier.

Uit dit huwelijk:
1.  Poulus, gedoopt Amsterdam (Noorderkerk) 17 april 

1712 (getuigen Poulus Poursooij, Maria Felbier).
2.  Maria, gedoopt Amsterdam (Noorderkerk) 26 maart 

1713 (getuigen Poulus Poursooij, Maria Felbier), begra-
ven Wester Kerk 22 april 1713.

3.  Huijbert, gedoopt Amsterdam (Westerkerk) 2 novem-
ber 1714 (getuigen Huijbert Poursooij, Anna Bastert), 
begraven Wester Kerk 8 november 1714.

4.  Hendrick, gedoopt Amsterdam (Noorderkerk) 6 no-
vember 1717 (getuigen Hendrick Bodisco, Maria Fel-
bier), begraven Wester Kerk 3 maart 1724.

5.  Maria, gedoopt Amsterdam (Noorderkerk) 4 septem-
ber 1720 (getuigen Paulus Pourzoij, Maria Felbier), be-
graven Wester Kerk 17 april 1725.

6.  Constantia, gedoopt Amsterdam (Noorderkerk) 29 okto-
ber 1721 (getuigen Pieter Poursoij, Maria Bodisco).

7.  Hendrik, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 17 decem-
ber 1724 (getuigen Hendrik Bodisco, Jacomina Galjard).

8.  Huijbert, gedoopt Amsterdam (Zuiderkerk) 19 februari 
1727 (getuigen Huijbert Poursoij, Maria Fruijt), begra-
ven Wester Kerk 19 augustus 1727.

9.  Jacobus, gedoopt Amsterdam (Zuiderkerk) 21 april 
1728 (getuigen Paulus Poursoij, Marike Fruijt).

10.  Maria, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 5 mei 1730 
(getuigen Huijbert Poursoij, Maria Poursoij).

Het is heel bijzonder dat Jacobus Bodisko en Maria Poursoij 
tien kinderen kregen in een periode dat vele vrouwen in het 
kraambed overleden (afbeelding 6). In 1736 konden zij hun 
zilveren huwelijksfeest vieren met een mooie herdenkings-
penning (afbeelding 7). Deze penning was aanwezig bij het 
voormalig Geldmuseum te Utrecht en maakt nu deel uit van de 
Nationale Numismatische Collectie, die beheerd wordt door 
de Nederlandse Bank N.V. te Amsterdam27.

VIb. Amelia Bodisco, geboren Amsterdam 8 december 1721, 
gedoopt Nieuwe Walekerk 14 december 1721 (getuigen 
Jean Duret en Amelia Gaillard), begraven Amsterdam 
(Nieuwe Kerk) 9 augustus 1758, ondertrouwt Amsterdam 
Waalse kerk 18 november 1746, geassisteerd door Pieter 
Murison ‘de rata cuveerent’ voor zijn mede voogd Jacobus 
Bodisco, Johannes van der Hooght, geassisteerd door zijn 
moeder Anna Graauwhart, gedoopt Amsterdam (Nieuwe 
Kerk) 21 augustus 1715 (getuigen Hendrik Graauwhart en 
Sara Graauwhart), kassier binnen de stad Amsterdam, 
begraven (Nieuwe Kerk) 31 december 1788, zoon van Jo-
hannes van der Hooght uit ’s Gravenhage en Anna Graauw-
hart. Johannes ondertrouwt (2) Amsterdam 26 mei 1768 
en trouwt 14 juni 1768 Elisabeth Brandt, weduwe van An-
thonij Frederick Bruijn, begraven (Nieuwe Kerk) 8 januari 
1799. Uit dit tweede huwelijk geen kinderen.

 Uit het eerste huwelijk werden zes kinderen geboren, 
waaronder Hendrik van der Hooght, volgt VII.

Datum Moeder Vader Kind

12 juni 1673
23 mei 1676
30 mei 1682
24 mei 1688
21 juli 1734
9 augustus 1758

Geertruijt Meijntjens
Josijntje van de Walle
Catarina Bodisco
Willemken Schaep
Jacomina Gaillard
Amelia Bodisco

Hendrick Bodisco
Matthijs Bodisco
Pieter Code
Jacobus Jacobsz Bodisco
Hendrik Bodisco
Johannes van der Hooght

Elfde kind
Derde kind
Eerste kind
Zevende kind Aagjen/Willempie
Achtste kind Abraham
Vijfde en zesde kind, tweeling Amelia en Cornelia

6. De ‘Bodisco’ vrouwen, die in het kraambed overleden
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VIc. Jean (Jan) Abraham Bodisco, geboren Amsterdam 1 sep-
tember 1731, gedoopt Oude Walekerk 12 september 1731 
(getuigen Jan Hudde Dedel en Juliana Helena Muijs-
art), overleden Dordrecht 19 maart 1806, bijgezet in de 
Munterskelder van de Grote Kerk te Dordrecht 25 maart 
1806, essayeur bij de Amsterdamse Wisselbank van 15 
februari 1757 tot 20 maart 1787, Muntmeester van de Hol-
landse munt te Dordrecht van 9 maart 1787 tot 19 maart 
1806, ondertrouwt Amsterdam 10 oktober 1760, geas-
sisteerd door zijn broer Jacobus Bodisco, trouwt Am-
sterdam (Nieuwe Kerk) 28 oktober 1760 Catharina Jaco-
ba Chanfleurij, geassisteerd door haar oom Lambertus 
Gromme, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 13 december 
1733 (getuigen Abraham de Chanfleury en Catharina Ja-
coba Kuchlinus), begraven Amsterdam (Nieuwe Zijds Ka-
pel) 26 april 1769, dochter van Isaak Chanfleurij en Jaco-
ba Johanna Geijsberts. Het huwelijk duurde slechts acht 
jaar en bleef kinderloos. Jan Abraham hertrouwde niet.

VII. Hendrik van der Hooght, (zoon van Amelia Bodisco, VI 
b), geboren Amsterdam 5 maart 1754, gedoopt Nieuwe 
Kerk 10 maart 1754 (getuigen Jan ‘t Lam en Maria van der 
Hooght), kassier, ondertrouwt Amsterdam 21 juni 1776 
Jeanne Ester Saint, geboren Amsterdam 17 februari 1757, 
gedoopt Oude Waalse Kerk 17 maart 1757 (doopgetuige 
Jeanne Subremont-Blignot), dochter van Guillaume Saint 
en Elisabeth Robert.

 Zij kregen acht kinderen, waaronder Amelia, volgt VIII.

VIII. Amelia van der Hooght, geboren Amsterdam 27 december 
1788, gedoopt Oude Waalse Kerk 18 januari 1789 (getui-
gen Jan Abraham Bodius (VIc) en Amelia van der Hooght), 
overleden Harmelen 22 april 1853, trouwt Amsterdam 
11 november 1818 Jean Schouw, geboren Amsterdam 15 
september 1787, gedoopt Oude Waalse Kerk 21 oktober 
1787, overleden Amsterdam 7 april 1827, ambtenaar van 
de Thesaurie, zoon van Philip Adam Schouw en Susanna 
Lobé. (De stamvader van Jean Schouw is Hans Schouw af-
komstig uit Lübeck, die op 30 juli 1682 poorter werd van ‘s 
Hertogenbosch28).

 Zij kregen vier kinderen, waaronder Jakob, volgt IX.

IX. Jakob Schouw, geboren Amsterdam 5 augustus 1825, over-
leden Amsterdam 22 september 1895, ambtenaar rijksbe-
lastingen, trouwt Vleuten 25 mei 1855 Margaretha van der 
Meijden, geboren Vleuten 17 augustus 1832, overleden Am-
sterdam 6 juni 1915, dochter van Jacobus van der Meijden 
en Teuntje Tuijnenburg.

 Zij gingen wonen in Driebergen en later in Veenendaal, 
waar ze vijf kinderen kregen. In 1865 verhuisde de familie 
Jakob Schouw naar Amsterdam, waar de jongste vier kin-
deren geboren werden, waaronder mijn overgrootvader 
Jean Henri, volgt X.

X. Jean Henri Schouw, geboren Amsterdam 3 oktober 1867, 
ambtenaar bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maat-
schappij (HIJSM), sprong 13 juni 1902 in Bloemendaal voor 
de trein, begraven Overveen 17 juni 190229, 30, trouwt Am-
sterdam 3 september 1891 Adriana Johanna Lindenboom, 
geboren Heteren 24 februari 1866, overleden Bloemen-
daal 16 juni 1936, dochter van Gradus Lindenboom en Ma-
ria Frederiks.

Na het overlijden van Jean Henri leefde moeder en kinde-
ren in eerste instantie van het pensioen van de HIJSM met 
geldelijke ondersteuning van de Waalse Diaconie en met 
broer Jacobus Schouw, geboren Driebergen 16 april 1857, als 
voogd voor de kinderen. Adriana kon het geheel niet verwer-
ken, werd onder curatele gesteld en later opgenomen in het 
Provinciaal Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnige Vrou-
wen, het latere Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort. De kin-
deren werden op 14 juli 1905 opgenomen in het Walen Wees-
huis in Amsterdam. De Arrondissement Rechtbank heeft de 
voogdij van de kinderen vanaf 26 oktober 1906 opgedragen 
aan de Stichting Regenten van het Walen Weeshuis van de 
Waalse Gemeente te Amsterdam. Voor de kinderen is goed 
gezorgd.

Uit dit huwelijk:
1.  Gérard Jean, geboren Amsterdam 25 januari 1892, 

volgt XI.
2.  Maria Adriana Johanna, geboren Amsterdam 10 juli 

1893, overleden Leusden 12 mei 1959, trouwt Dick Hui-
zinga, overleden bij de aanleg van de Birma spoorweg.

3.  Margaretha Susanna, geboren Amsterdam 2 april 
1895, overleden Hilversum 29 november 1968, trouwt 
Amsterdam 13 april 1922 Martinus J. Zegers, geboren 
Amsterdam 19 januari 1899, overleden Almelo 27 juli 
1980.

4.  Adriana Johanna (Jeane), geboren Amsterdam 12 mei 
1896, overleden Haarlem 14 maart 1945.

XI.  Gérard Jean Schouw, geboren Amsterdam, 25 januari 
1892, gedoopt Walenkerk 6 maart 1892, scheepswerk-
tuigkundige bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland, 
de Bataafse Petroleum Maatschappij te Borneo en de 
Nederlands-Indische Steenkolen Handels Maatschappij, 
overleden Haarlem 1 oktober 1953, trouwt Amsterdam 21 

7. Herdenkingspenning vijfentwintig jarig huwelijksfeest Jacob Bodisco 
en Maria Poursoy. 7a. Voorzijde en 7b. Achterzijde



124  –  Gens Nostra 2016 - jaargang 71 nummer 4

maart 1918 Geertruida Sophia Johanna de Lange, geboren 
Amsterdam 10 februari 1891, overleden Haarlem 27 maart 
1979, dochter van Arie de Lange en Alida Anna Elisabeth 
Fluijter.

 Uit dit huwelijk één dochter, Geertruida Johanna, volgt 
XII.

XII. Geertruida Johanna Schouw, geboren Amsterdam 14 juni 
1919, r.-k. gedoopt Balikpapan, Borneo, Nederlands Indië 
9 februari 1933, overleden Bloemendaal 8 oktober 2011, 
trouwt Batavia, Nederlands-Indië, 8 januari 1946, r.-k. 10 
januari 1946, Bernardus Josephus Marie Kerkhoff, geboren 
en r.-k. gedoopt Batavia, Nederlands-Indië, 19 maart 1913, 
overleden Haarlem 4 juni 1992, zoon van Johannes Antho-
nius Marie (Joop) Kerkhoff en Maria Theodora Jacoba (Ma-
rie) Middeldorp.

Tot slot: De weg van het schilderijtje

Na het overlijden van Jan Abraham Bodisco (VIc) verzorgde 
neef Hendrik van der Hooght (VII), zoon van zus Amelia Bo-
disco (VIb), de nalatenschap. Amelia van der Hooght (VIII), zijn 
dochter, kreeg als petekind het schilderijtje met het portret. 
Na haar dood is het bij de familie Jakob Schouw gebleven, 
totdat de jongste dochter van Jakob Schouw (IX) Petronella 
Geertruida Schouw, geboren Amsterdam 8 april 1873, overle-
den Amsterdam 7 mei 1951, het aan Jeane Schouw, de jongste 
zus van mijn grootvader, gaf (zie achterzijde schilderijtje). Na 
haar overlijden ging het naar grootvaders oudste zus, Rie Hui-
zinga-Schouw, totdat het in 1947 terecht kwam bij mijn groot-
ouders, Gérard Jean Schouw (XI) en Geertruida Sophia Johan-
na de Lange, toen deze terugkwamen uit Nederlands-Indië na 
het Jappenkamp te hebben overleefd. Toen zij beiden waren 
overleden ging het schilderijtje naar hun dochter, mijn moeder 
Geertruida Johanna Schouw (XII).

Het schilderijtje van ‘oom’ Bodisco is meer dan twee eeuwen 
in het bezit van mijn familie. Het is steeds goed bewaard ge-
bleven en is niet in de erfenis van Jan Abraham Bodisco ver-
loren gegaan. Het heeft nimmer de tropische condities mee 
gemaakt van Borneo, nu Kalimantan geheten, waar mijn groot-
vader drillmaster was bij de Bataafse Petroleum Maatschap-
pij. Gelukkig verbleef het niet in Nederlands-Indië, tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en is dus niet verloren gegaan in het 
Jappenkamp. Ook nu nog gaat het zijn eigen weg.  <<
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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.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft voorouders uit 
Duitsland, waarvan een groot deel in dienst trad van de VOC 
nadat ze in de Republiek der Nederlanden waren aangekomen. 
Meestal bleven deze ‘Duitsers’ na afloop van hun contract in de 
Republiek, trouwden en kregen kinderen. Na het VOC-faillisse-
ment, rond 1798, werden alle soldijboeken ingenomen en cen-
traal opgeslagen, die zijn nu te vinden in het Nationaal Archief, 
in toegangsnummer 1.04.02.

De verschillende VOC-kamers in Nederland hebben ook nog 
wel wat in het archief maar dat is vaak moeilijk te vinden. Het 
kunnen kopieën van bekende bronnen zijn, want bij degradatie 
of overlijden van VOC-personeel moest er natuurlijk onmiddel-
lijk een bericht naar ‘patria’ worden gestuurd. In feite ging het 
om zes identieke brieven, waarvan er twee over land, via Ma-
lakka, Arabië en Europa naar de Republiek werden gestuurd 
en vier andere werden met vier verschillende retourschepen 
meegenomen naar de Republiek. Men nam aan dat er dan altijd 
wel één behouden aan kwam bij de juiste VOC-kamer, zodat 
maandbrieven konden worden gestorneerd. Deze gewoonte 
van dubbele brieven kwam ook geregeld voor bij de correspon-
dentie van particuliere kapiteins en zeelui naar hun familie en 
opdrachtgevers en was wel zo veilig.

Moeilijker zoeken wordt het naar gegevens uit de tientallen 
kleine VOC-vestigingen in Azië. Maar ook daarvan is soms wel 
wat te achterhalen in Nederland. Zo bevat Gens Nostra van 
1992 een groot aantal dopen van Cochin (Koetziem) in West-In-
dia. Daarin komen veel Duitsers in VOC-dienst voor, net als in 
het boek met de DTB van Cochin, dat te vinden is in de NGV- bi-
bliotheek. Een voorbeeld van wat men in deze laatste bron aan 
Duitsers, vaak met hun gezinssamenstelling, in VOC-dienst 
kan aantreffen volgt hieronder:

Anstruther x Anstruther
Johan Philip Bakhuijs uit Frankfurt x Anna Warnik, 2 kinderen
Cellarius (= Keller) uit Ulm
Daimchen: 12 m/v
Felthaak (Alexander Ferdinand x 10-5-1792)
Joh. P. Gerlach uit Dantzig x A. E. Bartelsz

Hantelman: 13 m/v
Kauts: 8 m/v
Jan Andries Kellerman x Ana Sulner/ Lintner, met 3 kinderen
Korbach en Kruger: 9 m/v
Krautz: 12 m/v , o.a. uit Edinburgh?
Godfried Lieberwager uit Slootl... met 11 kinderen
Meijer: 25 m/v, met Augustus Frederikus Wilhelmus M., we-
duwnaar uit Lengerik/ Lengerich, met 6 kinderen, en Adam M. 
uit Halberstadt
Meersteter uit Walbag
Jan Nigtnekker uit het Kanton Bern
Carel baron van Ochssee, uit Oxheim x Els. Daimichen, 1 zoon, 
rooms gedoopt met consent van den predikant: Coenraad
Lodewijk Oxbach x Diana Roseln
Redeker (= Bedeker)
J.P. Rottler uit Wiesenheim
Reigstein (= Rijkstein)
Joan Andries Scheidt x Ja. Els. Heideman
Adam Saur x Ja. Rosel
Schrader: 13 m/v
Bernhard van Skener, geb. Holstein, 25-11-1746, gest. Cochin 
1-3-1790
Spall: 25 m/v
Wurtlaat (= Windland)

Bijna alle Duitse namen werden bij het inschrijven in doop- , 
trouw- en begraafakten vernederlandst. De originelen zijn 
in Den Haag, de microfiches in India in te zien, in Chennai, 
een voormalige VOC-nederzetting. De andere nederzetting 
van de VOC in Azië, die deels is ontsloten en in Weesp is in 
te zien, is Abu Dhabi in de Arabische Golf, met een index op 
jaar en archiefstuk. Ontsloten door Quinta Woodward-Nol-
le, uit de lokale kopieën van de archiefstukken in het Natio-
naal Archief in Den Haag. Daarin zijn vooral de ‘Nederland-
se’ namen ontsloten. Verder komen er ook kapiteins van 
VOC-schepen in voor. De intra-Aziatische handel bracht 
hen en de VOC zeer veel geld op.

Jos Kaldenbach

‘Duitse’ voorouders in dienst van de 
VOC in Arabië en India
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MIRJAM NEUTEBOOM-DIELEMAN

Jacob Boucquet te Antwerpen: zowel zwager 
als schoonzoon van Adriaan Spillemans

Onderstaand verhaal kwam tot stand als nevenresultaat van een uitgebreid 
genealogisch onderzoek naar de familie Vanden Bogaerde te Antwerpen. Rond 1526 
trouwde de weduwe van Gillis (Gielis) vanden Bogaerde, Maria van de Maalstede, met 
Adriaan Spillemans, die na háár overlijden en na een kortdurend tweede huwelijk, 
hertrouwde met Katline Boucquet. De zoon van Gillis vanden Bogaerde en Maria van 
de Maalstede, Cornelis vanden Bogaerde was rond 1570 voogd over de kinderen van 
Jacob Boucquet en Marie Spillemans. Ik vroeg mij af wie Jacob Boucquet en Marie 
Spillemans waren en in welke verhouding zij stonden tot Cornelis vanden Bogaerde, 
Katline Boucquet en Adriaan Spillemans. Uit dat onderzoek in Antwerpen rolde 
een merkwaardige familierelatie, die de kern vormt van dit verhaal. Daaromheen 
heb ik, voorzover de bronnen dat toelieten, geprobeerd het levensverhaal van de 
betrokkenen te reconstrueren. Daarbij kwam ik in Dordrecht terecht, waar de familie 
Boucquet sedert eind vijftiende eeuw gevestigd was. Ook bleek de bekende Dordtse 
historicus en genealoog Wouter van Gouthoven (1577-1623) een fragment-genealogie 
opgesteld te hebben waarin Katline Boucquet en Adriaan Spillemans voorkomen.  
Zijn beweringen bleken grotendeels, maar niet helemaal, correct te zijn.

Een merkwaardige zestiende-eeuwse familierelatie 

1. Zestiende-eeuws kerfstokje uit de herberg de Rode Leeuw in de Kammenstraat te Antwerpen. Een kerfstok was een stukje hout dat in 
herbergen gebruikt werd om met kerven bij te houden hoeveel consumpties een klant ‘op de pof’ gebruikt had en dus nog moest betalen.
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De familie Boucquet te Dordrecht
De familie Boucquet1 is bekend doordat leden van deze familie 
sedert begin zestiende eeuw muntmeesters waren bij de Munt 
van Holland te Dordrecht.2 De eerste muntmeester van die naam 
was Blasius Willemszoon Boucquet, die in 1496 muntmeester te 
Dordrecht werd. Hij was afkomstig uit Gembloux, een plaats in 
de buurt van het Zuid-Nederlandse Namen en hij was aanvan-
kelijk gehuwd met Jenne Gijsbrechtsdochter van der Schuyre, 
weduwe van de vorige muntmeester van Dordrecht, Anthonis 
de Lonckere.3 Zijn eerste vrouw overleed kinderloos in 1604 en 
daarna trouwde Blasius met Catharina Pietersdochter van Bree.
Blasius kocht in 1503 het huis de Gans, staande naast het Munt-
gebouw aan de oostzijde.

Het huis bleef in het bezit van de familie Boucquet tot 1609, toen 
een kleinzoon van Blasius het verkocht.4 Uit het tweede huwelijk 
zijn minstens acht kinderen bekend. Blasius Boucquet overleed 
te Dordrecht op 22 november 1528, zijn weduwe in 1533. Zij wer-
den begraven in de Augustijnenkerk te Dordrecht, waar hun, 
weliswaar zwaar beschadigde, grafzerk nog altijd aanwezig is. 
Zijn waarschijnlijk oudste zoon Willem Blasiuszoon Boucquet 
was schepen van Dordrecht in 1552 en 1565, hoogheemraad van 
de Riederwaard op IJsselmonde, muntmeester te Dordrecht 
en werd tenslotte generael vander munten ons genadichs heer 
sConinx binnen Dordrecht.5 Een generaal van de Munt was toe-
zichthouder over de Munt en adviseur bij de Staten van Holland 
in muntzaken. Willem Boucquet was in 1569 medevoogd over 
de nagelaten kinderen van zijn overleden broer Jacob Boucquet 
en diens al eerder overleden eerste vrouw Marie Spillemans, 
te Antwerpen en wordt dan met zijn laatstgenoemde functie 
aangeduid.6 Ook Willem Boucquet werd begraven in de Augus-
tijnenkerk te Dordrecht en ook zijn grafzerk is daar nog aanwe-
zig. De derde vrouw van Marie Spillemans’ vader, Adriaan Spille-
mans was ook een Boucquet, Katharina (Katline) Boucquet. De 
vraag rijst dan: hoe waren Jacob en Katline familie van elkaar?

De activiteiten van de familie Spillemans te 
Antwerpen7

De familie Spillemans komt al voor te Antwerpen in de vijftien-
de eeuw. Zowel de vader als de grootvader en de overgrootva-
der van Adriaan Spillemans waren er timmerlieden geweest. 
In de eerste helft van de zestiende eeuw worden twee broers 
Spillemans, Peter en Adriaan actief in het bouwbedrijf in Ant-
werpen, dat sedert eind vijftiende, begin zestiende eeuw een 
ongekende economische opleving kende. Deze economische 
opleving te Antwerpen werd mede veroorzaakt door de komst 
van de Portugezen, die in Antwerpen hun in ‘de Oost’ opgehaal-
de specerijen kwamen verhandelen. Deze handel bracht aller-
lei andere kooplieden naar Antwerpen en daarmede een breed 
scala aan andere produkten, zoals wol en laken uit Engeland, 
metalen als koper uit Duitsland, wijnen uit Frankrijk. De grote 
economische opleving veroorzaakte ook een enorme bevol-
kingsaanwas. Voor al deze nieuwe mensen was woonruimte 
nodig, die in de middeleeuwse stad niet direct voorradig was. 

Er was nog wel veel ‘open’, niet bebouwde ruimte binnen die 
stad. Die ruimte werd vanaf het tweede kwart van de zestien-
de eeuw in hoog tempo bebouwd, hetgeen gepaard ging met 
een enorme speculatie met bouwgrond en nieuwbouwhuizen.
De bekendste ‘projectontwikkelaar’ uit het zestiende-eeuwse 
Antwerpen is ongetwijfeld Gilbert van Schoonbeke geweest 
en de firma Peter en Adriaan Spillemans was een goede twee-
de. Adriaan, die geboren was rond 1501, werd in 1525 reeds op 
24-jarige leeftijd werfleider van de bouwfabriek van de Sint 
Jacobskerk te Antwerpen. In 1530 werd hij deken van het tim-
merliedenambacht te Antwerpen. De gebroeders werkten 
gedurende vele jaren intensief samen en wisten op allerlei 
manieren voorrechten te verwerven van het stadsbestuur van 
Antwerpen bij de aankoop van bouwgrond. Daarbij werden al-
lerlei ‘constructies’ gehanteerd, die over het algemeen sterk in 
het voordeel van de ‘speculanten’ waren, maar waarbij ook de 
stadsbestuurders zich niet onbetuigd lieten om hun toch al rijk 
voorziene beurzen nog verder te spekken.

Zo verkregen Peter en Adriaan Spillemans in 1531 opdracht 
van de magistraat van Antwerpen om een nieuw beursge-
bouw op te richten, volgens de tekeningen van de architect 
Dominicus de Waghemakere. Zij werden betaald met gronden 
gelegen rondom het nieuwe beursgebouw in het gebied tus-
sen de Meir en de Lange Nieuwstraat te Antwerpen. De ge-
broeders Spillemans maakten op de oprichting van de beurs 
een winst van meer dan 20 procent. Bovendien kregen ze van 
het stadsbestuur één van de torens van het beursgebouw in 
eigendom. Er was vanaf het begin van het project veel kritiek 
op de onderneming, vooral ook op het speculatieve karakter 
ervan, maar na de bouw was er ook veel kritiek op de, volgens 
velen minderwaardige, bouwmaterialen die de gebroeders 
Spillemans gebruikt hadden, waardoor hun winstmarge waar-
schijnlijk nog veel hoger lag dan de ‘officiële’ 20 procent. Op de 
gronden in de buurt van de nieuwe beurs bouwden de gebroe-
ders in 1533/1534 twaalf nieuwe huizen, op de verkoop waar-
van zij eveneens grote winsten maakten. De huizen kregen 

2. Grafzerk van Willem Boucquet in de Augustijnenkerk te Dordrecht. 
Hij overleed in september 1570.
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alle de naam van een maand van het jaar. De straat waaraan 
de huizen stonden heet tot op de dag van vandaag de Twaalf-
maandenstraat. Het beursgebouw werd na een brand in 1583 
volgens dezelfde plannen opnieuw opgebouwd, maar werd na 
een tweede brand in 1858 in 1872 vervangen door een nieuw 
gebouw, dat er nog steeds staat maar zijn functie van beurs-
gebouw allang verloren heeft.

Grote ophef veroorzaakte een ander project van de twee 
broers Spillemans tussen 1535 en 1542. In 1535 kregen zij van 
de stad gratis een stuk grond om er een brouwerij op te bou-
wen. Dit stuk grond lag juist buiten de muren van de stad. Zij 
bouwden er een brouwerij, genaamd de Roosen hoet met drie 
brouwketels en een mouterij en kochten in 1540, ook weer van 
het stadsbestuur, een huis ernaast waarin zij een bakkerij be-
gonnen. Om zelf hun graan te kunnen malen kregen zij van de 
stad eind 1540 ook nog een stuk grond om een watermolen op 
te richten en 4000 gulden waarvan zij 2000 gulden mochten 
houden als de stad twee jaar na de voltooiing van de watermo-
len deze niet zou willen overnemen. Toen, bij het beleg van Ant-
werpen in 1542 door Maarten van Rossum de brouwerij en de 
watermolen op last van het stadsbestuur werden vernietigd, 
kregen de broers Spillemans 7000 gulden schadevergoeding, 
terwijl zij de eerder gekregen 4000 gulden niet hoefden terug 
te betalen. Daarnaast kregen zij in het geheim nog eens 600 
gulden en verkochten ze de gratis verkregen grond terug aan 
het stadsbestuur. Ook bij andere projecten, zoals op de Wap-
per en in de Prinsstraat verkregen de gebroeders Spillemans 
aanzienlijke voorrechten van het stadsbestuur van Antwerpen.

In 1546 maakten de broers een verdeling betreffende de 
huizen in de Twaalfmaandenstraat en hun beider woonhui-

zen. Ieder behield drie huizen in de Twaalfmaandenstraat. Zij 
woonden op dat moment naast elkaar in de straat die van de 
Ossenmarkt naar de Gratiekapel liep. Deze straat heet nu de 
Prinsstraat. Aan deze straat werd in 1516 het Hof van Liere 
gebouwd, het prestigieuze stadspaleis van Aert van Lier, bur-
gemeester van Antwerpen tussen 1506 en 1529. Het Hof van 
Liere is tegenwoordig het hoofdgebouw van de Universiteit 
van Antwerpen. Peter Spillemans woonde in het huis genaamd 
Japha, Adriaan in het huis genaamd Rama. Beide huizen ston-
den, evenals het Hof van Liere, aan de noordzijde van de straat. 
In 1550 kwam er een onderzoek naar mogelijke corruptie en 
verweet de procureur-generaal van Brabant betrokkenheid 
van een aantal vooraanstaande magistraatsleden in Antwer-
pen bij de Spillemans-onderneming.

Peter stierf in 1552 als een vermogend burger van Antwerpen, 
maar met Adriaan liep het niet goed af. Begin jaren ’50 moest 
hij het ene na het andere huis verkopen en was hij volgens een 
verklaring van zijn echtgenote Katline Boucquet op 8 maart 
1553, absent en insolvent. Hij vertrok op zeker moment naar 
Mechelen, waar hij echter ook failliet ging. Het is niet bekend 
wanneer hij overleed, maar in maart 1569 was hij nog in leven. 
Hij was toen als grootvader toegevoegd aan de voogden over 
de zeven kinderen van zijn dochter Marie Spillemans en Jacob 
Boucquet.8 Zijn financiële ondergang kan beschouwd worden 
als illustratief voor de economische recessie te Antwerpen 
die inzette rond het midden van de zestiende eeuw.

De huwelijken van Adriaan Spillemans

Adriaan Spillemans trouwde omstreeks 1526 met een we-
duwe met vijf kinderen, Marie van de Maalstede. Zij was 
gehuwd geweest met Gielis vanden Bogaerde, een Ant-
werpse huidevetter (leerlooier) en had uit dat huwelijk 
vijf kinderen, van wie er uiteindelijk drie volwassen wer-
den: Gielis junior, Cornelis en Catharina vanden Bogaerde. 
Adriaan en Marie waren betrekkelijk kort getrouwd, Marie 
overleed al in 1534, slechts ruim 40 jaar oud. Adriaan her-
trouwde, eerst met Lysbeth van der Stoele, vervolgens 
met Katharina, of - in het Antwerps - Katline Boucquet, 
met wie hij vóór 15 januari 15419 gehuwd was. Zij was een 
dochter van de bovengenoemde Dordrechtse muntmees-
ter Blasius Boucquet. Volgens Van Gouthoeven overleef-
de Katline haar man vele jaren. Zij was waarschijnlijk dan 
ook veel jonger dan hij en zij zou in 1602 overleden zijn, 86 
jaar oud. Dat betekent dat zij geboren was rond 1516. Ook 
zouden zij nog twee kinderen gekregen hebben, een zoon 
Adriaan en een dochter Catarijne, die beiden kinderloos 
overleden zouden zijn. Van Gouthoeven geeft geen bronnen 
maar blijkt voor wat betreft zijn beweringen over de familie 
Boucquet redelijk betrouwbaar te zijn, behalve nu juist in 
dit geval. Het staat vast dat Adriaan Spillemans junior een 
zoon was van Marie van de Maalstede10 en niet van Katline 
Boucquet. In Antwerpen vond ik één maal een Katline Spil-
lemans vermeld, zuster van Adriaan Spillemans junior.11 Vol-

3. Prent van het Nieuwe Beursgebouw te Antwerpen, zoals dat rond 
1532/1533 door de gebroeders Spillemans gebouwd werd. Op de prent 
zijn ook duidelijk twee van de oorspronkelijk vier torens te zien die bij het 
beursgebouw hoorden. Marie Spillemans deed in 1559 afstand van haar 
gedeelte van één van de torens ten behoeve van haar stiefmoeder Kat-
line Boucquet. Op de voorgrond zien we gedeeltelijk de Twaalfmaanden-
straat met aan beide zijden zes eveneens door de gebroeders Spillemans 
gebouwde huizen die allen een naam van een maand droegen.
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gens Van Gouthoeven was zij gehuwd met Cornelis Maar-
tenszoon van Beaumont, ook weer iemand uit Dordrecht. 
Adriaan Spillemans senior en Marie van de Maalstede had-
den, voor zover bekend in ieder geval twee zonen gekregen: 
Adriaan junior en Peter. Peter overleed jong, vóór 7 septem-
ber 1556.12 Adriaan junior bereikte de volwassenheid. Op 1 
februari 1551 verkocht hij namens zijn vader het goed te Boe-
laer onder Borgerhout bij Antwerpen aan zijn halfbroer Gielis 
vanden Bogaerde. Adriaan Spillemans senior had te Boelaer 
in 1541 geruild tegen een stuk grond dat deel uitmaakte van 
het perceel waarop de bovengenoemde brouwerij de Roosen 
hoet’ stond. Na de vernieling door de bendes van Maarten 
van Rossum in 1542 richtte Adriaan er een nieuwe speelhof, 
een buitenverblijf, op. In 1544 kocht hij er nog 10 ½ bunder 
grond bij, zodat het geheel uiteindelijk circa 14 ha. groot was. 
In 1544 heet het goed: eene steene huysinge van nyeus ge-
fundeerd metten berge, wateringen ende mette hoev dae-
raene geleghen ... geheeten Boelaer. Ook van dit buitenver-
blijf moest Adriaan Spillemans dus uiteindelijk afstand doen. 
Waar het speelhof ooit gestaan heeft vindt men in de Ant-
werpse wijk Borgerhout nu nog het te Boelaerpark, terwijl in 
dezelfde buurt de Spillemansstraat verwijst naar de bezitter 
ervan tussen 1542 en 1551, Adriaan Spillemans.

Jacob Boucquet en Marie Spillemans

Lange tijd was het mij niet duidelijk dat Maria van de Maalste-
de naast de twee zonen uit haar tweede huwelijk ook nog een 
dochter had gehad: Marie Spillemans. Haar bestaan kwam pas 
aan het licht uit bronnen daterend van na haar overlijden. Dan 
blijkt dat Marie Spillemans gehuwd geweest was met Jacob 
Boucquet, de broer van haar stiefmoeder, Katline Boucquet. 
Zo was Jacob Boucquet dus tegelijkertijd zwager en schoon-
zoon van Adriaan Spillemans en was zijn zuster tevens zijn 
stief-schoonmoeder. Hoewel een dergelijke familierelatie 
mij in eerste instantie ongeloofwaardig voorkwam, zijn de 
onmiskenbare bewijzen ervan te vinden in een ongedateerde 
schepenakte van Antwerpen uit 1559.13 Daarin verklaren Adri-
aan Spillemans en diens vrouw Katline Bucket dat zij in de ja-
ren 1548 tot en met 1551 volledig voldaan waren door Jacope 
Bucket, synen behouden sone ende der voerscr. jouffr. Katly-
nen broeder van alle handelinge ende hanteringe, met andere 
woorden van de voor gezamenlijke rekening uitgevoerde on-
derneming betreffende de brouwerij in het huis genaamd de 
Roosen hoet, staande achter de Gratiekapel in het Pauwels 
Eloutstraatje14 en van alle penningen die hij, Adriaan, nog van 
Jacob en zijn vrouw te goed had betreffende het huis genaamd 
Rama, dat daar tegenover stond.

Overigens zien we hier aan de genoemde locatie dat deze 
brouwerij niet dezelfde was als de door de gebroeders Spil-
lemans opgerichte brouwerij net buiten de stad bij het Be-
gijnhol, welke brouwerij ook De Roosen hoet genoemd werd. 
Misschien waren Marie Spillemans en Jacob Boucquet na 
hun huwelijk in het huis Rama gaan wonen. In 1546 woonde 

Adriaan Spillemans er overigens zelf nog.15 In de Antwerpse 
schepenregisters volgt er direct na deze ongedateerde akte 
een acte die wel gedateerd is, namelijk op 15 december 155916, 
waarin Marie Spillemans al haar recht en gedeelte in de toren 
aan het beursgebouw te Antwerpen transporteert aan Katli-
ne Boucquet, haar stiefmoeder en tevens schoonzuster! Het 
gaat hier om de hiervoor genoemde toren die de gebroeders 
Spillemans na de bouw van de beurs van het stadsbestuur van 
Antwerpen cadeau gekregen hadden. Dat Marie Spillemans 
haar gedeelte in deze toren nu juist aan haar stiefmoeder 
overdroeg had waarschijnlijk te maken met het faillissement 
van haar vader. De familie probeerde op deze manier wel-
licht te ontkomen aan aanspraken van de schuldeisers. Ma-
rie had de inkomsten uit dit gedeelte van de toren gekregen 
voor haar moederlijk goed. De andere helft van de jaarlijkse 
opbrengsten van de toren was toegewezen aan haar broer 
Adriaan Spillemans junior, zolang zijn vader Adriaan seni-
or zou leven, maar op die lijftocht was door de schuldeisers 
van Adriaan senior beslag gelegd en door hen verkocht op de 
Antwerpse Vrijdagmarkt. Adriaan junior had toen als hoogste 
bieder op 2 december 1552 voor vijf karolus gulden zijn lijfren-
te teruggekocht!

Jacop Boeket en Maijken Spillemas [sic] waren getrouwd op 23 
april 1547 in de Sint Jacobskerk te Antwerpen. Hun huwelijk staat 
aangetekend in het oudste trouwboek van die kerk, jammer ge-
noeg zonder getuigen of verdere mededelingen, maar een zo 
vroege huwelijksinschrijving is op zichzelf al bijzonder genoeg.
Jacob Boucquet was eigenlijk zadelmaker van beroep. Hij 
komt tenminste als zodanig voor in 156417, maar uit het boven-
staande blijkt dat hij ook betrokken was bij de projecten van 
zijn schoonvader/zwager, Adriaan Spillemans. Jacob en Marie 
waren op een later tijdstip, tot aan hun overlijden waard en 
waardin in de herberg De Rode Leeuw in de Kammenstraat te 
Antwerpen. Dat blijkt uit fragmentarisch overgebleven stuk-
ken die na hun dood opgemaakt zijn door de voogden over hun 
kinderen. Daaruit blijkt ook dat Jacob Boucquet en Marie Spil-
lemans zeven kinderen nalieten.

4. De huwelijksinschrijving van Jacob Boucquet en Marie Spillemans op 23 
april 1547 in de Sint Jacobskerk te Antwerpen
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Een treurig einde, vooral voor de zeven kinderen
Van Gouthoeven zegt dat Jacob tweemaal gehuwd geweest 
is. Dat is juist. In een ongedateerde afrekening betreffende 
het sterfhuis van Jacob Boucquet is sprake van de weduwe 
Bocquet. Deze weduwe Bocquet moet de tweede vrouw van 
Jacob geweest zijn. Zij heette Marie Verscrieck. In 1565 zat 
Jacob Boucquet volledig aan de grond. Al op 11 februari 1558, 
de dag waarop zij het huis kochten van hun zuster, respectie-
velijk stiefmoeder Katline Boucquet hadden Jacob Boucquet 
en Marie Spillemans hun huis Rama inde strate loopende van 
de Capelle van Gratien nairde Osmerct (tegenwoordig heet 
die straat Prinsstraat) verhypothekeerd ten behoeve van de 
camer des wynassysen, de afdeling van het Antwerpse stads-
bestuur die de accijnzen op de verkoop van wijn inde, voor alle 
verschuldigde accijnzen, boeten wegens te laat betalen en an-
dere lasten op alle wijnen die zij al getapt en gesleten hadden 
en nog zouden tappen en slijten. In 1565 was Marie Spillemans 
dood. Jacob Boucquet was op dat moment achthonderd caro-
lus gulden schuldig aan de camer van de wijnassysen. Omdat 
hij dat bedrag niet kon betalen was er door de stad Antwerpen 
beslag gelegd op zijn huis genaamd Rama en werd dit huis 
op 16 februari 1565 op de Antwerpse Vrijdagmarkt openbaar 

verkocht. Het huis kwam voor een bedrag van zevenenvijftig 
ponden en vier penningen Brabants jaarlijkse erfelijke rente in 
handen van de schoolmeester Franchoys Warmeys. Maar dat 
was niet alles, want onderdeel van de transactie was dat de 
koper de gehele schuld van Jacob Boucquet ten bedrage van 
achthonderd carolus gulden aan de stad Antwerpen zou beta-
len. Dat deed de koper en daarom werd hij op 10 mei 1565 door 
burgemeester en schepenen van Antwerpen officieel in het 
bezit van het huis Rama gesteld. Daarmee was de kous niet 
af, want er was nog een andere voorwaarde, waaraan voldaan 
moest worden. Op 3 juli 1560 hadden Jacob Boucquet en Ma-
rie Spillemans voor notaris Adriaan sHertogen te Antwerpen 
een testament gemaakt. Opmerkelijk detail: Adriaan sHerto-
gen was de huurder van de woning in de toren aan het beurs-
gebouw, waarvan Marie Spillemans tot 1559 mede-eigenaar 
was.18 In het testament was bepaald dat in geval van overlijden 
van Marie Spillemans aan haar kinderen – zeven in getal we-
ten we nu – een bedrag van duizend carolus gulden voor hun 
moederlijk goed zou toekomen. Ook dit bedrag kon Jacob Bou-
cquet na het daadwerkelijk overlijden van Marie Spillemans, 
niet opbrengen. In een aparte acte, eveneens van 10 mei 1565 
werd bepaald dat de koper van het huis Rama, Franchoys War-

5. Het centrum van Antwerpen op de plattegrond van Virgilius Bononiensis uit 1563. Rechts de Onze-Lieve-Vrouwekerk met links daarvan de Groen-
plaats. In de Kammenstraat (zie pijl) stond aan de westzijde de herberg de Rode Leeuw. De westzijde is de zijde van de straat waar we op deze platte-
grond op uitzien.
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meys dat huis verhypothekeerde voor een jaarlijkse, erfelijke 
rente van negenendertig carolus gulden, één stuiver en één 
penning ten behoeve van het moederlijk goed van de voor-
noemde weeskinderen. Jacob Boucquet en zijn tweede vrouw 
Marie Verscrieck beloofden van hun kant binnen een jaar een 
nieuwe hypotheek te zullen stellen voor de beloofde duizend 
gulden. Franchoys Warmeys zou daarop de erfelijke rente mo-
gen aflossen.19 De vraag is alleen: waar moest Jacob Boucquet 
een nieuw onderpand voor de duizend gulden vandaan halen?

We weten niet hoe het verder gegaan is met de vordering van 
de kinderen wegens hun moederlijk goed, maar in 1570 was 
ook hun vader Jacob Boucquet niet meer onder de levenden. 
Voogden over de zeven kinderen waren Cornelis vanden Bo-
gaerde, de halfbroer van Marie Spillemans en de oudste broer 
van Jacob, Willem Boucquet. Dat Cornelis van den Bogaerde 
voogd was over deze kinderen is opmerkelijk. Na het over-
lijden van zijn moeder Marie van de Maalstede, omstreeks 
1534 had het jaren geduurd voordat de boedel gescheiden 
was. Dat was een gevolg van de onenigheid die ontstaan was 
tussen Adriaan Spillemans senior met zijn kinderen enerzijds 
en de drie voorkinderen van Marie van de Maalstede, Gielis, 
Cornelis en Catherina vanden Bogaerde, anderzijds. Toch 
werd Cornelis voogd, mogelijk omdat hij als naaste en enige 
bloedverwant van moederszijde daartoe wettelijk verplicht 
was. De toestand van de nagelaten boedel was zodanig dat 
de voogden Willem Boucquet en Cornelis vanden Bogaerde, 
aan wie Adriaan Spillemans als grootvader was toegevoegd, 
de boedel niet zonder meer wilden aanvaarden en een ver-
zoekschrift indienden om de boedel onder beneficie van in-
ventaris te mogen aanvaarden. Uit een kopie van de officiële 
beslissing op dat verzoekschrift, van 12 maart 1569, blijkt de 
exacte overlijdensdatum van Jacob Boucquet20, 5 februari 
1569. De vermelding door Van Gouthoeven van het jaar 1569 
als overlijdensjaar van Jacob Boucquet blijkt dus juist te zijn. 
De overlijdensdatum van Marie Spillemans blijft ongewis. 
Het enige dat we er van kunnen zeggen is dat zij overleed 
tussen 3 juli 1560 en 16 februari 1565.

De nalatenschap van Jacob Boucquet bestond voornamelijk 
uit grote vorderingen wegens verteerde costen inden voorscr. 
Rooden Leew verteert. Zo hadden de dienaren en paarden van 
ridder Goddaert van Bouchout, heer van Grevenbroeck, daar 
een openstaande rekening van vierhonderdzesennegentig ca-
rolus gulden en negen stuivers over de periode van 8 juni 1567 
tot 10 februari 1568. Uiteindelijk beloofde Van Bouchout het 
openstaande bedrag met 6¼ % rente aan de kinderen Bouc-
quet te betalen. Hoogstwaarschijnlijk is dat bedrag ook wer-
kelijk door hem betaald, want op een los blad waarop bepaal-
de ingekomen bedragen betreffende de boedel verantwoord 
worden staat een bedrag vermeld van 31 gulden en ½ stuiver 
over drie jaren rente, betaald door myn heere van Bouchout, 
zijnde een bedrag van 15:10:3 pond Vlaams. De openstaande 
bedragen waren echter in het algemeen moeilijk te innen door 
de executeurs van het sterfhuis mits d’onsekerheyt der selver 

schulden. Misschien had Jacob Boucquet een niet erg zorgvul-
dige boekhouding gevoerd, maar ook de slechte economische 
omstandigheden in Antwerpen in die jaren, mede veroorzaakt 
door de grote spanningen op politiek, sociaal en religieus ge-
bied, zullen hun tol geëist hebben. De overgebleven goede-
ren van Jacob Boucquet werden verkocht en de schuldeisers 
maakten aanspraak op de opbrengst er van. Uit dezelfde 
bovengenoemde rekening, bestemd voor de crediteuren, 
waarvan onbekend blijft door wie hij is opgemaakt, blijkt dat 
de cleeren van de weduwe en de ringen ende juelen van de 
weduwe, bij de gedwongen verkoop door de oucleercooper, 
op de Vrijdagmarkt te Antwerpen, respectievelijk 40:2:2 pond 
Vlaams en 18:5:3 pond Vlaams opbrachten. Nog in 1585 woon-
de een weduwe Boucket te Antwerpen in een huurhuis in de 
Schuitstraat.21 Mogelijk was zij Marie Verscrieck, de weduwe 
van Jacob Boucquet.

Wat er van de zeven kinderen van Marie Spillemans en Jacob 
Boucquet, Blasius, Adriaan, Jacob, Peter, Ferdinand, Marie en 
Kathelyne Boucquet terecht gekomen is, blijft grotendeels 
onbekend. Zoon Blasius wordt door Van Gouthoeven vermeld 
als een goet schilder, sterf iongman te Roomen. Twee doch-

6. De ligging van het huis Rama in de strate loopende van de Capelle van 
Gratien nairde Osmerct te Antwerpen, op de kaart van Virgilius Bononien-
sis (circa 1563). Het huis stond aan de tegenwoordige Prinsstraat by ende 
ontrent thoff van Lyere, waar nu de universiteit van Antwerpen gevestigd 
is. Rechts is op de kaart het Hof van Liere te zien (het pand met het groen 
gekleurde dak en de toren). Het huis Rama stond tussen het huis Japha 
aan de oostkant en het huis Berg van Sinay, dat later tHeylich Graff heet-
te, aan de westkant.
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ters Johanna en Maria zouden, ook volgens Van Gouthoeven, 
in Spanje terechtgekomen zijn en daar gehuwd geweest zijn. 
Dat is niet juist. Jacob en Marie hadden wel twee dochters 
Marie en Catharina (Kathelyne), maar geen Johanna. Van bei-
de dochters vond ik een huwelijk te Antwerpen: Mayken Boc-
ket trouwde te Antwerpen in de Sint Jacobskerk op 24 juni 
1578 met Lieven Mues. Haar zuster Catherina Bocket trouw-
de eveneens in de Sint Jacobskerk, op 3 maart 1580 met Pee-
ter Tielens. Dat ik er zeker van ben dat het hier om de beide 
dochters van Jacob Boucquet en Marie Spillemans gaat komt 
door het feit dat in beide gevallen Cornelis vanden Bogaerde 
optrad als huwelijksgetuige. Bij het huwelijk van Catharina 
was ook nog eens zijn oudste zoon, Gillis vanden Bogaerde als 
getuige aanwezig.

Bijzondere vondsten

Tot de mooiste vondsten in de genealogie behoren naar mijn 
smaak die vondsten waarbij de ‘petite histoire’ van de gewone 
mensen en de grote gebeurtenissen in de geschiedenis even in 
elkaar grijpen. Op 5 april 1566 werd te Brussel door een groep 
van ongeveer 200 edelen, die het Eedverbond der Edelen 
vormden onder leiding van de edelman Hendrik van Bredero-
de, aan de landvoogdes Margaretha van Parma het bekende 
eerste smeekschrift aangeboden. Hierna reisde Van Bredero-
de langs allerlei steden in de Nederlanden om meer steun te 
verwerven onder de edelen. Op de avond van 5 juni 1566 kwam 
hij samen met enkele andere edelen van het Eedverbond in 
Antwerpen aan waar hij zijn intrek nam in de herberg de Rode 
Leeuw in de Kammenstraat. Hij werd er opgewacht door een 
grote menigte Antwerpenaren en verscheen aan het venster 
met een beker in de hand en sprak, volgens de overlevering, de 
menigte aldus toe: Burgers van Antwerpen, ik ben in uw mid-
den gekomen om u te beschermen ten koste van mijn leven en 

mijn fortuin en om u te verlossen van de tirannie van de inquisi-
tie en van de koninklijke edicten, die u bedreigen in uw vrijheid 
en in uw overtuigingen. Daarna dronk hij de beker, terwijl over-
al de kreet Vivent les gueux geklonken zou hebben. Voor dit 
mooie verhaal, dat op verschillende plaatsen in steeds andere 
versies opduikt, heb ik geen authentieke bron kunnen vinden. 
Augustin Thys geeft in zijn Historiek der straten en openbare 
plaatsen van Antwerpen uit 189322 de meest uitgebreide ver-
sie ervan, zonder bronvermelding. Hij schrijft zijn verhaal dui-
delijk vanuit het negentiende-eeuwse, katholieke standpunt 
en heeft het over het beruchte verbond der Nobelen. Hoe an-
ders is de beoordeling ervan door de organisatie die de locatie 
van de Rode Leeuw in de Kammenstraat te Antwerpen tegen-
woordig opgenomen heeft in de route Protestants historisch 
wandelen in Antwerpen.23 Daar spreekt men van: terwijl overal 
enthousiast de kreet klonk: ‘Vivent les Gueux’. Het is maar van-
uit welke hoek je het bekijkt ...
Een vondst van een geheel andere orde, maar niet minder 
mooi, was die van een kerfstokje uit de Rode Leeuw. Het op-
schrift op dit bijzondere voorwerp leverde, samen met de 
plaats waar het gevonden werd, namelijk bij de processtukken 
betreffende de nalatenschap van Jacob Boucquet het bewijs 
dat de herberg de Rode Leeuw in de Kammenstraat inderdaad 
de herberg van Jacob Boucquet was: Royen Leeu Kammestra-
te.24 Jacob Boucquet was daar in 1566 nog steeds waard. Ove-
rigens was hij huurder en geen eigenaar van het pand.  <<

7. Detail van de Kammenstraat (Via Cameraria) op de kaart van Virgilius 
Bononiensis (1563)

8. Portret van Hendrik van Brederode, bijgenaamd de Grote Geus (1531-
1568). foto: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (Iconogra-
fisch Bureau) Den Haag, nr. IB020000800.
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Afkortingen
NA  Nationaal Archief, ‘s-Gravenhage
SAA  Stadsarchief Antwerpen
SR  Schepenregisters
T  Tresorij
VW  Voorwerpen

Noten
1. De naam werd op allerlei manieren gespeld: Bocquet, Bucquet, Bucket etc. Ik 

heb er voor gekozen in dit artikel standaard de vorm Boucquet te gebruiken, 
behalve in de geciteerde passages, waarin uiteraard de daarin gehanteerde 
vorm behouden wordt.

2. Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, ‘Het Dordtsche muntersgeslacht Boucquet’, 
in: De Nederlandsche Leeuw 1935, kolom 341-344. Met dank aan de heer A.B. 
den Haan, die mij attendeerde op dit artikel.

3. Het is jammer en ook wel wat vreemd dat Blasius Boucquet en ook zijn 
voorganger Anthonis de Lonckere niet genoemd worden in het voortreffelijke 
boekje ‘Geslagen te Dordrecht. Terugblik op de Munt van Holland’ dat eind 2014 
verscheen als Jaarboek van de Historische Vereniging Oud Dordrecht.

4. Dit gegeven wordt vermeld door Wouter van Gouthoeven in zijn handschrift 
dat in het bezit geweest is van F. Beelaerts van Blokland en dat momenteel 
bewaard wordt in het Regionaal Dordrechts Archief, toegang 150, inv.nr. 3487. 
In dit handschrift maakte Van Gouthoeven genealogische overzichten van veel 
Dordtse geslachten, waaronder de familie Boucquet.

5. ‘Geslagen te Dordrecht’, p. 250. Ook de afbeelding van de grafzerk van Willem 
Boucquet is hieraan ontleend.

6. SAA, Proces Supplementen (tg. 288) inv.nr. 2262.
7. Het hele relaas over de bouwonderneming van de gebroeders Spillemans 

is ontleend aan: H. Soly, ‘Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16e 
eeuw’, 1977, p. 120-126. Dit boek is uiteraard ook voorzien van een uitvoerige 
bronvermelding, zodat deze hier niet meer opgenomen is, maar hiervoor ver-
wezen wordt naar dit uitstekende standaardwerk over het zestiende-eeuwse 
Antwerpen.

8. SAA Proces Supplementen (tg. 288) inv.nr. 4563, drie laatste bladen in de bun-
del, kopie van de toewijzing door Philips II d.d.12 maart 1569 van de aanvraag 
door de voogden in het sterfhuis van Jacob Boucquet om de nalatenschap 
onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden.

9. NA, Serment van de Werklieden en de Munters van de Munt van Holland te 
Dordrecht 1368-1806 (tg.3.01.30) inv.nr. 243, eigendomsbewijs van eene jaarlijk-
sche rente van 3 Rijnsguldens, gaande uit een huis bij de munt te Dordrecht, 
toekomende aan de munters. Met oudere overdrachtsbrieven sinds 1517, 4 
charters. Schepenen in Dordrecht oorkonden dat Willem Bucket Blasius’-

zoon, muntmeester der munt van Hollant, als gemachtigde van zijne zuster 
jonkvrouw Katherine, echtgenoot van Adriaen Spillemans, aan Gherit Franssen 
zoon, koekbakker den eigendom van de brieven, waardoor deze gestoken is, 
overdraagt.

10. SAA SR 243 (ongefolieerd) (17.10.1551). In deze schepenakte van Antwerpen ce-
deert Adriaan Spillemans aan Adriaan en Marie Spillemans, kinderen van hem 
en zijn overleden vrouw Marie van de Maalstede al zijn recht en deel dat hij als 
haar echtgenoot had in de nalatenschap van haar eerste man, Gielis vanden 
Bogaerde.

11. SAA SR 243 (onregelmatig gefolieerd) f. 38, ongedateerd [ dec. 1551].
12. SAA SR 260 f. 37 (7-9-1556).
13. SAA SR 275 f. 133, 133v (zonder datum, de akte staat tussen akten van februari/

maart 1559, maar is geschreven door een volstrekt andere hand. In de marge 
staat de cryptische aantekening: ‘pour eaulx Delft 15 decembr. 1559’. Gezien de 
direct volgende acte waarin Marie Spillemans en Jacob Boucquet eveneens 
figureren en die gedateerd is op 15 december 1559, mogen we er van uitgaan 
dat de ongedateerde akte ook van die datum is.

14. Het Pauwels Eloutstraatje heet tegenwoordig Venusstraat.
15. SAA SR 224 f. 89-89v (19-8-1546).
16. SAA SR 275 f. 101 en f. 133v (15-12-1559).
17. SAA SR 295 f. 277 (28-1-1563 (= 1564).
18. SAA SR 275 f. 101 (15-12-1559).
19. SAA T 1708 (stadsprotocollen) inv.nrs. 1103, 1104, 1105 en 1106.
20. SAA Proces Supplementen (tg.. 288) inv.nr. 4563, drie laatste bladen in de bun-

del, kopie van de toewijzing door Philips II d.d.12 maart 1569 van de aanvraag 
door de voogden in het sterfhuis van Jacob Boucquet om de nalatenschap 
onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden.

21. Gilberte Degueldre,’Kadastrale ligger van Antwerpen (1584-1585), proeve van 
reconstructie op de vooravond van de scheiding der Nederlanden’, deel VIII 
(achtste wijk) Schuytstraat, noordzijde, p. 42 nr. 628.

22. AugustinThys, ‘Historiek der straten en openbare plaatsen van Antwerpen’, 
Antwerpen 1893, p. 338-340.

23. Website van de Verenigde Protestantse kerken in België.
24. SAA Proces Supplementen (tg. 288) inv.nr. 4563. Apart bewaard in: SAA VW nr. 13.

9. Overzicht van de verwantschap Boucquet – Spillemans

Gielis
vanden Bogaerde

trouwt (1)
1515

Marie
van de Maalstede

overl. 1534

trouwt (2)
circa 1526

Adriaan
Spillemans sr
1501-na 1569

trouwt (2) vóór 1541
Katharina (Katline)

Boucquet
Dordrecht 1516-Antw. 1602

Blasius
Boucquet
overl. 1528
Dordrecht

trouwt Catharina 
van Bree

overl. 1533
Dordrecht

vijf kinderen o.w.

Cornelis vanden Bogaerde
(1516-1604)

drie kinderen o.w.

1. Adriaan Spillemans jr

2. Marie Spillemans
overl. tussen 1560 en 1565

acht kinderen o.w.

1. Katharina (Katline) Boucquet
(Dordrecht 1516- Antw.1602)

trouwt
Adriaan Spillemans sr

1501- na 1569

2. Jacob Boucquet
overl. Antwerpen 5 feb.1569

trouwt
Antwerpen (St. Jacob)

23 april 1547
waard en waardin in ‘de Rode Leeuw’, lieten in 1569 zeven kinderen na



134  –  Gens Nostra 2016 - jaargang 71 nummer 4

KAREL TAMBOER

Het mysterie Geesje, Eesjen en Elsje Peters

Elsje, Eesjen en Geesje Peters zijn misschien namen van één en dezelfde persoon, 
die geboren werd te Apeldoorn in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Het 
kunnen ook de namen geweest zijn van twee of drie verschillende personen. De akten 
van de burgerlijke stand zouden, normaal gesproken, daarover uitsluitsel moeten 
geven. Dat is in dit geval helaas niet zo. Vaak eindigen onderzoeken met een duidelijke 
conclusie: ‘Kijk zo zat het dus in elkaar’. Ook dat is hier niet het geval: er blijft een open 
einde. Toch is het de moeite waard hier een stukje aan te wijden omdat het weer eens 
onderstreept hoe men honderd jaar geleden met namen en geboortedata omging. Veel 
mensen konden niet of nauwelijks lezen en schrijven en dus schreef een ambtenaar 
of een notaris dat op wat hij verstond. Kijk eens naar de huidige tijd. Hoe vaak komt 
het niet voor dat wanneer iemand zijn naam noemt de andere persoon nog een keer 
moet vragen of hij het wel juist verstaan heeft. En hoeveel schrijffouten worden er 
niet gecorrigeerd door onze geavanceerde spellingcheckers? In dit onderzoek gaat 
het om twee dochters en drie namen die nogal door elkaar gehaspeld worden.

1. Overlijdensakte Elsje
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Wilhelmina Tamboer, geboren op 3 mei 1853 in Apeldoorn was 
het derde van negen kinderen van Jan Tamboer (geboren op 6 
maart 1825) en Gesina Beekman (geboren op 3 februari 1825). 
Wilhelmina kreeg op negentienjarige leeftijd een kind maar 
was ongehuwd. Dat kind was mijn grootvader Willem Tamboer, 
geboren op 23 april 1873 te Apeldoorn.
Jan Tamboer was bosarbeider en woonde met zijn gezin in het 
parkdeel ‘Emma’s Oord’ van paleis ‘Het Loo’. Hoe het kwam dat 
dochter Wilhelmina op negentienjarige leeftijd zwanger raak-
te op Het Loo en dat haar zoon Willem later Willem de Koning 
werd genoemd, laten we verder buiten beschouwing ... Wilhel-
mina trouwde op 24 januari 1874 in Apeldoorn met Coenraad 
Peters. Coenraad was 48 jaar en sinds mei 1873 weduwnaar 
van Hendrika Aaltjen Dibbets. Bij Hendrika had Coenraad acht 
kinderen waarvan de jongste op dat moment zeven jaar oud 
was. Coenraad kreeg met Wilhelmina nog drie kinderen, alle 
drie geboren in Apeldoorn:
Elsje, geboren ± 1874 - 1875,
Eesjen, geboren op 15 januari 1875 en
Johanna Hendrika, geboren op 28 juni 1877.

Elsje

Elsje Peters is volgens haar overlijdensakte op 30 september 
1879 op vierjarige leeftijd overleden in Apeldoorn. Zij zou dus 
eind 1874 of in de eerste helft van 1875 geboren moeten zijn. 
Hier komt probleem nummer één: er is geen geboorteakte van 
haar te vinden, niet in Apeldoorn maar ook niet elders. In de 
verderop genoemde bevolkingsregisters worden verschillen-

de geboortedata, 15 januari, 23 januari, genoemd maar soms 
ook met die van haar zusje Eesjen verward.

In de overlijdensakte van Elsje staat nog iets afwijkends. Haar 
moeder, Wilhelmina Tamboer, was overleden op 6 maart 1879, 
dus had er in Elsjes overlijdensakte moeten staan: ‘dochter 
van Coenraad Peters, metselaar en Wilhelmina Tamboer, over-
leden’. Maar dat staat er niet. Er staat: ‘dochter van Coenraad 
Peters, metselaar en Wilhelmina Tamboer, zonder beroep, 
echtelieden wonende te Apeldoorn’.

Eesjen

Eesjen Peters werd geboren in Apeldoorn op 15 januari 1875. 
Dat zij Eesjen heet is in haar geboorteakte heel duidelijk te le-
zen. Deze geboortedatum ligt in de buurt van de waarschijnlij-
ke geboortedatum van haar zusje Elsje. Mogelijk was er sprake 
van een tweeling, maar daar wordt met geen woord over ge-
rept in de geboorteakte van Eesjen. Onwaarschijnlijk dus.

Eesjen trouwde op 12 februari 1896 in Arnhem met Franciscus 
Engels die in Arnhem was geboren. We gaan nu de verwarring 
aanwakkeren, Eesjen ondertekende namelijk haar huwelijks-
akte met ... Elsje, de naam van haar overleden zusje!
Wanneer we even een sprong in de tijd maken zien we dat zij 
in haar overlijdensakte uit 1949 ‘Eesjen’ heet. Ook in de over-
lijdensakte van haar echtgenoot Franciscus uit 1941 wordt zij 
‘Eesjen’ genoemd.

2. Geboorteakte Eesjen
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Nadat Wilhelmina Tamboer was overleden, werd Eesjens 
grootvader, Jan Tamboer haar toeziende voogd. Deze over-
leed echter op 29 september 1888. Eesjens vader overleed 
op 8 september 1894. Daarom moesten er weer een voogd en 
een toeziend voogd worden aangesteld. Op 3 april 1895 kwa-
men hiervoor vier mannen bijeen op het gemeentehuis van 
Apeldoorn, te weten:
1.  Jacob Slijkhuis, 49 jaar, de echtgenoot van Eesjens half-

zuster Aaltje Peters. Aaltje was een dochter uit het eerste 
huwelijk van Coenraad met Hendrika Aaltjen Dibbets.

2.  Koenraad Peters, 29 jaar, de halfbroer van Eesjen uit dat-
zelfde huwelijk. Hij wordt hier Coenraad met een ‘C’ en 
‘broeder’ genoemd.

3.  Willem Tamboer, 32 jaar. Hij was Eesjens oom, de broer van 
haar moeder Wilhelmina.

4.  Jan van Laar, 50 jaar. Hij was de echtgenoot van Henderina 
Tamboer, de oudste zus van Wilhelmina.

Door deze ‘wijze mannen’ werd besloten dat Willem Tamboer 
de voogd van Eesjen moest worden. Jan van Laar werd tot toe-
ziend voogd benoemd. Het document waarin de voogdij werd 
vastgelegd, werd als huwelijksbijlage aan de huwelijksakte 
toegevoegd.
Ook bij dit document moet één en ander worden rechtgezet. 
Met namen, relaties en leeftijden werd erg onzorgvuldig om-
gegaan:

Wijlen haar moeder Wilhelmina wordt hier Mina Tamboer ge-
noemd. Haar juiste naam is echter Wilhelmina. Zij zal in de fami-
lie wel Mina geheten hebben, wat een gebruikelijke roepnaam 
is voor Wilhelmina. Zij overleed voor ongeveer 12 jaren. Wel 
heel erg globaal. Bovendien was dat al zestien jaar geleden.

Eesjen, zoals zij officieel heet, wordt in de huwelijksbijlage bij 
de voogdijbeschikking Gesina genoemd! Terwijl in de andere 
bijlagen duidelijk Eesjen staat.1 Volgens dit document was zij 
19 jaar. Dat is niet correct, zij was inmiddels twintig jaar oud. 
Blijkbaar moest er in verband met dit huwelijk ook nog een 
boedelverdeling van haar ouders plaats vinden. In het tweede 
deel van de akte wordt door Berend Bakker en Wouter Buur-
man de boedel van wijlen haar ouders getaxeerd. De genoem-
de Coenraad, als getuige, is hier ook weer de Koenraad met 
een ‘K’, de halfbroer en niet de broeder van Eesjen. Hij is hier 
achtentwintig jaar oud. De huwelijksakte werd ondertekend 
door bruid en bruidegom, de voogd en de toeziend voogd van 
Eesjen, de vader van Franciscus en verder nog vier getuigen. 
Uit de huwelijksbijlagen blijkt verder dat zowel Eesjen als 
Franciscus niet erg goed bij kas zaten. Franciscus Engels liet 
een ‘Bewijs van Onvermogen’ opmaken waarin werd verklaard 
dat hij: in zodanige behoeftige omstandigheden verkeerde dat 
hij niet in staat was: tot betaling der kosten gevorderd wor-
dende tot verkrijging van al de stukken benoodigd voor de vol-
trekking van zijn huwelijk. Ook voor Eesjen werd een dergelijke 
verklaring afgegeven. Dit hield in dat alle uittreksels en akten 
kosteloos werden verstrekt. En dat waren er veertien in totaal.

Daar is Geesje weer
Bij de voogdijbeschikking werd al even over een Gesina 
en Geesje gesproken. Volgens het bevolkingsregister van 
Apeldoorn 1870-1900, deel 184, folio 207 was er ook een Gees-
je. Zij zou zijn geboren op 23 juni 1876. Van haar is echter geen 
geboorteakte en overlijdensakte te vinden. Onze Eesjen was 
op de genoemde datum anderhalf jaar oud en heeft zeker hier, 
op locatie ‘Huizing 177’, met haar ouders gewoond. Waar deze 
geboortedatum vandaan komt blijft een raadsel maar het be-
treft hier zeer waarschijnlijk Eesjen. Zij zal, zoals ik al eerder 
veronderstelde, in de familie Geesje geheten hebben.
In het bevolkingsregister staat verder:
Eesjen Peters: dochter, geboren 15 januari 1875. Hierin is ge-
knoeid, er stond eerst ‘Elsje’. Er was toen blijkbaar ook al 
verwarring over de naam. Dochter van Coenraad Peters en 
van Wilhelmina Tamboer. De geboortedatum die hier staat is 
inderdaad de geboortedatum van Eesjen. In de overlijdensko-
lom staat 30 september 1879, maar dat is dan weer de juiste 
overlijdensdatum van Elsje!

In het bevolkingsregister van Apeldoorn van een volgende pe-
riode, 1892-1900, deel 157, folio 621, staat echter:
Eesje Peters: geboren 23 januari 1876. De naam is aangepast! 
Er stond eerst Geesje.
De geboortedatum is niet die van Eesjen. Is het toeval? Op 
zijn minst merkwaardig. Op de genoteerde datum werd er in 
Apeldoorn een Petronella Tamboer geboren als dochter van 
Hendrikus Tamboer en Geurtje Bellert. Wel een Tamboer en 
ook familie maar van een heel andere tak.

Conclusie

Met namen van personen, relaties en geboortedata werd erg 
slordig omgegaan. Het mysterie Geesje / Eesjen / Elsje is niet 
opgelost. Er is immers geen geboorteakte van Elsje gevonden. 
Geesje is, neem ik aan, dezelfde als Eesjen maar wordt in haar 
omgeving Geesje genoemd. We zien dat zij in de voogdijbe-
schikking Gesina wordt genoemd, de chique vorm van Geesje, 
en ook in het bevolkingsregister als Geesje is ingeschreven, 
weliswaar met een foute geboortedatum. Ik weet het: aanna-
mes kunnen gevaarlijk zijn, maar soms zijn ze alleszins plausi-
bel. Ook het feit dat mijn vader een tante Geesje had, wijst in 
deze richting. Zij behoorde tot een oudere generatie dan mijn 
vader en was weliswaar geen volle tante maar een halftante, 
zoals mijn stamboomprogramma dat noemt.  <<

Noot
1. Mijn vader sprak vaak van tante Geesje. Wij schonken er geen aandacht aan wie 

dat dan eventueel zou zijn maar bij mijn onderzoek ben ik nooit een Geesje of 
Gesina tegengekomen die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Naar alle 
waarschijnlijkheid is Eesjen de ‘tante Geesje’ van mijn vader.
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HANS K. NAGTEGAAL

De kwartieren van 
mr. Jacob Gerardsz van Vredenburch

1. De kwartieren van mr. Jacob Gerardsz van Vredenburch



138  –  Gens Nostra 2016 - jaargang 71 nummer 4

In Delft zelf wonen geen directe nakomelingen van de ze-
ventiende- en achttiende-eeuwse regenten, mogelijk enkele 
studenten op TUD buiten beschouwing gelaten. De meeste 
geslachten zijn uitgestorven of naar elders vertrokken. In 
veel gevallen hebben zij ook geen uitgewerkte genealogieën 
nagelaten. Vandaar dat door deze artikelenreeks daar enige 
aandacht aan wordt geschonken. De basis van deze artikelen 
is het handschrift ‘Kwartierstaten van Delftse Vroedschap-
pen’ van Willem van der Lely (1698-1772)1 Door de wapens in 
de vorm van een kwartierstaat af te beelden krijgt men een 
mooi overzicht van de familiebanden. Als je dit grootschalig 
aanpakt zie je de bundelingen van de oude en nieuwe elite. 
Ook ziet men geslachten opkomen en weer van het pluche ver-
dwijnen. Dat was voor de auteur de reden er eens een aantal 
uit te werken. De wapens waren gearceerd, onjuistheden zijn 
gecorrigeerd en de gegevens zijn nu verder uitgewerkt en van 
bronnen voorzien.
Dank voor de aanvullingen van de heren drs. A.B. den Haan uit 
Dordrecht en H.M. Morien uit Delft.

I
1.  Mr. Jacob Gerardsz van Vredenburch, geboren Delft 10 fe-

bruari 1744, gedoopt aldaar 12 februari 1744, ingeschreven 
als student te Leiden 16 augustus 17602, promoveerde al-
daar 12 juli 17623, veertigraad 1782-1787 van Delft, afgezet 
als patriot 1787, ontvanger-generaal geestelijke goederen 
in Holland 1784-1811, lid provisionele municipaliteit van 
Delft 1795, lid vergadering van provisioneel representan-
ten 1795-1796, lid Staten-Generaal 1795-1796, hoofdinge-
land 1795-1801, hoogheemraad van Delfland 1801-1803, 
dijkgraaf 1804-1814, lid Vertegenwoordigend Lichaam 
1798-1801, lid 1805- en president Commissie van Land-
bouw departement Holland zuidelijk deel (1807)-(1812) en 
Maasland (1808), lid in buitengewone dienst sectie wetge-
ving en algemene zaken Raad van State 1806-1810, presi-
dent raad van het kanton Delft II 1810-1813, lid kiescollege 
departement Monden van de Maas en arrondissement 
Rotterdam 1813-1814, Ridder in de Orde van de Reünie, 
Ridder in de Orde van de Unie, overleden Delft 7 januari 
1814. Hij trouwt Delft (ondertrouwt aldaar 18 juli) 3 augus-
tus 1772 met Willemina Machteld van Assendelft, geboren 
Delft 17 juni 1751, gedoopt aldaar 20 juni 1751, overleden 
Delft 1 november 1786, dochter van mr. Willem Willemz van 
Assendelft en van Adriana Hoogwerff.4, 5, 6, 7

II
2.  Mr. Gerard Adriaansz van Vredenburch, geboren Den Haag 

4 november 1710, gedoopt aldaar (Grote Kerk) 5 november 
1710, ingeschreven als student te Leiden 13 januari 17288, 
promoveerde 4 juni 17319, geadmitteerd als advocaat voor 
het Hof van Holland 1732, ontvanger-generaal van de gees-
telijke goederen in Holland 1739, ambachtsbewaarder (bin-
nen) van Vrijenban 174510, wonend aan het Noordeinde te 
Delft, had zes dienstboden, een koets met twee paarden 
174911, bewindhebber VOC 1755-1773, meesterknaap hout-

vesterij van Holland en West-Friesland vanaf 1759, overle-
den ’s-Gravenzande (huis Vreeburch) 3 januari 1784, begra-
ven aldaar 5 januari 1784.12, 13 Hij trouwt (2) Scheveningen 
(aangetekend Delft 14 mei, Den Haag 15 mei) 30 mei 1763 
met Elisabeth Catharina de Vries, gedoopt Dordrecht 28 
januari 1716, overleden ’s-Gravenzande (huis Vreeburch) 
7 september 1774, begraven 14 september 1774, dochter 
van Anthonie de Vries en Johanna van Gale. Elisabeth Ca-
tharina de Vries was weduwe van mr. Cornelis van den Ho-
nert. Hij trouwt (1) Delft (ondertrouwt aldaar 28 november 
en Den Haag 29 november) 15 december 1733:

3.  Agatha Corvina van der Dussen, geboren Delft 29 augus-
tus 1715, gedoopt aldaar (Nieuwe Kerk) 1 september 1715, 
overleden Delft 31 oktober 1761, begraven aldaar (Oude 
Kerk) 6 november 1761 met 18 dragers en een wapendra-
ger14, gelicht 22 november 1774 en met de wapenkas naar 
’s-Gravenzande getransporteerd.15

III
4.  Mr. Adriaen (Adrianus) Jacobsz van Vredenburch (Vre-

denburgh), geboren Delft 18 januari 1680, gedoopt aldaar 
(Nieuwe Kerk) 19 januari 1680, studeerde rechten te Lei-
den 9 maart 169716, promoveerde aldaar 5 augustus 170017, 
geadmitteerd als advocaat voor het Hof van Holland 1700, 
secretaris van den Hof van Holland en Zeeland 1702-1714, 
deed afstand voor zijn broer mr. Willem van Vredenburch 
(1689-1717) die hem opvolgde, veertigraad van Delft 1714, 
havenmeester op Delfshaven 1715-1717, schepen 1718-
1725 van Delft, adjunct ten dagvaart 1726, 1736, 1740, 1747, 
weesmeester 1727, raad ter Admiraliteit op de Maas 1729-
1731, bewindhebber V.O.C. 1729-1755, burgemeester 1734, 
1735, 1738, 1739, 1745, 1746 van Delft, ontvanger-generaal 
geestelijke goederen in Holland 1738-1739, meesterknaap 
houtvesterij van Holland en West-Friesland 1740, gecom-
mitteerde raad Holland’s Zuiderkwartier 1741-1744, hoofd-
ingeland van Delfland 1745-1746, 1747-1755, wonend aan het 
Oude Delft, had 6 dienstboden een koets en twee paarden 
174918, overleden Delft 5 november 1759, begraven aldaar 
(Oude Kerk) 10 november 1759. Hij trouwt Delft (onder-
trouwt aldaar 18 december 1706 afgekondigd te Den Haag 
19 december) 4 januari 1707:19, 20, 21
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5.  Henrietta Gerardsdr Gael, geboren 5 december 1679, 
doopgetuige bij Henrietta Adriana, kind van Gerard van 
Vredenburch en Agatha Corvina van der Dussen, overle-
den Delft 24 november 1753, begraven aldaar (Oude Kerk) 
30 november 1753.22

6.  Mr. Ewout Nicolaasz van der Dussen, geboren Dordrecht 
1 januari 1669, gedoopt Dordrecht 4 januari 1669, heer van 
Zouteveen, Oost-Barendrecht en Middelharnis, promo-
veerde te Harderwijk 27 juli 168723, advocaat 1687, baljuw en 
dijkgraaf van het land van Strijen 1695-1729, veertigraad van 
Delft 1699-1729, havenmeester binnen en buiten 1702, 1704, 
weesmeester 1703, 1724, schepen 1705-1717, burgemeester 
1721, 1722, 1725, 1726 van Delft, raad ter Admiraliteit op de 
Maze 1717-1720, gedeputeerde in de Staten van Holland en 
West-Friesland 1721-1726, gedeputeerde ter Staten-Gene-
raal 1727-1729, overleden Delft 17 oktober 1729, begraven 
Delft 22 oktober 1729 met 18 dragers. Hij trouwt Den Haag 
(ondertrouwt Delft 10 mei 1704) 29 mei 1704:

7.  Catharina Maria Vallensis, geboren Den Haag 14 april 1676, 
vrouwe van Middelharnis, wonende aan het Oude Delft 
1745, overleden Delft 17 januari 1745, begraven Delft 22 
januari 174524, vermeld als weldoenster bij de Kamer van 
Charitate 1745.

IV
8.  Mr. Jacob Adriaensz van Vredenburch (Vredenburgh) van 

Adrichem, geboren Delft 19 juni 1643, gedoopt aldaar 21 
juni 1643, ingeschreven als student te Leiden 13 septem-
ber 166025, verkreeg venia actatis 1665, j.u.d. Orléans 1668, 
veertigraad van Delft 1672-1714, weesmeester 1672, 1677, 
1678, 1687, 1711, 1712, schepen 1674, 1680, aldaar, raad ter 

Admiraliteit op de Maze 1681-1684, adjunct ter dagvaart 
1685, 1686, 1691, 1697, 1710, burgemeester van Delft 1689, 
1690, 1698, 1699, 1702, 1703, 1708, 1709, 1713, kerkmeester 
1699, hoofdbaljuw 1708-1714, dijkgraaf van Delfland 1708-
1714, gecommitteerde raad van Holland’s Zuiderkwartier 
1693-1696, gecommitteerde in de Staten-Generaal 1695-
1714, gedeputeerde te velde bij het beleg van Namen 1695, 
in de Generaliteitsrekenkamer 1699-1701, in de rekenka-
mer ter auditie van Holland’s Zuiderkwartier 1704-1707, 
gecommitteerde in de Raad van State 1713-1714, overleden 
Delft 5 oktober 1714, begraven aldaar (Oude Kerk) 10 okto-
ber 1714 met 18 dragers, zoon van Adriaen van Vredenburch 
en Sara van de Graeff. Hij trouwt Delft 8 oktober 1670:26, 27 

9.  Catharina Francsdr van der Goes, gedoopt Delft 23 juni 
1654, overleden Delft 18 oktober 1700, begraven Delft 
(Oude Kerk) 23 oktober 1700, dochter van mr. Franco 
Adriaens van der Goes, heer van Naters, burgemeester van 
Delft, en Antonia van Foreest.
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10.  Mr. Gerard (Gerrit) Jansz Gael, geboren Rotterdam 29 
december 1639, gedoopt Rotterdam 3 januari 1640 (aan 
huis), ingeschreven als student te Leiden 30 juni 166228, ad-
vocaat, wonend aan de Nieuwe Haven te Rotterdam 1666, 
vroedschap van Rotterdam 1667-1672 (ontslagen), schepen 
te Rotterdam 1667, 1668, burgemeester van Rotterdam 
1669, 1670, gedeputeerde ter dagvaart 1669-1670, fabriek-
meester te Rotterdam 1671, boonheer aldaar 1672, poorter 
van Delft 1694, koopt 25 mei 1695 een huis, erf, burcht, en 
geboomte, gelegen aan het Marktveld binnen Wateringen, 
belast met 44 hoenders per jaar, toekomende aan het huis 
van Naaldwijk, waarvoor nu jaarlijks 11 gulden wordt be-
taald aan de rentmeester van Z.M. van Groot-Brittannië29, 
veertigraad te Delft 1700, weesmeester te Delft 1702, 1703, 
1708, adjunct ter dagvaart 1707, overleden Delft 12 juni, be-
graven Delft (Oude Kerk) 17 juni 1712 met 18 lijkdragers en 
een wapendrager, zoon van Johan Nicolaesz Gael, regent 
van het weeshuis te Rotterdam 1649-1654, en Anna van 
Gerardsdr Berckel.30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Hij trouwt (1) Rotterdam 
(ondertrouwt 9 mei 1666) 23 mei 1666 met Adriana van 
Berckel, gedoopt Rotterdam 30 december 1642, begraven 
Rotterdam 15 januari 1670, dochter van Johan van Berckel 
en diens tweede vrouw Hillegond van der Aa.37 Hij onder-
trouwt (3) Delft 8 april 1684 en Rotterdam 9 april met att. 
naar Delft 23 april 1684) met Maria van der Merwede van 
Muylwijck, wonend te Delft 1684 (wed. van Poulus Halling), 
begraven Delft (Oude Kerk) 4 augustus 1716 met 18 dragers 
en een wapendrager38, dochter van mr. Boudewijn van der 
Merwede van Muylwijck en Adriana van Santen. Hij trouwt 
(2) Rotterdam (ondertrouwt aldaar 23 april 1671) 17 mei 
1671:

11.  Maria Jacobsdr. Sonmans (Sonnemants), geboren Rotter-
dam 6 februari 1654, gedoopt Rotterdam 11 februari 1654, 
wonend aan de Oppert bij de Sint Jacobstraat te Rotter-
dam 1680, overleden 19 januari 1680, begraven Rotterdam 
19 januari 1680, dochter van Jacob Sonmans, vredemees-
ter, bewindhebber V.O.C., en Henriette Vroesen.

12.  Mr. Nicolaas Ewoutsz van der Dussen, heer van Zouteveen 
en Oost-Barendrecht, geboren Delft 11 oktober 1636, inge-
schreven als student te Leiden 8 mei 165439, veertigraad 
van Dordrecht 1665-, ontslagen 1672, secretaris 1668- en 
schepen 1670-1672 van Dordrecht, baljuw en dijkgraaf 
van het land van Strijen, 1670-1692, dijkgraaf van de Nieu-
we-Strijense Polder 1685-1698, beleend met 1 morgen 
land te Wateringen na afstand van zijn broer Pieter, bij het 
overlijden van zijn moeder vrouwe Catharina van der Hoef 
12 augustus 1669. Hij krijgt dit leen ten vrij eigen 8 oktober 
1681 na betaling van 50 gulden, zijnde 1/5 deel van de waar-
de van het land,40 compareerde met zijn vrouw 5 november 
1669 en benoemde tot voogd de langstlevende van hen 
beiden. Hij benoemt tot medevoogd zijn enige broer Pieter 
van der Dussen, of bij diens vooroverlijden, weigering of 
anderszins zijn neef mr. Adriaen Bogaert. De testatrice be-
noemt tot medevoogd haar vader Jacob van Beveren, heer 
van Zwijndrecht of bij vooroverlijden haar moeder Johanna 

de Witt, vrouwe van Zwijndrecht41, overleden Dordrecht 12 
oktober 1719, ‘hangt een wapebort voor de deur’ en’t huijs 
met rou behangen’42, (impost 30 gld), begraven Dordrecht 
17 oktober 1719, zoon van Ewout Jacobsz van der Dussen, 
burgemeester van Delft, en Catharina van der Hoeff.

 In de eerste weken van juli 1672, na de inval van de Fran-
sen in de Republiek, dreigde er in Dordrecht een oproer 
uit te breken. De stadsregering werd er van verdacht met 
de Franse vijand een verbond te hebben gesloten. De bur-
gerkapiteins en enkele gildedekens eisten, dat de door hen 
gewantrouwde regenten, onder wie Jacob van Beveren 
en zijn schoonzoon Nicolaes van der Dussen, ontslag zou-
den nemen. Dit was overigens tegen de wens van de prins 
van Oranje, Willem III, die nadrukkelijk liet weten tegen 
een zodanige inmenging in de stadsregering te zijn. Toen 
de onrust echter aanhield - het huis van Van der Dussen 
werd door de oproerlingen geplunderd, terwijl dat van zijn 
schoonvader maar net gespaard bleef - wisten de gilden 
toch gedaan te krijgen, dat de prins met de verwijdering 
van de gehate regenten uit de Achten, de Veertigen en de 
Oudraad akkoord ging. Zo werden begin september Van 
Beveren, Van der Dussen en vele anderen uit hun functie 
gezet en vervangen door personen, die door de prins wa-
ren aangewezen.43 Hij trouwt Dordrecht (ondertrouw Delft 
23 mei 1665) 9 juli 1665:

13.  Lydia Jacobsdr van Bevere(n), geboren Dordrecht 26 
oktober 1647, vrouwe van Oost-Barendrecht, overleden 
Dordrecht 27 september 1702, begraven aldaar 4 oktober 
1702, dochter van mr. Jacob Cornelisz van Beveren, heer 
van Zwijndrecht en Schobbeland, van de Merwede, burge-
meester van Dordrecht, en Johanna Jacobsdr de Witt, heili-
gegeestmoeder te Dordrecht.44, 45

14.  Mr. Jacob Theodorusz Vallensis, heer van Middelharnis46, 
geboren Delft 4 mei 1646, gedoopt aldaar (Oude Kerk) 8 
mei 1646, ingeschreven als student in de rechten te Lei-
den 21 april 166447, promoveerde aan de Universiteit van 
Angers (F) 10 januari 167148, raad in de Raad van Brabant 
167349, raad in het Hof van Holland, Zeeland, West-Fries-
land en Friesland 167650, verkocht bouw- en weiland op de 
Couwenoord 7 juli 171251, het Hof van Holland doet op 5 mei 
1720 uitspraak dat Jacob zorg zal dragen voor de opvoe-
ding van zijn kleinkinderen Maria Jacoba en Gerardina Val-
lensis52, testeerde 20 juni 172353, 17 juli 172354 en 21 juli 172355, 
van zijn oom Cornelis van Beresteyn erfde hij de helft van 
diens 1/8 part in de hoge heerlijkheid Middelharnis, op 21 
juli 1724 verscheurt hij voor notaris Adrianus Swalmius te 
Delft zijn besloten testament56, weldoener Kamer van Cha-
ritaten 172557, overleden Delft 15 februari 1725, begraven 
aldaar (Oude Kerk) 21 februari 1725 met 18 dragers en een 
wapendrager met wapenkas 7 voet en 8 kwartieren, had 
eigen kelder58, zoon van dr. Theodorus (Dirck) Jacobsz Val-
lensis (ook vermeld als Van den Dael, Valentius), schepen 
van Delft, en Agatha (Aechge) van Beresteyn. Hij trouwt 
(huwelijkse voorwaarden 9 september 167359) Den Haag 
(Loosduinse kerk) 24 september 1673 (ondertrouwt Delft 
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9 september 1673, Den Haag 10 september 1673 met at-
testatie van Delft 24 september 1673):

15.  Maria Evertsdr van Bleyswijck, geboren Delft 21 augus-
tus 1652, gedoopt aldaar 25 augustus 1652, moeder van 
het meisjeshuis 1707, overleden Den Haag 21 december 

1718 (uitgevoerd naar Delft met koetsen 27 december), 
begraven Delft (Oude Kerk) 28 december 1718 met 18 dra-
gers een wapendrager en wapenkas met 8 kwartieren60, 61, 
dochter van Evert Ewoutsz van Bleyswijck, bewindhebber 
V.O.C., en Catharina Jacobsdr Briel.62  <<

Afkortingen
GAD  Gemeentearchief Delft
SAD  Stadsarchief Dordrecht
NA  Nationaal Archief
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Portret

Wilhelmus (Willem) Mulder, geboren Zevender bij Schoon-
hoven 21 augustus 1824, watermolenaar (1852), kastelein en 
koopman (1874), winkelier (1885), overleden IJsselstein 13 
september 1908, zoon van Gerrit Mulder, herbergier in Huize 
Sint Helena1 en veearts te Zevender en Maria Nieuwersteeg, 
trouwt IJsselstein 6 mei 1852 Cornelia Koster, geboren Ben-
schop 4 augustus 1826, overleden IJsselstein 24 januari 1895, 
dochter van Arie Koster, schoenmaker, en Elisabeth Boekraad.

Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth Mulder, geboren IJsselstein 29 oktober 1853, 

overleden aldaar 29 december 1853.
2.  Gerardus Adrianus (Gerrit) Mulder (mijn grootvader), ge-

boren IJsselstein 1 februari 1853, kwekeling bij het onder-
wijs, broodbakker, overleden Harmelen 6 oktober 1921, 
trouwt Zeist 25 januari 1894 Arnolda Barbara van Ling, 
geboren Zeist 5 juli 1865, overleden Harmelen 25 oktober 
1949, dochter van Johannes van Ling, winkelier en Johanna 
van ‘t Klooster.

3.  Adrianus Johannes Mulder, geboren IJsselstein 29 april 
1857, overleden aldaar 13 maart 1862.

Wilhelmus Mulder en Cornelia Koster

4.  Marinus Mulder (Rinus) Mulder, geboren IJsselstein 18 juni 
1859, behanger, stoffeerder, overleden aldaar 21 december 
1919, trouwt aldaar 28 juni 1889 Maria Johanna Cornelia de 
Haas, geboren Harmelen 2 april 1867, overleden IJsselstein 
22 november 1933, dochter van Wilhelmus Hendricus de 
Haas, landbouwer en Cornelia Middelweerd.

5.  Elisabeth (Betje) Mulder, geboren IJsselstein 2 augustus 
1868, winkelier, overleden aldaar 19 oktober 1923, trouwt 
aldaar 24 januari 1898 Albertus Fortuin, geboren Steg-
gerda 1 september 1860, timmerman, winkelier, overleden 
IJsselstein 2 mei 1927, zoon van Albert Wijgers (Bertus) 
Fortuin en Elisabeth van der Heide.

6.  Maria Adriana (Mietje) Mulder, geboren IJsselstein 5 juni 
1864, overleden Utrecht 31 oktober 1930, trouwt Harmelen 
1 september 1893 Wilhelmus Nicolaas (Willem) de Vrank-
rijker, geboren Harmelen 14 februari 1869, schilder, overle-
den Utrecht 13 mei 1933, zoon van Martinus de Vrankrijker, 
gemeentebeambte en Maria Hermina Herdenberg.

7.  Adrianus Johannes (Arie) Mulder, geboren IJsselstein 3 
maart 1867, behanger, winkelier, grutter, koopman, over-
leden Utrecht 8 juni 1938, trouwt IJsselstein 29 oktober 
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1895 Catharina Maria (Cato) Doesburg, geboren IJssel-
stein 8 oktober 1874, overleden aldaar 20 augustus 1937, 
dochter van Pieter Doesburg, schilder, sigarenwinkelier en 
Maria Adriana de Kruijf.

Wilhelmus Mulder koopt in 1874 logement De Pauw in de Kerk-
straat, hoek Voorstraat te IJsselstein. 
Hij heeft ook verschillende brieven geschreven aan het stads-
bestuur van IJsselstein. Deze brieven zijn gevonden bij de in-
komende post van het betreffende jaar. Zo verschijnt er een 
brief van 2 januari 1877 met het verzoek tot het houden van een 
loterij. De hoofdprijs was: ‘een nootenboomenhouten kabinet 
met 4 stooven’. Wilhelmus wilde hiervoor 199 loten verkopen 
à 50 cent per lot. En een sollicitatiebrief brief op 7 december 
1880 voor de betrekking van keurmeester.
Wilhelmus Mulder koopt op 12 maart 1885 een pand aan de 
Benschopperstraat in IJsselstein en begint hier een manufac-
turenzaak. Na zijn overlijden in 1908 wordt deze zaak voortge-
zet door zijn dochter Elisabeth (Betje) en haar man Albertus 
(Bertus) Fortuin. 
In augustus 1905 gaat Wilhelmus Mulder op bedevaart naar 
Kevelaer. Vanuit Kevelaer stuurt hij een ansichtkaart naar zijn 
dochter Maria, die gehuwd is met Wilhelmus de Vrankrijker in 
Harmelen. 

1. Sollicitatiebrief van 7 december 1880

2 en 3. Voor- en achterkant van de ansichtkaart uit Kevelaer

4. De manufacturenzaak aan de Benschopperstraat te IJsselstein, foto 
gemaakt door Eduard Sanders, Warmoesstraat 13, Groningen
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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

Heeft u bijzonder stamboomonderzoek gedaan? En vindt u het 
leuk daarover te vertellen? Dat kan op 2 juni in Utrecht tijdens 
het Famillement – het grootste evenement op het gebied van 
familiegeschiedenis in Nederland.
Nieuw dit jaar zijn de GenTalks: de mogelijkheid om in 10 tot 
15 minuten uw eigen stamboomonderzoek toe te lichten. Hier-
mee bieden we u een podium om uw kennis én ervaring op het 
gebied van familie-historisch onderzoek met anderen te de-
len. Durft u het aan om voor een breed publiek uw onderzoek 
op een leuke manier uit de doeken te doen?

Het Famillement is een tweejaarlijks ééndaags evenement op 
het gebied van Famillegeschiedenis en Erfgoed. Het Famille-
ment richt zich op een breed publiek met een gratis program-
ma dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (fami-
lie)geschiedenis veel heeft te bieden.
Het komende Famillement vindt plaats op donderdag 2 juni 
2016 in Utrecht van 11.00 - 19.00 uur in Het Utrechts Archief, 
Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht. 
Aanmeldingen voor de korte voordrachten (vóór 17 april) en 
meer informatie op: http://famillement.blogspot.nl.

Kom vertellen over uw stamboomonderzoek!

5. De brief van 2 januari 1877 met het verzoek tot het houden van een 
loterij

De foto’s zijn privé-bezit. De portretten zijn waarschijnlijk ge-
maakt door fotograaf C.J.L. Vermeulen, Den Haag, Amsterdam 
en Utrecht.

Van Wilhelmus Mulder heb ik vier dezelfde foto’s in mijn bezit, 
gemaakt op hetzelfde moment maar uitgegeven door ver-
schillende fotografen:
1.  fotograaf Paul Brainich, Arnhem; 
2.  fotograaf C.J.L. Vermeulen, Den Haag, Amsterdam en 

Utrecht; 
3.  fotograaf L.H. Serré, Nachtegaalstraat 29, Utrecht en 

Kerkstraat 131, Den Bosch en 
4.  hetzelfde portret zonder naam van een fotograaf.

Van Cornelia Koster heb ik drie dezelfde foto’s, waaronder:
1.  een koperen plaatje met haar afbeelding, maar zonder ver-

dere aanduiding;
2.  van fotograaf C.J.L. Vermeulen, Den Haag, Amsterdam en 

Utrecht en
3.  een portret zonder naam van een fotograaf.

Wim Mulder

Noot
1. W.J.G.M. Mulder, Ruzie in de herberg, kwartaalblad Stichtse Heraut/NGV, mei 

1991, nummer 12.

http://wiewaswie.us1.list-manage.com/track/click?u=815fe2ce7612f5ec087e147a3&id=54b0ed4a04&e=48192a96d5
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Boekrecensies HANS VAN FELIUS

Boeksignaleringen
 Ї J.E. Knibbe en D.E. Knibbe (red.), Knibbe, Alkmaar 2014 (1 

band en cassette met losse genealogische tabellen), 415 
p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer.

Deze publicatie valt in twee delen uiteen. In het gebonden deel 
wordt uitgebreid ingegaan op de achtergrond van de naam-

dragers Knibbe. En dat 
begint vroeg, want in het 
Vlaamse komt de naam 
al in de middeleeuwen 
voor. De traditie dat de 
stamvader uit Engeland 
afkomstig is leidt tot een 
uitgebreid verhaal over 
de tijd van de Engelse ko-
ning Hendrik II, die door 
zijn huwelijk met Eleono-
ra van Aquitanië en het 
erfdeel van zijn moeder 
(Normandië) en zijn eigen 

Franse erfgoederen, machtiger werd in Frankrijk dan de Franse 
koning. Daar blijft het niet bij, want ook andere tijden en vele fa-
milieleden passeren de revue in een kloek uitgevoerd boek, dat 
ruim geïllustreerd is. Het tweede deel bevat de genealogische 
tabellen waar men zijn afstamming in kan opzoeken. Zelf zou ik 
dat niet op die manier gedaan hebben. Een tabel heeft voor het 
overzicht zeker voordelen, maar ik zou eerder gekozen hebben 
voor een genealogie, met ondersteunende tabellen. De tabel-
len zijn los in een slappe kaft meegeleverd, wat het risico van 
kwijtraken of beschadigen niet denkbeeldig maakt. En dat is 
jammer, want voor de genealogisch geïnteresseerde lezer kan 
op die manier essentiële informatie verdwijnen. Dat alles doet 
echter niets af aan een verder indrukwekkend ogende publica-
tie, die zeer veel en gevarieerde informatie bevat.

 Ї E.K. Kam, De luigelden en grafdaalders van Nijmegen 
1688-1692, Nijmegen 2015, 64 p., index; uitgave in eigen 
beheer, Nijmeegse Bijdragen, Nota Bene No. 13, 

    informatie e.k.kam@hccnet.nl.
Deze aflevering van de Nijmeegse Bijdragen bevat een bronpu-
blicatie, een transcriptie van de rekening waarin de ontvangst 
is verantwoord van de luigelden (het luiden van de kerkklok bij 
de begrafenis), en van de andere ontvangsten en onkosten rond 
het begraven. In de bijlagen worden de reglementen gegeven, 
zodat een ieder kan zien welke regels van toepassing waren. De 
inleiding zorgt voor de noodzakelijke achtergrondinformatie.

 Ї Geertje Paaij, In hemelsnaam. Hoe de zucht naar avon-
tuur zijn wissel trekt op een gezin in de 19e eeuw, 2014, 
192 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer, via De Nieu-
we Bestseller, ISBN 978 94 625 4630 1, 

    informatie www.denieuwebestseller.nl.
Dit boek is de neerslag van een bijzondere zoektocht naar 
een onbekende grootmoeder. Onbekend, niet qua naam en 

geboortedatum, maar 
wel onbekend in de zin 
dat haar geschiedenis 
nadat haar huwelijk op 
de klippen liep, volstrekt 
duister was. Alleen een 
naam, maar geen foto. 
Johannes Pieter Paaij 
uit Rotterdam, liet aan 
het einde van de negen-
tiende eeuw zijn vrouw 
Adriana Johanna Frede-
rica van Boxcel met twee 
kleine kinderen achter, 
en vertrok naar Indië. De 
schrijfster is op zoek ge-
gaan naar de onbekende 

grootmoeder en de omstandigheden waaronder haar vader en 
zijn zusje opgroeiden in kindertehuizen. Een emotioneel gela-
den zoektocht volgt, die zich vermengt met de huidige tijd en 
de problemen in het eigen gezin. Het tragische einde van de 
grootmoeder in een psychiatrische inrichting, en de begrafe-
nis in een gemeenschappelijk graf brengen duidelijkheid over 
het leven van deze vrouw. Ik vind het moedig van de schrijfster 
dat ze het gehele verhaal niet alleen op papier heeft gezet, 
maar het bovendien gepubliceerd heeft. De afstamming staat 
in wat zij noemt ‘het stamboomboekje’, het werkelijke en aan-
grijpende verhaal in dit boek.

 Ї Aad Noordzij, Genealogie van de familienaam Peesen / 
Paesens / Paezens, 2015, niet gepagineerd, ill., geen in-
dex; uitgave in eigen beheer, 

    informatie via danoordzij@hetnet.nl.
Deze familie stamt af van een Jacob Jans, die in het eerste 
kwart van de achttiende eeuw in het dorp Paesens opduikt. 
Hoewel de samensteller in de titel spreekt over een genealo-
gie, heeft hij het in de inleiding over een parenteel. Deze pu-
blicatie is noch het een, noch het ander. In de meeste gevallen 
worden alleen de kinderen van gehuwde dochters opgenomen, 
en voor een parenteel zouden alle nakomelingen van die doch-

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.

mailto:e.k.kam@hccnet.nl
http://www.denieuwebestseller.nl/
mailto:danoordzij@hetnet.nl
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ters opgenomen moeten zijn. Overigens geeft hij zelf deze be-
perking ook al aan. Maar een genealogie is het strikt formeel 
ook niet, juist omdat ook nakomelingen van gehuwde dochters 
worden opgenomen. Veel doet het er niet toe, want allen be-
horen ze tot de afstammelingen van de ‘stamvader’. De uitvoe-
ring van de genealogie is eenvoudig, het gaat hier bovendien 
om een relatief kleine familie. Dat maakt het ontbreken van 
een index overkomelijk. In de inleiding wordt nog het een en 
ander uit de doeken gedaan over het dorp waaraan de familie 
de naam ontleent.

 Ї Johan Kolkman, Jan Spokkereef, Gerrit Kolkman, Jan 
Stoelhorst, De Marken van Elsen. Omvattende de buur-
ten: De Borkeld, De Hocht, ’t Veld, Friezenburg, Diepen-
daal, Bovenberg, Schoolbuurt, Plashoek, Ganzenhoef, 
De Brink, Rothoek, De Höfte en Elsenerbroek, Marke-
lo 2015, 746 p., ill., geen index; uitgave van de Stichting 
Heemkunde Markelo, ISBN 978-90-804440-0-3, 

    informatie via www.stichtingheemkundemarkelo.nl.
Een bijzonder uitgebreid overzicht van deze marke en de boer-
derijen en andere panden daarin gelegen. Het geheel wordt 
voorafgegaan door een uitgebreide inleiding waarin duidelijk 
wordt wat een marke is, en waarin ook de historische schets 
en ontwikkeling van het gebied wordt behandeld. De algeme-
ne inleiding wordt afgesloten met een lijst van gebieds- en 
veldnamen. Wat over elk huis vermeld wordt, wisselt en dat 
is te begrijpen. Niet van ieder pand is even veel te vinden. In 
een enkel geval is zelfs de exacte locatie niet duidelijk gewor-
den. Voor mensen die in deze omgeving geïnteresseerd zijn en 
daar voorouders en verwanten hebben is dit boek zeker een 
aanrader.

 Ї P.C. Bijker, Hâld moed, Geschiedenis van een geslacht 
Bijker uit het Friese veengebied, Gorinchem 2015, 339 p., 
ill., index; uitgave in eigen beheer, ISBN 978-90-819135-1-5, 
informatie via pcbijker@ziggo.nl.

De opzet van het boek is in de vorm van een stamreeks, maar 
dan wel een bijzonder uitgebreide. De oudst behandelde 
generatie is die van Bonne Jeens uit Langezwaag. In negen 
hoofdstukken worden we door de familie geleid, en uitgeleid 
in hoofdstuk 10, dat min of meer conclusies bevat over het 
voorgaande. Zoals zovele families in het noorden ontstond de 
naam Bijker pas relatief laat, bij de vijfde behandelde gene-
ratie. Andere namen waaronder leden van de familie bekend 
werden waren Hartstra, de Vries, Hoopstra en Bosma. Met 
de uitleiding is het boek echter nog niet afgelopen, want in de 
bijlagen vinden we nog een drietal onderdelen, allereerst de 
voorouders van Jaap Bijker (1920-1989), een beknopte kwar-
tierstaat over zes generaties. Ten tweede een overzicht van 
de nakomelingen van Evert Brugts Bijker, een zoon van de in 
hoofdstuk 4 behandelde Brugt Bonnes Hoopstra. En tenslot-
te een overzicht van veroordeelden in Langezwaag, gedaagd 
voor de rechtbank te Heerenveen in de periode 1833-1862. 
Deze lijst geeft aan dat de auteur zich beslist niet beperkt 
heeft in dit boek. In ieder hoofdstuk wordt uitgebreid inge-

gaan op de levens van de behandelde personen. Dat geeft 
een zeer levendig beeld en meer familiegeschiedenis dan wat 
sommigen verwachten bij een genealogisch werk. Het maakt 
dat het lezen van dit boek ook voor anderen dan familieleden 
aantrekkelijk is. Tenslotte: het boek ziet er verzorgd uit, en de 
auteur mag beslist een compliment ontvangen voor zijn werk.

 Ї V.A.M. van der Burg, Van der Burg. Uit alle windstreken 
tezamen gekomen. De 16 kwartiernamen van Mr.Dr. 
V.A.M. van der Burg. Deel II, Gronsveld / Zeist 2015, 180 p. 
ill., index; uitgave van Stichting V.A.M. van der Burg Fonds, 
in samenwerking met Barjesteh van Waalwijk van Doorn 
& Co’s Uitgeversmaatschappij, ISBN 978 90 5613 116 6, 
informatie via www.barjesteh.nl.

Een bijzonder fraaie aanvulling op de eerder verschenen publi-
catie uit 2010, met dezelfde titel. Het grootste aantal pagina’s 

in deze uitgave wordt 
gewijd aan de familie 
van de samensteller, 
maar daarnaast worden 
kortere en langere bij-
dragen gewijd aan de fa-
milies Nolet, Duijs (met 
Voorendonk), Beckers, 
Richardson Bennernagel 
(Bennernagel), Lilkendij, 
Pieterse(n), Kramer / 
Cramer, Roovers, Schrij-

vers (Vrancken-Schrijver), Alberts (met Gelsing), Loven, Voll-
mer, Senger, Huch en Zapfe. Deze tamelijk dorre opsomming 
van namen doet het boek beslist te kort. In samenhang met 
het eerste deel mag dit gelden als een voorbeeldige genealo-
gische publicatie.

 Ї E.A.N. van der Kuip-Zilvold, Van Silvolde. Van Silvolde en 
varianten. Deel 1, 2015, 344 p., ill., geen index; uitgave van 
de Stichting Genealogisch Onderzoek Oud-Achterhoekse 
Geslachten.

In de inleiding wordt de reden gegeven waarom hier sprake 
is van een eerste deel, en dat we in afwachting zijn van een 

tweede deel over de Van 
Silvoldes te Groenlo, 
Lichtenvoorde, Zutphen 
en Hengelo. Het eerste 
deel omvat allerlei vroe-
ge gegevens, doorgaans 
zeventiende eeuw en 
vroeger. De verzuchting 
van de schrijfster dat 
jongere generaties niet 
altijd willen meewerken 
aan een genealogie zal 
door velen herkend en 
wellicht erkend worden. 
Of dat de publicatie van 

http://www.stichtingheemkundemarkelo.nl/
mailto:pcbijker@ziggo.nl
http://www.barjesteh.nl/
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een genealogie in de weg moet staan, betwijfel ik. De genea-
logie kan eindigen in de eerste helft van de twintigste eeuw, 
waarbij het voor levenden eenvoudig moet zijn aansluiting te 
vinden. Maar dat ter zijde! Hoewel het boek veel informatie 
verschaft, is het soms moeilijk om het spoor te blijven volgen. 
Dat ligt grotendeels aan de structuur en opmaak. Soms wordt 
gewerkt met Romeinse cijfers en krijg je de indruk dat op die 
manier de generaties worden aangegeven. Op andere mo-
menten wordt de behandeling van personen weer voorafge-
gaan door een hoofdletter. Het was te prefereren geweest om 
duidelijker een lijn aan te houden. Wat ook ontbreekt, is een 
duidelijke structuur in hoofdstukken; dat dit soms verwar-
rend kan werken blijkt op pagina 103, waar de behandeling van 
een afzonderlijke genealogie eindigt, en dan zonder typogra-
fisch breekpunt overgaat in de behandeling van naamdragers 
in ‘s-Heerenberg en Anholt uit een geheel andere periode. 
Er is ruim gebruik gemaakt van illustraties, iets dat ik zeker 
toejuich. Ik vermoed echter dat het boek niet professioneel 
is opgemaakt. Dat betekent soms dat een illustratie te groot 
was voor de onderzijde van een pagina, en dan ‘verdwijnt’ deze 
naar de volgende pagina, samen met de zich daaronder bevin-
dende tekst. Dat heeft als nadeel dat op sommige pagina’s 
betrekkelijk veel wit overblijft en dat de samenhang tussen 
de bij elkaar behorende tekstgedeelten minder wordt. Voor 
wie dat alles overwint en kennis neemt van de tekst, blijft de 
indruk over dat het onderzoek gedegen verricht is. Voor de 
geïnteresseerden in de geschiedenis van deze familie is dit 
eerste deel een interessante publicatie. De familie stamt uit 
Gelderland, maar in dit deel zijn ook gegevens over een Rot-
terdamse familie opgenomen; deze familie was eigenaar van 
het bedrijf dat onder de naam Silvo vele Nederlanders van 
specerijen heeft voorzien.

 Ї Michiel van der Mast, Chris Nigten, Lex van Tilburg, Den 
Haag in beelden, Den Haag 2015, 175 p., ill, index; uitgave 
van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, zie www.
haagsegeschiedenis.nl.

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Geschiedkun-
dige Vereniging Die Haghe is dit boek verschenen. Het behan-

delt een zestigtal beel-
den en gedenktekens in 
Den Haag, die aandacht 
geven aan bekende en 
minder bekende perso-
nen en gebeurtenissen 
uit de Haagse geschie-
denis. Daar zijn bekende 
historische personen 
onder als Willem de 
Zwijger en Johan van Ol-
denbarnevelt. Maar ook 
Wim Kan en Corry Vonk 
passeren de revue, en 
personen uit de verbeel-
ding zoals Eline Vere, 

hoofdpersoon uit een roman van Couperus, en het voornemen 
tot het plaatsen van de bekende stripfiguur van Marnix Rueb: 
Haagse Harry. De geschiedenis van Den Haag komt tot uit-
drukking rond het vissersmonument in Scheveningen, in een 
paragraaf die terecht de titel ‘Het verdriet van Scheveningen’ 
mee heeft gekregen, maar ook in de aandacht die de Haagse 
band met Indië krijgt. Een aantrekkelijk jubileumboek.

 Ї C.M. Hogestein, Een profiel van Deventer in het midden 
van de achttiende eeuw, Deventer 2015, 64 p., ill.; uitgave 
van Corps 9 Publishers en Stadsarchief en Athenaeum-
bibliotheek, zie www.sabinfo.nl.

‘Van onze vaste briefschrijver’. Daar moest ik aan denken toen 
ik deze uitgave van de hand van de heer Hogenstijn ter hand 

nam. Inmiddels heb ik 
namelijk al diverse uit-
gaven van deze auteur in 
handen gehad, en steeds 
nam ik ze met genoe-
gen door. Elke keer fraai 
uitgevoerd en plezie-
rig geschreven, zonder 
het niveau te verlagen. 
Ook nu weer een mooi 
uitgevoerde publicatie, 
de uitgebreide en gean-
noteerde tekst van een 
lezing die door de auteur 
op 1 oktober 2015 werd 
gehouden. Hij noemt het 
de tegenprestatie voor 
de door hem ontvangen 

tweejaarlijkse prijs voor cultuur en wetenschap ‘De Gulden 
Adelaar’ van de gemeente Deventer. Het onderwerp is deze 
keer het profiel van Deventer van Caspar Philips Jacobszoon 
en Jan de Lange. Aan de hand van het profiel worden de be-
langrijkste gebouwen in de stad kort behandeld. Een plezierig 
boek dat de lezer in korte tijd door een deel van de Deventer 
geschiedenis leidt.

 Ї Hugo Doeleman Hzn, met medewerking van Karyn Mul-
len, Genealogie Was, 2015, 2e editie, 82 p., ill.; uitgave van 
Stichting Familiearchief Doeleman, 

    informatie via info@archiefdoeleman.nl.
Deze familie stamt af van een soldaat Johannes Was, ‘uijt 
Schotland’, die in 1714 in Bergen op Zoom in het huwelijk trad 
met de weduwe Elisabet Linsen; uit zijn tweede huwelijk met 
Geertruid Schouwmans (1720) stamt de Nederlandse familie 
Was. Hij werd chirurgijn te Bergen op Zoom. Zijn gelijknamige 
kleinzoon Johannes Was, chirurgijn te Sint Maartensdijk, werd 
de stamvader van de vijf in deze publicatie behandelde takken 
van de familie. In Sint Maartensdijk was deze familie promi-
nent aanwezig, als geneesheer, maar ook als burgemeester en 
predikant. Deze genealogie is een aangevulde bewerking van 
een eerdere publicatie. Inmiddels is de familie in Nederland 

http://www.haagsegeschiedenis.nl/
http://www.haagsegeschiedenis.nl/
http://www.sabinfo.nl/
mailto:info@archiefdoeleman.nl
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uitgestorven, maar de 
naam leeft in de Verenig-
de Staten nog voort, van-
daar de samenwerking 
met de tweede auteur. 
Het heeft ook geleid tot 
een Engelstalige uitgave. 
Voor nadere informatie 
met betrekking tot de 
beide versies kan con-
tact opgenomen worden 
met de eerste auteur.
Hoewel de publicatie 
eenvoudig is qua uitvoe-

ring, is deze uitgebreid in de geleverde inhoud. Naast de ge-
nealogische gegevens die in een dergelijke uitgave verwacht 
mogen worden, is veel aandacht besteed aan de individuele 
familieleden en hun achtergrond. Soms wordt uit privéstuk-
ken geciteerd, wat een levendig beeld oplevert. Er wordt in-
gegaan op een erfenis waar een van de familieleden recht op 
had. In diverse families leven verhalen over grote erfenissen 
waar men nog recht op meent te hebben. Deze erfenis is in zo-
verre afwijkend dat het er op lijkt dat de erfgenaam hier recht 
gedaan is. De uitgave is ruim voorzien van illustraties, wat de 
tekst verlevendigt.

Verder ontvingen wij
M. Molenaar-Valk, Genealogie Valk, zonder plaats of datum, 
98 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer.

Herbert J. Brinks, Schrijf spoedig terug. Brieven van immi-
granten in Amerika 1847-1920, ’s-Gravenhage 1978, 176 p., ill. 
Index; uitgave van Uitgeverij Boekencentrum B.V., 
ISBN 90 239 0123 1.

P. Dekker, Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zij-
per Grotesloot oostzijde, deel 1, Schoorl 1986, 376 p., ill.; 
ISBN 90 6455 050 6.

Régis de la Haye, Latijnse woorden. Lijst van Latijnse woorden 
en uitdrukkingen voorkomende in de kerkregisters berustend 
in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht, samengesteld 
ten behoeve van het genealogisch onderzoek, Maastricht 
1990, serie Leergeld deel 1, 2e druk, 68 p., ill.; uitgave van de 
Sectie genealogie van het Limburgs Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap, ISBN 90-72155-05-X.

Kristoslav Řičař, Úvod do genealogie. Kdo jsou moji předkové 
a odkud přišli?, Praag 1995, 94 p., ill.; handleiding voor genea-
logisch onderzoek in Tsjechië, met onder meer een kwartier-
staat van Tomáš Jan Masaryk (1850-1937), van 1918-1935 de 
eerste president van de republiek Tsjecho-Slowakije.

Ton van Schoten, Genealogie van Schoten, Bleiswijk 2000, 
634 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer.

T. Groenedijk, Nederlandse plaatsnamen, Hoogeveen 2000, 
350 p, met verklarende woordenlijst; uitgave van Slingenberg 
Boekproducties, Hoogeveen, ISBN 90 7611 3 815.

Ruud Mos, Familie Baak, 2002, 46 p., ill., geen index; uitgave in 
eigen beheer.

Wolfgang Viehweger, Die Grafen von Westphalen. Ein Ge-
schlecht aus dem Uradel unseres Landes, Münster 2003, 197 
p., ill.; ISBN 3-402-5480-9.

Libor Tegethoff, Niedermarsberger Stammtafeln. Band II – aus 
dem 19. Jahrhundert – 1. Teil A-K, Marsberg 2004, ongepagineerd.

Koos Roelofs, Fekko Roelofs, Parenteel van Roelf Leffers, 
Vlissingen 2004, 41 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, 
ISBN 90 6455 454 4.

Grietje Boukje Wiersma en Nico Dol, De familie Wiersma van 
Exmorra, Schoorl 2004, 120 p., ill., index; uitgave in eigen be-
heer, ISBN 90 6455 456 0.

Rob Goverde en Kees Goverde, Van Godefridi naar Govaer(t)s 
en Goverde(n), Schoorl 2004, 432 p., ill., index; uitgave van Uit-
geverij Pirola, ISBN 90 6455 470 6.

F.L. Kersteman, ingeleid door J.E. Ennik en P. Brood, Practisyns 
woordenboekje, Den Haag 2005, CBG-reeks nr. 14, 8 en 114 p.; 
facsimile naar een uitgave uit 1785, door het Centraal Bureau 
voor Genealogie, ISBN 90-5802-049-5.

Jubileumboek van de Nederlandse Genealogische Vereniging 
afdeling Delfland. Een uitgave ter gelegenheid van het 35-ja-
rig jubileum (1976-2011), Delft 2012, 97 p., ill., index.

Holger Lemmermann, Auswanderer vom Hümmling in 
Amerika (1837-1900), Meppen 2014, 120 p., ill., index; 
ISBN 978-3-88077-148-2.

J. Bader, m.m.v. M. Cahen, Verborgen in Brabants bodem. Jood-
se begraafplaatsen in Noord-Brabant, Tilburg 2002, met CD 
‘digitale fotobijlage’, 240 p., ill., geen index; uitgave van de Stich-
ting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, ISBN 90-70641-64-X.

Gerrit Knaap, Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. II Java en Madoera, 2007, 432 p., ill.; uitgave van 
Uitgeverij Atlas Maior, Voorburg, ISBN 978-90-74861-27-4.

René Velthuizen, Familie Velthuizen uit de Betuwe. Stamboom 
en familieverhalen, 2012, 412 p., ill., index; uitgave in eigen be-
heer.
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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).

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.

Tijdschriften

Nederland
Gen., jg. 21, 2015-2. Studiezaal CBG wordt bronnenzaal; M. van 
Gent: ‘Ga je mee korfballen Mien? Nee, ik heb al verkering’ 

[sport en familiegeschie-
denis]; L. de Bruijn: De 
oorlog van mijn vader [re-
constructie van een mis-
lukte Engelandvaart]; C. 
Gietman: Het stilzwijgen 
voorbij. Over de opkomst 
van het persoonlijke oor-
logsverhaal; V. Laurenti-
us: Yokohama revisited. 
De 20e eeuw van Mariet-
je Oosterman-Hillebrand; 
J. van Geldorp: Overdaad 
in tijden van schaarste: 
Marte in Luilekkerland; S. 
Reinders: Rood-wit-blau-

we vlaggetjes tussen het puin [herinneringen aan de bombarde-
menten op Doetinchem in 1945]; F. van Poppel e.a.: Late gevol-
gen van de Hongerwinter; G. van Breugel: Groeten uit Konstanz 
[heraldiek]; M. van Bourgondiën: Vergunningaanvragen voor de 
verkoop van sterke drank; D. Groffen: Dank voor het huiselijk 
verpozen; E. Hennekam: FamilySearch een site waar muziek in 
zit; K. Kuiken: Op zoek naar het DNA van de Lisser Wassenaars; 
D. Groffen: Tresoar: De Friese schatkamer.
 Idem, 2015-3. S. Reinders: Wat was de naam van Chris-
tiaan?; D. van der Linden: Ballingschap in grijstinten. Huge-
nootse vluchtelingen in Nederland, 1685-1700; R. Straatman: 
Het Moordkruis van Heugem; Y. Hoitink: Alles online?; A.A.J. 
Scheffers: De toezichthouders. Waardijns van de Munt van 
Holland uit de familie Van Blijenburg; Y. Prins: Verre verwanten 
op de Faeröer; S. Craft-Giepmans: Pieter Scheyderuyt de Vos 
en zijn buit. Rijkdom van overzee; N. Marinus: Vrugtgebruik uit 
het Lakemanfonds; A.A.J. Scheffers: Een familie in het geld. De 
familie Emants; M. van der Beek: Drie families van stempel-
snijders in de 19e eeuw [van der Kellen, Schouberg, Menger]; J. 
Moes: Memories van successie; E. Kloek: Slechte vrouwen en 
persoonskaarten; R. van Drie: De 7 pijlers van het genealogisch 

onderzoek Pijler 1 Bereid je genealogisch onderzoek goed 
voor; R. Ekkart, C. van den Donk: Pollen in beeld; D. Groffen: 
Het Haags Gemeentearchief: licht en toegankelijk; E. Henne-
kam: De beste zoekmachine van internet.

Genealogisch Erfgoed Magazine, jg. 23, 2015-2. Wapenregister 
[Cardol, Wulfers, Heepke, Abbo e.a.]; R. Grootveld: Mijn leven in 
Indië en Nederland; F. Rijckaert: Stammen we allemaal van Ka-
rel de Grote af?; H. Nagtegaal: Genealogie. Vroeger de status 
van de elite, nu de hobby van het volk; F. Rijckaert: De herkomst 
van de familie Culp; J.W. Koten: De Nederlandse Rooms Katho-
lieke kerkelijke titulatuur; H.M. Lups: Beroepen van vroeger 
[Vaandel- en baniermaker – Vederbosmaker (pluimassier)].
 Idem, 2015-3. Wapenregister [o.a. Knooihuizen, Ambagts-
heer, Jetten, Grondijs]; J.W. Koten: De maatschappelijke gevol-
gen van de invoering van de fiets; M. Maas: W.F. Robbers: ban-
ketbakker en geluidspionier [1870-1923, exm. Sax, tr. Werner]; 
E. Renckens: Online toegang tot audiovisueel erfgoed [90.000 
uur video, 20.000 uur film, 100.000 uur audio, 2.500.000 fo-
to’s]; F. Rijckaert: De geboortedatum van Jacobus Bernardus 
Alleijn [bij huwelijk in 1834 kon hij vanwege de Belgische op-
stand geen geboorteakte overleggen, nu blijkt zijn opgegeven 
geboortedatum niet correct te zijn]; A. Neggers: Heren en on-
derdanen in de Republiek der Nederlanden [de 13e penning]; 
H.M. Lups: Beroepen van vroeger [veenman-vollersknaap].

Gens Germana, jg. 41, 2015-1. K. Textor: Een Surinaamse ge-
doopte slaaf in het Westerwald [3 gen. Mutzelius, ca. 1630-
1790, in Rückeroth en Kroppach; J.Ph.H. Mutzelius als pre-
dikant naar Suriname, huwt Susanna Nepveu wed. van H.N. 
Herbert; neemt een slaaf  genaamd Adel mee naar Europa]; H. 
de Graaf: Zoektocht naar Joost Hendrik Bolwit, Blomberg.
 Idem, 2015-2. J. Kaldenbach: Het Ratinger-Lintorfer ge-
slacht Heintgens; Genealogie Brinkman [9 gen., ca. 1545-
1827; Bockermans, Ruschendorf, Grote, Seepe, Middelkamp]; 
Kwartierstaat/Ahnentafel familie Van Oordt [11 gen.; Bohm, 
von Kusserow, Plehn, Meyer, Im Hof, Gobius]; J. Kaldenbach: 
Naturalisaties en andere 19e eeuwse gezantschapsperikelen 
[toevalsvondst, naamlijst Billmann-Wesselingh]; Niederländer 
in Zonser Kirchenbüchern und Zivilstandsregistern.
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De Indische Navorscher, 2014 nr. 27. R. Vissers: Geschiedenis 
en demografie van Padang, omstreeks 1780-1830; R. Vissers, 

R. Mostert: Gezinsre-
constructies en frag-
mentgenealogieën van 
Padangse families rond 
het begin van de 19e 
eeuw [Alexander, De-
deringh, Ter Hoeff, In ’t 
Veld, Krijgsman, Landt-
rehr van Lier, Londt, 
van Mosschel, Nolting, 
Rietkerk, van Rijswijk, 
Steenbach,Theuvenet, 
Wijshijer]; P. Broeke-
ma: In en uit de tabak. 
Muiderberg-Deli-Mui-
derberg [ter Beek, Post, 
Kreuger]; R. Davies, R. 

Mostert: De nazaten van Thomas Richardson Davies [5 gen., 
1790-heden; Londt, Krijgsman, Peron, de Vogel, Sneep]; L. Ru-
gebregt: Ramen waren om uit te klimmen en bomen om in te 
klimmen [interview met Willy Kautz-Jansen]; R. de Neve: De 
gezagsdragers van de VOC te Padang (Sumatra’s Westkust) 
gedurende de 18e eeuw [lijst met namen en data]; L. Janssen: 
Enige burgerlijke standregisters van Padang Pandjang (Suma-
tra’s Westkust); R. Vissers: Fragmenten van het DTB-register 
van Padang tijdens het Engelse bestuur (1795-1819). Met index.

It Beaken, nr. 76, 2014-4. J. Hoekstra: By de bare bult en oare 
distributive kwantifisearjende ferhâldingswurdkloften yn it 
Frisk; M. Molema: Een Arendsoog op Noord-Nederland [nut 
geschiedenis voor regionaal-economisch beleid]; B. Hooge-
boom: De lange weg naar krimp. Anderhalve eeuw ontvolking 
in oostelijk Friesland.

Ons Voorgeslacht, register 2014 nrs. 662-672.
 Idem, jg. 70, 2015 nr. 677. A.M. Ligteringen-Kat: Van Jan van 
Almonde tot Jan van Almonde: een genealogische verkenning 
[onderzoek naar verwantschap tussen de verschillende stam-
bomen, 1316-1640; van Teijlingen, van Botland, van Drenk-
waard, van Overstege, Quack, van Son]; B. de Keijzer: De zegels 
van de dijkgraaf en hoogheemraden van de Alblasserwaard, 
1413 [Stempel, de Kok, Besemer, van Stakenburg, van Wier, de 
Hoghe, van Honswijk, Voorn]; L.M. van  der Hoeven: Begraven 
Rijnsaterwoude 1620-1634, 1650-1651 [bron: opbrengsten col-
lectegeld; Besuijen, van Griecken, Caelman, Bode, van Ham-
burch, Quant, Nelemans].
 Idem, 2015 nr. 678. K.J. Slijkerman: De oudere generaties 
van het geslacht uit Sint Anthoniepolder met de naamdra-
gers Blaeck, (Van) Moerkercken en Van der Swaen [4 gen., ca. 
1510-1681; Greijn, van der Mast, Schellinxs, Cool, Polderdijck]; J. 
Heemskerk: Lidmaten van Schipluiden vanaf 1671 [o.a. van der 
Spade, Brederveldt, Carpershoeck, van Raesfeldt, Veerom].
 Idem, 2015 nr. 679. H.M. Kuypers: What’s in a name? Naams-

verandering: een) genealogisch struikelblok [in Schoonhoven 
en Nieuwpoort, 16e-17e eeuw; Waterlander, de Caes/Deelte-
kaes, Holthouder, Dost]; B. de Keijzer: Verzameling schepen-
akten (1600-1749) voornamelijk betrekking hebbende op Den 
Haag en Rotterdam e.o., evenals een weesakte uit 1617 [Hob-
ben, Roonhuisen, Bosch, de Jonge van Baerdwijk, Stolk]; J.F. 
Wendte: De Rotterdamse kapitein Aert Aertsz. Dubbelaer(t) 
en zijn voor- en nageslacht [ovl. 1631; genealogie 4 gen. 1625-
1682; Lieffkint, Backer, Buijs, Tackebos, den Handel]; K.J. Slij-
kerman: De oudere generaties van het geslacht Schalkoord uit 
de contreien van ‘s-Gravendeel en Strijen [4 gen. ca. 1575-1721; 
de Groot, Jabaeij, Bleeck, Wuijster, van Brugge].
 Idem, 2015 nr. 680. C. Sigmond: De kuipersfamilie Schut in 
Dordrecht (15e eeuw) [4 gen., 1536-1675; Wielkens, Ronaer]; B. 
de Keijzer: De familie van Acquoy (Acquoy-Asperen) [correc-
tie op NP, 3 fragmenten, 16e-17e eeuw; Jansenius, de Bruijn, de 
With, Pol, Hackert, de Heus, Bres].
 Idem, 2015-681. K.J. Slijkerman: Het geslacht van de ge-
broeders Lenert en Kors Pietersz uit Mijnsheerenland [5 gen., 
ca. 1470-1654; van (den) Nes, Pentionaris, van Goudswaert, van 
Moerkercken]; J.F. Wendte: Een geslacht van den Bos te Rot-
terdam. Varenslieden en zeilmakers [6 gen., 1648-1866; Por-
tael, Geenen, Bruijs, van der Aa, van Batenburg].

De Proosdijkoerier, jg. 31, 2015-2. J. Frankenhuizen: Zijn wij het 
oudste familiebedrijf? [schildersbedrijf sinds 1782; van Har-

berden]; F. de Wit: Een 
verkeerde wethouders-
benoeming in Vinkeveen; 
P. van Golen: Kerken en 
geloven in de negentien-
de eeuw in Vinkeveen (1); 
C. Muller: Manuscript-
kaart uit 1782 van De 
Ronde Venen; A. Bloed: 
Waverveen als minver-
mogende gemeente; B. 
Bouwhuis: Interview met 
Joop Hazes.
    Idem, 2015-3. P. van 
Buul: Opkomst en on-
dergang van De Meijert 

[dorpshuis]; A. Bloed: Vinkeveense groente- en fruitveiling 
1917-1980: bewogen jaren; J. Meulstee: De Ronde Venen in 1815; 
P. van Golen: Kerken en geloven in de 19e eeuw in Vinkeveen (2); 
J. Frankenhuizen: Een onderzoeker vertelt [over oorkonden]; B. 
Bouwhuis: Interview met Bep van Diemen-Zaal en Corrie Fon-
tijn-van Diemen. 

Rondom Schokland, jg. 55, 2015-2. H. Hollestelle: Herden-
king Bill Tudhope de laatste drenkeling van Schokland (1919-
1940); A. Pol: Emelwerth, Marcnesse, Nagele, Ruthne, Urk en 
Kunre op de kapellenlijst van de Sint Odulfusabdij (1132); K. 
Groothoff: Romeinen in Nagele?; E. de Boer: Naamgeving in 
het Zuiderzeegebied.
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 Idem, 2015-3. A. Potuyt: J.U. Potuyt, fotograaf van de Rijks-
dienst; L. van Duivenboden: Schokland in de zee van internet; 
H. Helmhout: Stemmige herdenking van de laatste drenkeling 
van Schokland; H. Broers: Laat eerbetoon aan een vergeten  
verzetsman [rijksambtenaar Bert Knipmeijer (1912-1971)].

Scyedam, jg. 41, 2015-2. M. Ames: Achter politiek tekenaar 
Theo Gootjes schuilt een hoofse ridder; R. Poels: Heiligheid 
in 1890 bekrachtigd [H. Liduina]; W. Schelberg: Een Hollandse 
Heilige; D.J. List: Wil de echte Liduina opstaan? Twee merk-
waardige mysteries; J. Jansen: Liduina en de stad Schiedam; 
C. Nieuwendijk: De Graal en het mysterie-spel van St. Lidwina; 
L. Meijer: De engeltjes op het raam.
 Idem, 2015-3. M. Ames: Ahrend van Ipenburg ‘Schiedam is 
zo mooi, dat is het probleem’ [restaurateur]; G. Medema: Hout-
snij- en beeldhouwkunst in de Havenkerk; H. Vermeulen e.a.: 
Smeedwerk van Vincent. Van deurknop tot fontein [smederij, 
familiebedrijf, 4 gen.]; W. Snikkers: Daar werkten ambachtslie-
den en vaklieden [ambachtshistorie].

Seijst, jg. 45, 2015-2. Themanummer De bevrijding van Zeist op 
7 mei 1945 [interviews met Cor Verboom (*1930) en Sander van 
Rhijn (*1932); Dirk Jan van Nieuwenhuizen (1873-1941, eerste 
sociaal-democratisch raadslid in Zeist)]; K.M. Veenland-Heine-
man: Twee stenen en een zilveren troffel.
 Idem, 2015-3. Themanummer Open Monumentendag 2015 
Kunst en Ambacht.

n Sliepsteen [Enschede], jg. 31, 2015 nr. 121. B. Siemerink: ‘Het 
hoeft voor mij geen kunst te zijn’ [oeuvre van Hans Morselt 
(1929-2014)]; C. Terlouw, L. van der Zwaan: Wie weet waar het 
lot ons brengt? [lotgevallen van de Hongaar Tibor Kelemen en 
familie]; W. Bulter: Het middeleeuwse landschap van de Kuper 
[Jegerinck, Ten Kate, Hermelink, Poorthuis, Zwaferink].
 Idem, 2015 nr. 122. W. Bulter: De Demmersmöl in Lönne-
ker: van watermöl tot weendmöl [Veger, Hofman, Borgerink, 
Weernink]; G. Bekkering: Een landschap als een lappendeken; 
F.G.B.A. Roeloffzen: Stadsrecht van Enschede [analyse en con-
clusie: 1300; van Diest, van Mechelen, Grimbergen]; Herinne-
ringen van veldwachter Bongers (10).
 Idem, 2015 nr. 123. J. ter Haar: De Friezen klopten als eer-
sten in Enschede aan [arbeiderstrek rond 1900]; L. Sluijmer, G. 
Bekkering: Johs. Sluijmer bouwde ook wel wat anders  dan ker-
ken; J. Kwakman: De erfenis van Sluijmer in Glanerbrug; J. Post: 
Bezembinder Hendrik Zeelte aan het woord over riesbessems 
en Fingerspitzengefühl; H. Kok, W. Bulter: Twentse soldaten in 
dienst van Napoleon en Willem I [Heersche, Koster, Assink]; D. 
Schlüter: Stadsrecht van Enschede In 1300? In 1325? Of er tus-
senin?; Herinneringen van veldwachter Bongers (11): De Krim.

De Sneuper, jg. 28, 2015-1. I. Dragt: De last van de eigen ge-
schiedenis; K. Egas: De familie Egas van Holwerd (1) [afk. uit 
Hardinxveld 1872; Zweers, Gal]; J. Kooistra: Sigarenfabri-
kant Petrus Jorritsma; K. Pera, J. Claus: Het geleende pas-
poort [Claus, van der Heide]; R.H. Postma: De ijsherberg van 

Oudwoude [Starkenburg]; H. Bouta: De koffer wordt gesloten 
[Bach]; R.J. Broersma: Wapen en vlag van de stad Dokkum (3); 
P. de Haan: Studiefonds voor begaafde kinderen [Mij. van Wel-
dadigheid te Veenhuizen; Jongsma]; H. Plantinga: Huisnumme-
ring 1850-1963 van Dantumawoude; L. Moes: Etienne Babois. 
Een Fransman die Fries werd [*1784, veldtocht naar Rusland, 
tr. J.J. (Coba) Bakker, veranderde zijn naam in Steven Laagbos]; 
A. Staal: Hein de Bruin en Ameland.
 Idem, 2015-2. B.S. Adema: Met de trekschuit naar Dokkum; 
K. Egas: De familie Egas van Holwerd (2); M. Bruining-Hoeks-
ma: Kwartierherhaling [Kramer, Bijlsma, Renkema]; J. Kooistra,  
Korenmolen De Welkomst Akkerwoude [Westerlaan, Peeck, 
Veenstra]; R.J. Broersma: De dorpswapens van Hantumhui-
zen en Hiaure; J. de Vries: De spitkeet van Harkema [Dam]; S. 
Koorn: Rot- en zenuwkoorts in Ternaard; I. Dragt: Nieuwe aan-
winst museum Dokkum [portretten van Hendrina Geertruid 
Suiderbaan en Duco de Kampherbeke von Eichstorff]; W.B. 
Banga: Bloedbad in Dokkum: De Waalse furie.
 Idem, 2015 nr. 119. I. Dragt: Oorlogsellende en oorlogsherin-
neringen; N. Dijkstra: Dokkumer kapitein verwierf der helden 
lauwerkroon [Dooitse Eelkes Hinxt]; K. Egas: De familie Egas 
van Holwerd [verv.]; R.J. Broersma: De dorpswapens van Hol-
werd & Jouswier; H. Bouta: Een doodgewone jan soldaat Jan 
Minnes Bouta; P. de Haan: Diaconierekeningen [Schuitinga]; K. 
Postma: Graftrommels in Dantumadiel; W. Boswijk: Friese love 
story uit de 17e eeuw [van Eysinga]. 

Speuren en Ontdekken, jg. 30, 2015 nr. 109. Themanummer: 70 
jaar vrijheid in Ouder-Amstel; P. van Schaik: Winterhulp Neder-
land; L. Vega: Onderduiken in 1940-1945 [Heukelom]; F. Zwer-
ver, R.P. Siekerman: Een tocht met fatale afloop [Pieterse]; P. 
de Nooij, W. van der Velden: Onderduikers in de molen van Van 
Twisk en in en om de molen De Zwaan; R.P. Siekerman: Joodse 
inwoners van Ouder-Amstel in de periode 1895-1938 (1945); 
H.G. van Tol: Briefwisselingen tijdens de Oorlog [fam. Van Tol  
in Ouderkerk aan Theo van Tol in Duitsland, Boomars, van der 
Velden]; W. van der Velden: Oorlogsgraven [van den Berg, Kool-
haas, Korrel]; P. van Schaik: Het verzet in Ouderkerk [Ligten-
berg]; H. Keizer: Ds. A.C. Van Nood – dominee in de oorlogsja-
ren in Ouderkerk.
 Idem, 2015 nr. 110. Themanummer Duivendrecht in de Twee-
de Wereldoorlog 1940-1945.
 Idem, 2015 nr. 111. P. van Schaik: Oranjeveld aan de Amstel 
[veel eigenaren 18e-19e eeuw]; W. Welling: Cinetone, filmhis-
torie aan de Duivendrechtsekade [Biederman, van Wijk]; P. 
van Schaik: De onderwijzer Johannes Marinus Vallentgoed 
[1852-1887]; P. de Nooij: De Coöperatieve Boerenleenbank te 
Ouder-Amstel; F. Zwerver: De Peterssteeg in Ouderkerk [Pe-
tersen]; F. den Butter: Chocolademelk met Kerstmis [geschie-
denis postkantoor]. 

De Spuije [Beveland], 2015 nr. 94. W. Vennix: Over het verleden 
van de Toekomst. Zeeuws kapitaal begraven in de Brabantse 
zandgrond [Rijk, Goense, van de Velde, de Koeijer]; A. van der 
Wel: Expositie ‘Van Tuus – prachtige Zeeuwse schilderië’ in 
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het Historisch Museum De Bevelanden [Buijs, van der Werff, 
Koert]; A. Haaij: Veldnamen in Wemeldinge nader gelokali-
seerd [veldnamen uit overlevering, transportakten en overlo-
pers]; G.J. Lepoeter: Het Victorinnenklooster Jeruzalem, een 
nieuwe dimensie toegevoegd [verloren gewaand document 
verschaft nieuw inzicht]; A. de Looff: Testament of Profetie? 
[1710; Haak, Kerckman, Ketelaar]; J. Boogaard: Nicolaas Cor-
stanje. Een bijna vergeten verzetsstrijder [1919-1944].
 Idem, 2015 nr. 95. J.H. Midavaine: De bevolking zeer vrien-
delijk. Een tocht door Zeeland in augustus 1921; G.J. Lepoeter: 
Maria Coomans (1717-1791), een bijzondere vrouw in het acht-
tiende-eeuwse Goes [testamenten, boedelbeschrijving]; J. de 
Jonge: Van walgelijk schouwspel tot wereldkampioenschap 
[rookwedstrijd]; A. van der Wel: Verre van stoffig [textiele wis-
selexposities]; C. van den Bovenkamp: Gawege: zwaarst ge-
troffen bij bevrijding Oost-Zuid-Beveland; K. Rentmeester: De 
firma Paree en het licht in ‘s-Heerenhoek; A. Haaij: Huwelijkspe-
rikelen in Wemeldinge, echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed in de achttiende eeuw [Suijdwegh, Koole, Noordhoek].

Stad & Ambt Almelo, jg. 23, 2015-1. G. Brouwer: Hagedoorn 
maakte ‘Heerenbier’ [familiebedrijf 1873-1935]; R. Daniels: Oot-
marsumsestraat 129a [herinneringen]; H.C. Krol: Veranderend 
stadslandschap; A. Eshuis, A. Dorst: Vondsten uit de Bartels-
hoek; J. Wever: Monumenten  in Almelo; A. Holterman: Weer 
acht ‘Almelose’ stolpersteine gelegd [fam. Berg].
 Idem, 2015-2. Z. Hondebrink: De laatste oorlogsdagen 
rondom het Twenthekanaal; G. Vloedbeld: De strijd om de 
Vriezebrug; M. Dijkshoorn: Plaats van Herinnering: Beeklust; 
H.J. Kobes: Na 70 jaar ... [Passages uit een dagboek waarvan de 
schrijver onbekend is]; idem: Frits Lamberts: van Vriezebrug 
tot Vriezenveen; J. Wever: Vliegende bommen in Almelo; G. 
Vloedbeld: Strijd om de markt.
 Idem, 2015-3. G. Brouwer: IJdele arts wordt nederig pas-
toor [Everardus van der Eze, 14e eeuw]; Joods archief weg uit 
Almelo [naar Vriezenveen]; G. Brouwer: En altijd maar weer die 
brug; C. Onvlee: Plaats van herinnering: Parkweg; H. Krol: Een 
verzoek uit het buitenland [Huisman, Harken].
 Idem, 2015-4. G. Brouwer: Station nu ook Rijksmonument; 
J. Boerrigter: De tiendaagse veldtocht van Barend Frederik 
van Weert; O. Mulder: Het kolkje in ontwikkeling (1); H. Holt-
mann: De Rietschool [herbestemming MULO].

Stad en Lande [Schouwen-Duiveland], jg. 52, 2015 nr. 142. P. 
Noordermeer: Anita de Munnik: ‘Op Schouwen-Duiveland is 
alles wat mooi is bijeengebracht’; J. Padmos: Uut de pepie-
ren: Over het doodvonnis van David Cornelisse Elsdijk in 1749 
wegens homosexuele handelingen; R. van Langeraad: Viane, 
vergane glorie; M. Verweij: Leuvense studenten uit Schou-
wen-Duiveland (2): 1453-1485 [ruim honderd namen].
 Idem, 2015 nr. 143. W. Kesteloo: Pieter Johannes Smalle-
gange, beter bekend als Piet Muus [(1890-1953); bakker, bok-
houder en eerste PvdA-man op Nieuwerkerk; exm. Kik]; J. Pad-
mos: Uut de pepieren [veepest 18e eeuw]; R. van Langeraad: 
Meester Kosten in Oosterland [onderwijzer]; A. Flikweert: 

Een Joodse familie in 
Nieuwerkerk [Wessels]; 
J.G. Steenhof de Jong: 
Uranium in Nieuw-Haam-
stede; B. Blikman: Een 
schoolmeester op 
Schouwen-Duiveland: 
vijf huwelijken en elf 
begrafenissen [Ambro-
zius Knoote, 1769-1828, 
Patrik, van Geyten, 
Coomans, Doeleman, 
Koors].
 Idem, 2015 nr. 144. A. Flik-
weert: Het Kolenfonds te 

Nieuwerkerk – een bijzondere uitwerking van de coöperatieve 
gedachte; R. van Langeraad: ‘Het lyceum, de school uit duizend’ 
[met namen van leraren]; G.J. Kouwen: Verhaal van een ‘arme 
jodin’ [Brandje, 1847; Levie, Comou, van Oss, van Nederpelt]; B. 
Blikman-Ruiterkamp: ‘Beschrijving der menslievende bedrijven 
van Jan van Meerendonk’ [*1799, mensenredder, exm. Slegt; 
Bakker]; W. Kesteloo: Had Nieuwerkerk een kasteeltje?; J. Pad-
mos: Uut de pepieren [de Fouw]; M. Verweij: Leuvense studen-
ten uit Schouwen-Duiveland (III) [tientallen namen, per plaats].

De Stamboom [Sliedrecht], jg. 17, 2015-1. W. van den Heerik: 
Voor het Duitse vuurpeloton. De 1e Wereldoorlog 100 jaar 
geleden [executie Arie Hougee, x H. Quartel, binnenschipper, 
met schema smokkelorganisatie en namen/functies]; Z. Er-
kelens-Aanen: Elisa van Lokhorst [een vondeling, gedoe in de 
kerkenraad 1768-1778]; idem: Boerderij Aanen; Vervolg kwar-
tierstaat Ko(o)revaar [kwn. 26-152; Peper, Stenis, Schook, 
Frankrijker, Deventer, Boon, Harthals].
 Idem, 2015-2. Vervolg kwartierstaat Ko(o)revaar [Bicker, 
Middagh, Sterck, in ‘t Veld, Hordijk]; M. Mulder-Faassen: Een 
Goeree-Overflakkee’s verhaaltje met een Sliedrechts tintje [6 
gen. de Leeuw, ca. 1756-1964; de Neef, van Putten, Blokland]; J. 
Mouthaan: Bijzondere Sliedrechtse akten [onvolledige BS-ak-
ten]; Persoonskaart van Arie Guijs [1806-1888, tr. Adriana Vloth]; 
J. Mouthaan: Drie dames Visser, familie of niet?
 Idem, 2015-3. Jubileumnummer 25 jaar actief [historische 
terugblik].

De Stelling, jg. 34, 2015 nr. 131. E. Lantinga: De nedergerech-
ten vertellen hun verhaal (5): De 17de eeuwse voorouders van 
de katholieke familie Ten Berge (II) [Remmelts, Casembroot]; 
B. Speerstra: Biografie van de klipper Broedertrouw en zijn 
schippers/eigenaren (2, slot) [van der Zande]; Matriarchale 
stamreeks [9 gen., 1711-1998; Leemans, Huisman Masselink, 
Albaarda]; M.H. de Vries (†): De oude kerken te Peperga; J. 
Roorda: Het woonwagenkamp te Steggerda.
 Idem, 2015 nr. 132. Themanummer. G. Lantinga, I. Naafs-Lo-
man: 10-11 mei 1940 De Westhoek van de gemeente Weststel-
lingwerf geëvacueerd.
 Idem, 2015 nr. 133 + bijlage. E. Lantinga: De Nedergerechten 



Gens Nostra 2016 - jaargang 71 nummer 4  –  153 

vertellen hun verhaal (6). Het adellijke geslacht Van Idzerda is 
echt uitgestorven in de 17e eeuw; J. Roorda: De trek van West-
stellingwerf naar Twente [Hassing, van Huizen, Deems, van 
Hoogmoed, Bronswijk, Vuist]; J.H.S.M. Veen: Niet gerealiseer-
de tramplannen in Weststellingwerf [Kroes, Nieveen, Zwiers]; 
H. Deems: De marechausseekazerne te Noordwolde-Zuid. Bij-
lage: Matriarchale stamreeksen [Heida, Nieuwenhuis, Zwier, 
Bosch, Vonk, de Vries, van der Woude, Nijmeijer, de Boer, Mes, 
Nijholt]. 
 Idem, 2015 nr. 134. E. Lantinga: De Nedergerechten vertel-
len hun verhaal [Oosterbult, Westerbult]; G. Lantinga: West-
stellingwerf monumentaal (40, slot) Kontermans; H. Deems: 
De veemarkt/jaarmarkt te Boijl; G. Lantinga: De Coöp. Land-
bouwbank en aan- en verkoopvereniging “Steenwijkerwold” 
[Brands]. 

Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg. 30, 2015-1. M. Verhoef: 
De notarissen van IJsselmonde (5): Arnoldus Gerardusz Mon-
tanus (1800-1811) [wapen, fragmentgen.]; M. Groeneweg: En-
kele gevelstenen in Oud-IJsselmonde [Taselaar]; M. Verhoef: 
Een museumboerderij te Zwijndrecht [de Kool-Berghoeve aan 
de Langeweg te Zwijndrecht; kwst. 16 kwn. Van den Berg-Kool, 
Faas, Zinkweg, Hooghart]; H. Aardoom: Verhalen uit de Hooge 
Vierschaar; P. den Hartog, M. Verhoef: Van Brienenoordbrug, 
50 jaar Rotterdams Icoon (1) [brug vernoemd naar Arnoud Wil-
lem baron van Brienen van Groote Lindt (1783-1854)].
 Idem, 2015-2. H. Aardoom: Verhalen uit de Hoge Vier-
schaar: ‘De prijs van vals beschuldigen’ [Bijvank]; Bekende 
IJsselmondenaren: Anita Meyer [met kwst. 32 kwn.; –, Maas, 
Bravenboer, Koetsveld]; Genealogie van der Eb [stamreeks 9 
gen., 1636-2012].
 Idem, 2015-3. Bezint eer ge begint [Oud Rechtelijk Archief 
Hoogvliet, zitting 20 april 1808; Pons, van Gaalen]; Bekende IJs-
selmondenaren: Gerard Cox (*6-3-1940) [cabaretier, met kwst. 
32 kwn.; Reijnders, Wennekendonk, van de Poel, Cruijsberg, 
van Wees, Helmink]; M. Verhoef, W. Kranendonk: Een boerde-
rij aan de Smeetslandsedijk [Kranendonk; met stamreeks 6 
gen. 1711-1998 en familiewapen; Olijphant, Louter, Notenboom, 
Klootwijk].

Terebinth, jg. 29, 2015-1. W. Cappers: Rangorde bij de doden-
herdenking; B. Pierik: Oorlogsgraven op Nederlandse begraaf-
plaatsen; W. Cappers: Groeiende belangstelling voor jeugdig 
burgerslachtoffer [van Hardeveld]; idem: Wisselkisten en 
vrachtvervoer; K. Korevaart: Het lot van de burgerslachtoffers 
in Nederlandse kampen; B. Hendriksen: De Eerebegraafplaats 
Bloemendaal.
 Idem, mei 2015. Themanummer Groninger kerkhoven/
Week van de begraafplaats; J. Bekooy: Groninger kerken en 
kerkhoven: onlosmakelijk met elkaar verbonden; W. Cappers: 
Balans tussen beheer en behoud: Oud Eik en Duinen; K. Ko-
revaart: Algemene Begraafplaats in Middelburg: twee eeu-
wen funeraire cultuur op zes hectare; L. Vermeulen: De groene 
bolletjes van Groningen [Hindriks, van Ulms, Eijes, Torringa]; A. 
Baljeu e.a.: Een database vol grafzerken.

 Idem, sept. 2015. Themanummer kloosterbegraafplaatsen. 
W. Cappers: Kloosterkerkhoven: Kraamkamers der onsterfe-
lijkheid; B. Pierik: Een ridderlijke heer op een kloosterbegraaf-
plaats [Jan Mulert, 1540]; B. Hendriksen: Slangenburg: ver-
bonden met de dood; L. Vermeulen: Terug naar de stilte en de 
natuur [abdij Koningsoord, Missiehuis Vrijland in Oosterbeek]; 
B. Hendriksen: Eens komt de grote zomer [Evangelische Broe-
dergemeente in Zeist].

Terra Westerwolda, jg. 4, 2015-1. J. Kok: Huize Bareveld [sinds 
1758, nu Streekhistorisch Centrum; Aisingh, de Vrieze, Meijer]; 
J.S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde (6) 
[1640/41]; H. ter Heijden: Westerwolder met een groot hart. 
Reint Meins koestert Groninger taal en cultuur; T. van Dijk: 
Albertje Loeks smokkelaarster en visverkoopster; H. Lemein: 
‘Vergeten’ oorlogsdrama in Ter Apelkanaal [bombardement 
aardappelmeelfabriek 1944, lijst slachtoffers, immense scha-
de]; H. Kämink: Stadskanaal in 1864; J.S.A. Huizing: 400 jaar 
Semslinie; J.S.A. Huizing: Meijers van de kerk te Bellingwolde 
[1692-1789; Muller, Bregenbeek, Boldinge]; A. & R. Hazelhoff: 
Van Weertshuis tot Borggraafhuis (1) [16e eeuw; Stalknecht, 
van Dorpen, van Langen].

Tussen Vecht en Eem, jg. 33, 2015-1. S. Koopman: Hilversum 
2013: een fotografisch tijdsbeeld van de leefomgeving; G. Schut-

te: Anthonis Freeksz, ‘een 
hartneckich ketter’ uit 
Naarden [zijn opvattingen 
en martyrium, eindigde in 
1529 op de brandstapel; 
portretten Nerdenus, 
Wijncoop]; K. van Agge-
len: Reise- en zak-atlas 
(1773) van Jan Christiaan 
Sepp; H. Michielse: Pieter 
Aelmanszoon, een zes-
tiende-eeuwse stadsse-
cretaris en Hollandse spi-
on; G. Baar: De inundatie 
van Nederhorst den Berg 
en omgeving in mei 1940.

 Idem, 2015-2. Themanummer Hilversum Mediastad met 
o.a.: Seinhorst, waar de radio begon; Over de schakel- en ver-
bindingscentra van de omroep; Met De Bonte Dinsdagavond-
trein naar Hilversum; Het Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid: het nationale audiovisuele geheugen; F. Booy: Vrijzinni-
ge en zinnige radiogeluiden [betekenis van het VPRO-echtpaar 
Spelberg-Stokmans]; E. van Mensch: Jan Broeksz (1906-1981) 
omroepbestuurder en politicus met hart en ziel; H. Mous: Sta-
pel-gek Jan van Herpen (1920-2008), een historisch heerschap 
in Hilversum.
 Idem, 2015-3. H. Mous: Weggepest. Ruzie binnen het Hui-
zer dorpsbestuur (1644-1650) [schout Claes de Swart]; H. Mi-
chielse: Eerbetoon aan Lambertus Hortensius. Een nieuwe 
vertaling van De opkomst en ondergang van de stad Naarden; 
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A. Kos: De kaart van Walraven uit 1723; E. de Paepe: Jeugdig 
verzet in woord en beeld [1940-45]; F. Booy: Jean Dulieu en zijn 
relatie met Soest [schrijver]; W. Pfeiffer: Weesp en zijn molens 
[1354: Hannemeer, 1394: Pieterman, 1480: Ackerma; diverse 
soorten molens].

Duitsland
Spuren [Warendorf], 2014-7. A. Smieszchala: Kurz-Genealogie 
nach einem Arischen Nachweis ... Josef Heinrich Brandkamp 
[Mersmann, Höllmann, Wagner]; A. Smieszchala: Hochzeiten 
Teiner [verv.; Stäfing]; idem: Kurzgenealogie Fromme- Dophei-
de; idem: Aufgebot Verlorene Schuldverschreibungen [Loede, 
Schweinebrathen, Hanewinkel, Zinziger, Rath, Höckelmann, 
Westbrock, Pöhler, Dafi; Felling, Zurmühlen, Lepper, Sauer-
mann, Dieckmann, Heimann, Lenferdin.
 Idem, 2014-8. A. Smieszchala: Kriegsopfer der evangeli-
schen Gemeinde Warendorf 1914-1918 [naamlijst met nadere 
gegevens; Ahnepohl-Splitt]; idem: Eisenbahner Familien [verv.; 
naamlijst Averkamp-Schulte]; idem: Einen, St. Bartholomäus, 
Communicanten anno 1803 [lijst].
 Idem, 2015-9. R. Hartmann: Flucht vor der Revolution: 
Französische Emigranten im Fürstbistum Münster [lijst van 
priesters in de Kreis Warendorf]; M.G. Arenhövel: Wie ich 
zur Ahenforschung kam ...; A. Smieszchala: Evangelische Ge-
burts- und Taufeintragungen in der Katholischen St. Marien-
kirche in Warendorf 1833-1835 [Konnker, Härtel, Mieke, Rupp, 
Bleich, Huth]; Ahnenliste Bernhardt [Häckel, Babeach]; Kurz-
genealogie Möller aus Sassenberg [Kleine Börger, Bäumker, 
Vogelsang].

Südwestdeutsche Blätter für Familien- und Wappenkunde, 
Band 32, 2014. J.Th. Kaufmann: Apollonia Kieser von Cann-
statt, ihr Testament, ihre Ehemänner und ihre Nachkommen: 
Neues zum Familienkreis Seemann-Kauffmann [6 gen., ca. 
1495-1635; Fritz, Brommer, Luipoldt, Körber, Resch, Becht-
lin, Hacker, Wehe, Schön]; M. Goll: Die Ehrbarkeit im Staate 
Beutelsbach [nu Weinstadt; beschrijving per huis/familie; 
Barchet, Beerwarth, Daser, Fabricius, Keefer, Reinhardt, Rit-
ter, Schunck, Wölflin]; R. Mauz: Leibeigenenverzeichnisse 
für Nellingen, Denkendorf und Berkheim im 15. und 16. Jahr-
hundert (2) [naamlijsten: Alber-Zwack]; R. Eilers: Unbekannte 
Nachkommen von Astronom Michael Mästlin und Margaretha 
Burckhardt [Haidlen, Hagenmaier, Geiger, Zinser]; G. Schwei-
zer: Die Familie Habelshofer. Beamte, Pfarrer und Handwer-
ker ... [5 gen., 1606-1774; Krafft, Manz, Koch, de Mire, Held, Reitz, 
Krimmel, Henseler, Rümelin, Weidner]; K. Huber, W. Sprenger: 
Einwohner in Lienzingen 1693 ... [in Maulbronn; 55 familielijsten: 
Aesch-Vischer]; H.K.H. Schmid: Zur Biographie des Apothekers 
Andreas Jakob Drück (1723-1764) / Friedrich Ferdinand Drück 
(1754-1807 [uit Sindelfingen; exm Daubenhauer, privilege van 
1758; Lavenstein, Scheinemann, Kauffelin, von Seeger, Rau]; 
Th. Held: Vorfahren der Charlotte Reihlen geb. Mohl [kwst. 
1-1013: Göz. Spring, Storr, Rau]; G. Seibold: Ahnenliste der Ruth 

Schott von Pflummern [kwst. 1-2047: Schütz, Beroldingen, 
Frey, Fahnenberg, Varnbühler]; R. Eilers: Die Familie Willig in 
Rappoltsweiler/Elsass [Bernhardt, Kussdenpfennig, Seckel, 
Affel]; H. Lehman: Die Lahrer Krämer- und Handelsfamilie Wil-
lig [Morstadt, Posth, Weber, Schnitzler, von Lotzbeck]; Ergän-
zungen [Knab, Hauser, Krembser, Reuchlin].

Zeitschrift für Mitteldeutsche Familiengeschichte, jg. 56, 
2015-1. J. Wagner: Delitzscher Kreditgeschäfte des 14. und 16. 
Jahrhunderts [met index; Lehmann, Vormann, Cluys, Gnys, von 
Gotwitz, Dideke, Kalb, Hallis, Schade, Schebe, Gerlach, Krop, 
Werdt, Nossig]; H. Krell: Die Testamente des Hans Hummels-
hain von 1517 und seines Schwiegersohnes Dr. Heinrich Stro-
mer gen. von Auerbach von 1542 [in Leipzig; met stamtafel 5 
gen.; Kohel, Matstedt, von Soden, Lobwasser, Neefe]; U. Zigan: 
Stammfolge der Familie Endemann aus Schlieben [Stöck, 
Pupitz, Prinz, Richter, Lieske, Göricke, Kopsch, Gurz, Stehlich, 
Gollmitz, Grunewald]; B. v. Barsewisch: Regesten zur Müllerfa-
milie Rump in Mecklenburg 1648-1745 [Gans, Dargen].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, jg. 90, 2015-
1. H.-C. Sarnighausen: Zur Familie Schwoon aus Bockhorn 
bei Varel [Eyfroth, Wiemken, Uhlhorn, Engelbart, Gramberg, 
Oeljemann, Oetken, Tapken]; K.-J. Lorenzen-Schmidt: Bru-
derschaftsmitgliederlisten als Quellen für die Ermittlung von 
Ehen [Hamburg 1366-1521; ruim 300 namen met echtgenotes; 
Duvel(s), Visscher, Zelant, Warendorp, Schotte, Vrese]; G. 
Regenstein: Die Affäre des Ludwigsluster Pfarrers Joseph 
Schulze [v. Wickede-Dankwarth, Sarnighausen, Grohmann]; 
P. Raap: Lotsenverzeichnis von 1933 von der Eider, Husum, 
Bremerhaven und Bremen [met geb. datum en herkomst]; E. 
Schütze: Bremisches Militär im 17. Jahrhundert [1612-1794; alf. 
lijst Abel-Zingrave o.a. gebr. Sabateri uit Holland/Engeland 
(Arnhem)]. Indexen 2013 en 2014.

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte, jg. 63, 2015-
1. T. Ronge: Zum familiären Umfeld des schlesischen Malers 
Hans Bimler (1860-1929) [Bämler, Tobolla, Poloczek]; S. Rück-
ling: Auswanderer aus der Mark Brandenburg nach Polen [ook 
Bessarabië en Wolhynië; lijst Baber-Winkler, met Binder, Dick-
hoff, Hammel]; V. Zimmer: Schweidnitzer Kirchennachrichten 
1821/22 [lijsten, o.a. Hoppe]; H. Muschler: Namensvorkommen 
Muschler im Buch der Neisser Schmiedeinnung [1829-1862; 
gildeleden]; Die Einwohnerkartei der Stadt Liegnitz 1890 bis 
1944 [naamlijst Abich-Zynitza].

Frankrijk
Stemma [Île-de-France], jg. 37, 2015 nr. 145. R. Thomas: Nos 
ancêtres face à la justice [voorbeelden van veroordelingen tot 
‘de galeien’ vanaf 1613; in 1748 werden de galeien afgeschaft en 
veroordeelden – tot 1792 - ondergebracht in ‘bagnes’ te Toulon, 
Brest en Rochefort]; B. Jérôme: Qui êtes-vous Hortense Fou-
bert? [(1816-1888), exm. Cochon, overleefde haar enig kind en 
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liet een groot deel van 
haar vermogen na aan 
de gemeente Sartrouvil-
le]; R. Thomas: Mentions 
marginales [genealo-
gisch interessante aan-
tekeningen in de marges 
van de registers van 
de burgerlijke stand]; 
B. Jérôme: Les grands 
blessés Sartrouvillois 
[WO I]; J. Rocher : Mari-
ages d’horsains à Rois-
sy-en-France (Val d’Oise) 

[ca 170 huwelijken 1693-1792; Chevalier, Leclerc, Cousin; ook 
enkele aanvullingen op dito-lijst voor Montigny-les-Cormeil-
les].
 Idem, 2015 nr. 146. R. Thomas: Les gagne-deniers [een de-
nier is een munt, gagne-denier betekent manusje-van-alles, 
lijst van gagne-deniers in de parochies van Pontoise 17e en 18e 
eeuw]; A. Jouvin: Natifs des Yvelines mariés ou décédés en Sei-
ne-Saint-Denis [aanv.]; idem: Natifs du Val d’Oise mariés ou dé-
cédés en Seine-Saint-Denis [1e deel van omvangrijke aanvul-
lingen op eerdere artikelen; Adam tot Devaux, ca 80 personen, 
18e-19e eeuw]; Ascendance francilienne et picarde de Alain 
Papelard [*1938, kwst. 256 kw. Quette, Bourgeois, Boury]; Ar-
chives Nationales, accessibilité pour tous [extra hulpmiddelen 
voor visueel gehandicapten]; R. Thomas: Publication des bans 
de mariage [door de eeuwen heen]; B. Jérôme: Peut-on se fier 
aux actes de notoriété remplaçant un acte de naissance? [nee!].
 Idem, 2015 nr. 147. R. Thomas: Les femmes pendant l’ancien 
régime; M. Pinault: Réquisitions et rationnement 1914-1921 
[vordering en distrubutie van levenmiddelen]; A. Jouvin: Na-
tifs du Val d’Oise mariés ou décédés en Seine-Saint-Denis [2e 
deel, Devouges tot Héloin, ca 65 personen, 16e-19e eeuw]; M. 
Pinault: Du Gévaudan à Franconville-la-Garenne [Jacques Por-
tefaix 1752-1785 verjaagt als 12-jarige een beest (wolf?) dat in 
een dorpje in de Gévaudan vijf personen doodbeet]; B. Jérôme: 
Les invalides Sartrouvillois 1673-1796 [in 1674 werd in Parijs 
het Hôtel des Invalides gebouwd voor invalide soldaten, toe-
lating, reglementen en het dagelijks leven; 1e deel van lijst van 
60 opgenomen invaliden uit Sartrouville; Lipp, Amand].

Groot-Brittannië
Genealogists’ Magazine, jg. 31, 2015-9. V. King: The Rampolye 
family and the Black Death [1348-1450; Payn, Syre, Wodebite, 
Pynfoul]; H. Waller: In a class of their own: keeping the Royal 
navy battle-ready [officiersonderzoek; personeel HMS Tamar]; 
P. Maggs: Sir Hugh Evelyn, Bart. Portrait of a Dickensian ec-
centric [filantroop; Liardet, Boscawen, Prideux, Bulkeley]; They 
shall grow not old [Bishop, Duff, Paterson, Waller, Kell, Neal]; Ch. 
Cooke-Priest: Personal medical records of WW I [Bayley]; M.L. 
Bierbrier: New developments in Medieval genealogy.

Italië
Nobiltà, jg. 22, 2015 nr. 124. ‘Elenchi ufficiali’ unica fonte 
della nobiltà del Regno d’Italia [over de registers van de 
adel tijdens het koninkrijk Italië]; L. Borgia: Intorno uno 
stemma di Giulio Savelli, 3e principe di Albano: memorie 
e riflessioni storiche e critiche [uitgebreid artikel; wapen 
van deze prins (1626-1712) in de Santa Maria della Stella in 
Albano besproken vanuit historisch, genealogisch en heral-
disch opzicht]; M. Bonanno: Il distintivo araldico dell’incro-
ciatore francese Colbert [Jean-Baptiste Colbert, minister 
van financiën onder Lodewijk XIV en grondlegger van de 
Franse Marine; dubieuze afstamming van de Schotse fa-
milie Cuthbert of Castle Hill]; A. Lembo: Documenti per la 
storia della Guardia Nobile Pontifica; la Guardia Nobile e la 
vita in Vaticano; H. Stoyan: Charters on canons as a source 
for extensions of WW-Person [artikel in het Engels; het ge-
bruik van Ahnenproben van kanunniken voor de data-base 
WW-Person].
 Idem, 2015 nr. 125. C. Tibaldeschi: Gheroni e Gheroni, 
dall’omonimia alla sinonimia [de termen geer en gegeerd in 
de heraldiek]; G. Rocculi: Francesco Colmenero y Gattinara, 
frammenti di una storia [Colmenero 1642-1726, militair van 
Spaans/Italiaanse afkomst, eerst in dienst van Karel II van 
Spanje, vervolgens van de Bourbons en tenslotte van de 
Habsburgers, liet als kastelein van het Castello Sforzesco 
(in Milaan) aldaar heraldische sporen na]; G. Tassinari: Ori-
gini vetero e neotestamentarie della iconologia Micaelica 
[mythologische invloeden op en tradities bij de cultus van 
de aartsengel St. Michael in de heraldiek (Brussel) en zegel-
kunde (Zwolle)]; V. Vanesio: I processi nobiliari del Sovrano 
Militare Ordine di Malta [start onderzoeksproject in de ar-
chieven van de Orde van Malta]; A. Lembo: La titolarità del 
Granducato di Toscana [status afgezette groothertogen en 
door hun erfgenamen verleende ridderorden]; A. Pillai: Jago 
Siotto e i primordi del socialismo in Sardegna [1876-1958, 
journalist].
 Idem, 2015 nr. 126-127. Il periodico Libro d’Oro della No-
biltà Italiana [geschiedenis, aankondiging 25e editie 2015-
2019]; E. Carlan: La documentazione archivistica del Fondo 
Alberto Lembo per il gruppo di lavoro informale sulle onorifi-
cenze presso il cerimoniale diplomatico della Repubblica [be-
schrijving archief werkgroep Europese onderscheidingen]; N. 
Pesacane: La reale origine della famiglia di Carlo Pisacane: I 
Pisacane di Tramonti [(1818-1857), Napolitaanse revolutionair 
van adellijke afkomst]; O. di Bevilaqua: Il congresso di Verona 
e le famiglie ospitanti [deelnemers Congres (de zg. Heilige 
Alliantie) vonden in 1822 onderdak bij Veronese adellijke fa-
milies]; R. Ruggi d’Aragona: Contributo alla conoscenza di un 
casato Italiano, i Ruggi d’Aragona [adellijke familie uit Saler-
no; Gabriele Ruggi verkreeg in 1500 van de Napolitaanse ko-
ning Federico d’Aragona toestemming zich Ruggi d’Aragona 
te noemen].
 Idem, 2015 nr. 128. N. Pesacane: Stemmario delle famig-
lie nobili e notabili della città di Campagna [beschrijvingen 
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en zwart-wit afb. van ca. 70 familiewapens uit teruggevon-
den 19e-eeuws manuscript wapenboek]; G. Aldrighetti: Lo 
stemma dell’Aeronautica Militare; A. Lembo: Il congresso 
di Verona e l’Ordine di Malta [vergeefse poging van de Orde 
het eiland Malta terug te krijgen, baljuw Busca, die de Orde 
in Verona vertegenwoordigde, weigerde het aangeboden 
eiland Lissa (thans Vis, Kroatië)]; G.M. delle Piane: Giovanni 
Maria delle Piane ‘il Molinaretto’ (1660-1745) ritrattista e sto-
rico pittore cotanto celebre [verv.; na een periode in Napels 
als hofschilder van Carlo di Borbon, keerde hij in 1742 terug 
naar Genua, waar hij in 1745 stierf].

Noord-Amerika
The British Columbia Genealogist, jg. 43, 2014-4. Themanum-
mer WO I. S. Dahlo: The story of Edward Greenwood Chris-
tensen; Quesnel works for Red Cross [naamlijsten Allen-Yor-
ston]; Emile Goninat: First reservist from Vancouver to fall; C. 
Smythe: Henry Telford Hughes 1883-1918 [Foulkes]; J. Kidwell: 
Macdonald, Archibald [1893-1916]; broer Roderick [1891-1938]; 
McInnis, Arthur [1893-1915]; Shirfield, Arthur Edwin [1896-
1915, Bennett]; Union Bay, Vancouver Island, roll of honour [lijst 
Campbell-Renwick].
 Idem, jg. 44, 2015-1. M. Thomson: Finding the ancestors of 
6th great grandfather Robert Hay of Morton, Forgan, Fifesh-
ire [Halkerston/ Haxton, Imrie]; M. Dougherty: Canadian Socie-
ty of Mayflower descendants celebrates its 35th anniversary; 
S. Long: A review of searching for the grandmother I never 
knew; Ignored, but not forgotten: Canada’s English immigrants 
[recensie; vaak arbeiders]; B.C. Cemetary / publications com-
mittee 2014; M. Elder: Illegitimacy in 16th-19th century County 
Lancashire, England [Poor Law; Arkwright]; M.D. Rogers: Mar-
riages, First Lutheran Church, Vancouver, BC, 1892-1899 [lijst]; 
Salt Lake adventure.

Michigana, jg. 60, 2014 nr. 244. 60 Years [terugblik]; M.E. 
Carling: The cameras in my life 1942-2014 [foto’s]; J.McCall 
Jensen: The Civil War, the Ladies Soldiers’Aid Society and the 
First Congregational Church of Grand Rapids (2) [1863; col-
lectes vrouwen; Gregory; lijst soldaten: Alger-Weatherwax]; B. 
Schirado, R. Strauss: A sense of place. The Beckmaze House 
(2) [Brown, Lincoln, Jenison, Gordon, Fetterman].

The New York Genealogical and Biographical Record, jg. 146, 
2015-1. A tribute to Harry Macy Jr. [met bibliografie]; H.B. Hoff: 
The family of Assuerus Hendricks, silversmith, .[Montens uit 
Amsterdam, exm. Vermunte, van Hees, van Hogendorp, Tiel-
mans, Schonen, van Hoorn, van Flaesbeck, van den Burgh]; 
J.B. Dobson: William J. Hoffmann [uit Rotterdam; genealoog; 
Hoogewerf]; F.C.Hart: Pressing rewind reconsidering John 
Ogden of Rye [welke?; Kieft, Budd]; G.I. Harris: Wlijah and Nan-
cy (Burger) Bowman of Pennsylvania and N.Y. [Berger, Jenkins]; 
L. Murphy de Grazia,: Con spirito: Violinist Giuseppe de Grazia 
1855-1937, of Marsicovetere (It.); H.Z. Jones: Some newly dis-

covered German origins of New York’s later-arriving Palatines 
[lijst uit 1710: Auffensand, Baya, Frantz, Fretz, Gugenheim].

Oostenrijk
Geschichtsverein für Kärnten, 2015-1. A Ogris: Völkermarkt 
... Unterkärnten; St. Andrä [Liechtenberg]; Klagenfurt]; P.B. 
Plank: Benediktinerabtei St. Lambrecht [Pierer]; Feldkirchen; 
G. Piccottini: Als die römer frech geworden ... zogen sie nach 
Deutschlands Norden [Caelius]; Das Ruhrgebiet – eine Region 
im Wandel [Krupp von Bohlen und Halbach, Haniel]; M. Andre-
as-Grisebach: Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848); Toni 
Strugge (1884-1971) WO I; Der Garten der Grafen Egger in 
Lippitzbach; Joseph Daublebsky Freiher von Sterneck (1775-
1848).

Zuid-Afrika
Capensis [Wes-Kaap], 2014-4. S. Ziehl: Groups of Germans 
arrived to populate the eastern districts [overzicht en sta-

tistieken]; P. Silbernagl: 
Contribution of the Potu-
guese to South African’s 
genealogy [vanaf Diogo 
Cão in 1487; Dias, van 
Bengale, van Colombo, 
v. Surate, Vermaak, du 
Plooij, Kluijsman, Hitze-
roth, d’Oliveira, Ferreira, 
van Blerk, Thuyn, Koege-
lenberg]; G. Geldenhuys: 
Heidelbergse kerkkoor 
van 1914 in genalogiese 
besonderhede [Burger, 
Uys, Swart, Engels, van 
der Spuy, de la Bat-de 

Vos, van Wyk, Vlotman, Rompf]; J. Krige: Die Rabies van Groen-
kloof [verv.; Marais, Postma Slykhuis, du Plessis, van Heerden, 
van der Merwe].

Familia, jg. 52, 2015-1. E. Hanekom-Heyns: Janse van Rens-
burg-vraagstukke [van Staden, Smit, Nel, Siener, Burger, 
Lochner, du Plessis]; E. Stieger: Die geskiedeins van die fa-
milie Scheuer [Spamer, Visser, Vermaak]; P. Coreejes-Brink: 
Ken ons werklik die mense na aan ons? [van Deventer, 
Hoogeboom, van Wyk]; R. Wolfaardt: My navorsing na die 
Wolfaardts; J. Deare: The captains Guthrie [Schots]; W. Renze: 
The Renze familiy of South Africa [Frost, Nuxholl, Magass]; 
E.P.S. Galjaard: Ongekoppeldes van die Taljaard-register 
gekoppel [Bosman, Swart, Goldie, Degenaar, Groevers, Uys, 
Haasbroek, Venter, Visagie, Wilmans, Greyvenstein, Marx]; D. 
Hoogeveen: Benaming van voorouders; J. Boje: On the subject 
of the Baumann’s.
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Op de oproep van voorzitter Toon van Gestel om in het hoofd-
bestuur of in een andere rol taken binnen de NGV uit te voeren 
hebben 16 personen gereageerd. Dat is verheugend.

Toekomst

De NGV wordt dit jaar 70. Al meer dan tien jaar daalt het aantal 
leden. Hoe komt dat en kunnen we daar iets aan doen? Want 
ondertussen stijgen de kosten en dalen de inkomsten. Bieden 
we de juiste zaken aan, delen we voldoende kennis en infor-
matie? Leidt de NGV ook Naar Gezamenlijke Verbondenheid? 
En nog veel meer vragen. Een nieuwe commissie gaat op zoek 
naar de antwoorden en de juiste ideeën om met gepaste maat-
regelen te kunnen komen.

Samen sterk

Naast de NGV houden veel andere organisaties zich bezig 
met genealogie of heraldiek. Waar mogelijk werken wij daar-
mee samen. Afgelopen jaar hebben de Hollandse Vereniging 
voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en de NGV een vorm van 
samenwerking afgesproken op het gebied van Heraldiek. Aan-
vragen voor de registratie van een wapen worden gezamenlijk 
afgewikkeld. 
De NGV gaat de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde 

faciliteren bij het catalogiseren van hun collectie. De resulta-
ten worden opgenomen in de database van onze heraldische 
bibliotheek. 
Met de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie is gespro-
ken over samenwerking en uitwisseling van informatie. De 
Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie wordt betrokken 
bij een project van de afdeling Drenthe. Hierbij worden familie-
verhoudingen van de Joodse oorlogsslachtoffers uit Drenthe 
in kaart gebracht. Het HB wil ook in gesprek gaan met verte-
genwoordigers van MyHeritage en Geneanet. 
In het halfjaarlijkse ‘voorzitters’-overleg blijft de NGV in ge-
sprek met de andere grote genealogische organisaties in Ne-
derland. 
Zo hoopt het HB bij te dragen aan de beoefening van genealo-
gie en heraldiek door onze leden en die van andere organisaties.

Bestuurlijke onderwerpen

Het HB is al weer druk bezig met de voorbereiding van de Alge-
mene Vergadering op 23 april aanstaande. Het opstellen van 
een algemeen jaarverslag en een financieel jaarverslag is een 
hele operatie. Nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld, werkt 
een groep aan de vernieuwing van het huishoudelijk reglement. 
De commissie huisvesting is bezig met een tussenrapportage. 
Het HB zelf werkt aan het nieuwe Beleidsplan 2017-2021.

Zwitserland

Regio-Familienforscher [Basel], jg. 28, 2015-1.R.T. Hallauer: 
Harder von Schaffhausen/von Hartenberg. Ein Leumundsbe-
richt in Auswanderungsakten von Freiburg im Üchtland [naar 
Brazilië; Zinder, von Salzberg]; M. Welti: Carl III Wilhelm von Ba-
den-Durlach (1679-1738). Ein Nachtrag zur Biographie des Herrn 
vom Markgräflerhof [maitresses; bindingsangst]; Tagebuch 
einer reise ins heilige Land von 1603 [Wermenlinger , Stöckhli 

1603; Meier, Frei, Kräuwliger]; W.B. Stern: Familie und Pest im 
Alten Basel, eine genealogische Studie [HiPeBa]; J. Rauber: Die 
Kirchenbücher Baselland digital; Was die Römer und Kelten im 
Mittelthal hinterlassen haben; M.L. Gamma-Liechty: Hinrich-
tungen Basel 1737-1797; Volkszählung von Michelbach-le-Haut 
1796.

Van de tafel van het hoofdbestuur
Het hoofdbestuur (HB) houdt u via deze rubriek op de hoogte van zijn vele activiteiten
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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

Op 28 januari bezocht landelijk voorzitter Toon van Gestel, ver-
gezeld door een delegatie van het afdelingsbestuur, mevrouw 
G.M.W. (Truus) Goverde-Leeuw in Roosendaal, om haar te be-
danken voor ruim twintig jaar inzet voor de afdeling, met name 
voor de verzorging van het afdelingsblad. Als blijk van waar-
dering kreeg zij door de landelijk voorzitter een zilveren speld 
uitgereikt, terwijl de afdeling haar, naast een bos bloemen ver-
raste met een USB-stick, met daarop alle afdelingsbladen van 
de afgelopen 25 jaar, aangevuld met andere publicaties van de 
afdeling.

Truus Goverde werd in 1992 lid van de NGV. Spoedig daarna 
trad zij toe tot de redactie van het afdelingsblad, dat in 1991 
werd gestart als alternatief voor de tot dan toe gebruikelijke 

convocatie. Vanaf 1995 verzorgde zij de vormgeving van het 
blad, dat in de loop der jaren een steeds mooier uiterlijk kreeg. 
Vanwege haar werk, DTP-werk op een drukkerij, was dat bij 
haar in goede handen. Als enige vrouw in een redactie met vier 
mannen gaf zij vaak de doorslag wanneer er verschil van me-
ning was over plaatsing van artikelen.

In de beginjaren was het blad heel eenvoudig opgemaakt, 
eerst een blauwe, later een gele omslag met een afbeelding 
van een kerk uit het werkgebied van de afdeling. Geleidelijk 
aan groeide de kwaliteit van het binnenwerk, om in 2005 onder 
haar impuls een totale vernieuwing te ondergaan. De omslag 
kreeg het beeldmerk, dat nu nog steeds het kenmerk is van de 
afdeling, een boomstam met een driehoek.
De boomstam, die eigenlijk model staat voor ons stam-
boomonderzoek en de driehoek, die de symboliek van geboor-
te, huwelijk en overlijden uitbeeldt maar ook de loop van de 
geschiedenis: verleden, heden en toekomst.

Toen zij vorig jaar als enige overbleef in de redactie en er als 
gevolg daarvan geen blad verscheen, kwam Truus tot de con-
clusie, dat het tijd werd dat anderen het werk zouden overne-
men. In goed overleg met het afdelingsbestuur werd de knoop 
doorgehakt. Een besluit dat het afdelingsbestuur natuurlijk 
respecteert. Twintig jaar lang een blad vormgeven verdient 
respect en waardering. Het bestuur is haar dankbaar voor al 
het werk dat zij gedaan heeft.

Truus heeft een mobiele beperking, waardoor zij aan een 
rolstoel gebonden is. Dat belette haar niet om zich in haar 
woonplaats vanaf 1985 in te zetten voor de gehandicapte me-
demens als secretaris van een plaatselijke organisatie voor 
gehandicapten. Daarnaast was zij ook actief voor de parochie 
en voor een wijkblad. Voor al haar verdiensten werd ze in 1990 
koninklijk onderscheiden. De uitreiking van de zilveren speld 
van de NGV was voor haar een complete verrassing maar zij 
kon het natuurlijk wel waarderen en was er eigenlijk wel een 
beetje trots op. Het blad moet het nu zonder Truus stellen 
maar zij zal herinnerd worden als het boegbeeld van de eerste 
25 jaar van het blad.

Tekst en foto: Frans Roelvink, secretaris NGV afdeling West 
Noord-Brabant

Een zilveren speld voor twintig jaar actieve inzet voor de NGV

1. Trots laat mevrouw Goverde Leeuw haar zojuist ontvangen speld zien 
aan haar man
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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 familiemateriaal zoals 
foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig bij de juiste 
gegevens waardoor ze makkelijk zijn terug te vinden. 

Ook het rechtstreeks importeren van aktegegevens 
van de WieWasWie bronnen, met aanmaak 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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