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Bij de Voorplaat
Molen bij Wijk bij Duurstede, geschilderd door Jacob Isaacksz van Ruisdael, tussen circa 1668 en 1670, Rijksmuseum, in 
bruikleen van de Stad Amsterdam. De afgebeelde molen is een torenmolen, van welk type er nu nog vier in Nederland te 
vinden zijn.
Fragmentgenealogie van Jacob Jansz de Goyer 
I.  Jacob Jansz de Goyer, meubelmaker in Blaricum en Naarden, overleden Naarden 1616.
 Uit dit huwelijk onder andere:

1.  Isaack Jacobsz van Ruisdael, geboren Naarden 1599, begraven Haarlem 4 oktober 1677, volgt IIa.
2.  Salomon van Ruysdael, geboren Naarden circa 1600, begraven Haarlem 3 november 1670, volgt IIb.
3.  Jacob Jacobsz van Ruysdael, overleden 1656.
4.  Drie zoons die zich De Goyer blijven noemen.

IIa.  Isaack Jacobsz van Ruisdael, geboren Naarden 1599, ‘ebbenhouten lijstenmaker’, kunsthandelaar en landschaps-
schilder in Naarden en Amsterdam, begraven Haarlem 4 oktober 1677, trouwt (1) met N.N., overleden 1628 in het 
kraambed, trouwt (2) 12 november 1628 Maycken Cornelisdr, overleden 1642, trouwt (3) 1642 N.N.
Uit het eerste huwelijk, volgens anderen misschien uit het tweede huwelijk:
1.  Jacob Isaaksz, geboren Haarlem circa 1628, gedoopt als mennoniet te Amsterdam, bekend landschapsschilder 

en tekenaar, begraven Haarlem (St. Bavokerk) 14 maart 1682.
De ‘Molen bij Wijk bij Duurstede’ hoort tot Van Ruisdael's belangrijkste werken. De huidige molen in Wijk bij Duurstede staat 
200 meter meer naar het oosten, op de oude stadspoort. Van Ruisdaels werk is nauwkeurig gecomponeerd en dus geen 
weergave van de werkelijkheid, toch zijn op dit schilderij de toren van het kasteel te Duurstede en de afgeknotte kerktoren 
te zien. Zoals de gewoonte was begon Jacob zijn schilderijen te signeren in 1646, het jaar dat hij zijn opleiding bij het Haar-
lemse Sint-Lucasgilde gilde voltooid had. Jacob is ongehuwd gebleven en woonde met zijn vader in Amsterdam. Rond 1656 
verhuisde hij van Haarlem naar Amsterdam, waar hij in 1659 burgerrechten kreeg. Hier woonde hij op verschillende adres-
sen, onder meer aan de Kalverstraat en in de ‘Beursstraet inde Silvere Trompet’. Dit is het tegenwoordige Rokin, vlak bij de 
Dam. Van Ruisdael schijnt ook te hebben gewerkt als chirurg. Er zijn mensen die beweren dat hij daarvoor ook opgeleid was 
en dat hij in 1672 promoveerde in de geneeskunde in Caen, of zijn studie afrondde in 1676 in Amsterdam, maar de geleerden 
zijn het hierover nog niet eens. Hij zou dan na het rampjaar 1672 in zijn onderhoud hebben voorzien als chirurg.

Uit het derde huwelijk:
2.  Maria.

IIb.  Salomon van Ruysdael, geboren Naarden circa 1600, mennoniet, landschapsschilder en tekenaar, begraven Haarlem 
3 november 1670, trouwt met Mayken N.N. Zijn werk is onder andere te vinden in de National Gallery in Londen en de 
National Gallery of Art in Washington D.C.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob Salomonsz, geboren circa 1630, gedoopt als mennoniet Amsterdam 1666, landschapsschilder, begraven 

Haarlem 1681, trouwt (1) met Geertruy Pieters, trouwt (2) 1673 met Annetje Jans Colijn.
Bronnen: www.kunstbus.nl, wikipedia, www.artble.com. 
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Van de redactie
We beginnen deze uitgave met een artikel getiteld ‘Van Hoeven tot Van der Hoeven’ van Pieter van 
der Hoeven. Zijn zoektocht begint met een leveringsacte van een stuk veen in de buurt van Son in 
Brabant door de stamvader Andries Geritszoon uit 1528. Er volgt dan een familiegeschiedenis die 
zich grotendeels afspeelt in de zestiende en begin zeventiende eeuw en toont hoe de familienaam 
Van der Hoeven is ontstaan.

De volgende bijdrage van V. W. Breurkes is een persoonlijk getint verhaal naar een ‘verste 
voorouder’ en is getiteld ‘Tweemaal de naam Hamerslag’. Auteur begint allereerst met de 
achtergrond van een aantal generaties Hamerslag uit Ulbach-Palenberg. Vervolgens presenteert 
hij de geschiedenis van de familienaam Hamerslag uit Nijmegen. Een gecompliceerd verhaal 
waarbij ook wordt verwezen naar eerdere publicaties in Gens Nostra.

‘De kwartieren van mr. Adriaen Nicolaesz Boogaert’ is van Hans Nagtegaal met de medewerking 
van Henk Morien. De hoofdpersoon is mr. Adriaan Nicolaesz Boogaert, heer van Beloys, die werd 
geboren in Delft op 3 november 1634. De auteur vertelt ons de ontstaansgeschiedenis van het 
wapen en de achtergronden bij de kwartieren die daaraan vooraf gaan.

We vervolgen met een korte bijdrage van Ton van Reeken, ‘Helvoirtse schoenen, niet betaalde 433 
paar aan Franse militairen geleverde schoenen’.
In de rubriek Digitaal worden deze keer de Sont-tol Registers besproken. Dit is een prachtige 
bron voor genealogen en er wordt hulp gevraagd om het digitaliseren te voltooien.

Tot slot wijs ik op een korte bijdrage van André Schröder getiteld ‘Geboorteplaats (on)bekend’. 
Veel onderzoekers stuiten in actes van hun voorouders op verwijzingen naar een plaats van 
herkomst in Duitsland. Dit verhaal presenteert een zoektocht naar zo’n geboortedorp.

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

Frits van Oostvoorn 
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PIETER VAN DER HOEVEN

Van Hoeven tot Van der Hoeven

 ‘na dode Jenneke’
Jan Mathijszoon, als voogd van de weeskinderen van zijn halfbroer en Andries Gerits
zoon als man van zijn vrouw geven over met vrije gift aan Thonis Barthoenszoon 
moer, die hun aanbestorven was na dode Jenneke, Claes Zegers huysvrou was, 
onbedeeld met Mr. Evaert de Veer Claeszoon cum suis.1 
Met deze leveringsacte van een stuk veen door stamvader Andries Geritszoon, 
van 20 februari 1528 uit Klein-Waspik eindigt de prehistorie van de familie Van 
der Hoeven, wier nazaten nog steeds het molenijzerwapen voeren, en begint hun 
familiegeschiedenis.

1. De aanvang van de geschiedenis van de familie Van der Hoeven. Blijkens de eraan voorafgaande acte te dateren op 20 februari 1528 (in eodem anno 
et die). Jan Matthijszoon heeft om een afschrift gevraagd: Petit L(itte)ras (kopie van mijn tante).
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Mijn tante Puk - A.I. Menalda-van der Hoeven (1903-1988)2 - 
heeft die familiegeschiedenis uitgebreid uitgeplozen. Zij trof 
de namen van Andries Geritszoon en diens kinderen en ver-
der nageslacht met grote regelmaat aan in de Langstraatse 
archieven3 van na februari 1528. Tot 1528 moeten wij het doen 
met de analyse van mijn overgrootvader, H. van der Hoeven, in 
zijn familieboek.4 Uit de (latere) familienaam en de molenijzers 
in het familiewapen blijkt, dat Andries en zijn voorouders voor-
aanstaande inwoners waren van Son, een plaats in de Peel.

Kennelijk was Jennekes dood de aanleiding voor Andries om 
zijn positie in Son in te ruilen en met zijn gezin naar de Lang-
straat te tijgen. Hoe het hen daar verging, is redelijk bekend 
dankzij mijn tantes naspeuringen. Daaruit komen de eerste 
Van der Hoevens naar voren als welgestelde, ondernemende 
en maatschappelijk betrokken lieden. Mijn tante wilde haar 
zoektocht toegankelijk maken, maar zij beschreef die vanuit 
de zoektocht en minder vanuit de lezer. Daardoor is haar re-
laas minder toegankelijk als geschiedenis en is het lastiger de 
gebeurtenissen in de tijd te plaatsen. Mijn doel is om van de 
werken van mijn overgrootvader en tante een verhaal te ma-
ken. Met name heb ik drie dingen gedaan:
1. Ik liet vrijwel alles weg over de bronnen zelf, maar benutte 

slechts de inhoud. Ik heb daarvoor geen eigen archiefon-
derzoek gedaan, maar put uit bestaande bronnen. Soms 
als mijn overgrootvader of tante iets vermoedden en dat 
komt uit voor het verhaal, neem ik het als feit aan. Op en-
kele ondergeschikte punten (bijvoorbeeld: was het tweede 
kind een broer of zus?) deed ik een aanname.

2. Ik haal een aantal relevante feiten uit de vaderlandse en 
regionale geschiedenis op en koppel die aan het leven van 
de personen in deze familiegeschiedenis.

3. In één geval heb ik een aannemelijk verhaal bedacht bij de 
beperkte bekende gegevens.

Ik vermeld natuurlijk wel in alle gevallen wat uit bronnen als 
feit wordt aangeleverd en welke aannames ik deed om die fei-
ten aan elkaar te rijgen.
Hoewel de spelling van namen in de documenten en in de boe-
ken van mijn overgrootvader en tante verre van eenduidig is, 
heb ik wel telkens dezelfde schrijfwijze aangehouden per per-
soon. Mijn spelling is willekeurig gekozen uit de voorliggende 
variaties, maar ik gebruik wel waar mogelijk verschillende 
spellingen voor verschillende personen om verwarring te voor-
komen (bijvoorbeeld: Gerit en Gherijt). Aan het eind volgt een 
fragmentgenealogie met de hier genoemde personen. Met dit 
verhaal over onze familie aan het begin van de zestiende eeuw 
wil ik dus niets afdoen aan het eerdere monnikenwerk, maar er 
eerder iets aan toevoegen.

Spiltijd

In deze familiegeschiedenis is het begin van de zestiende eeuw 
dus een spiltijd, een sleutelperiode in de geschiedenis van de 
familie, maar rond die eeuwwisseling gebeurde er überhaupt 
veel meer in de maatschappij, nog wel meer dan rond de mil-

lenniumwisseling, die wij zelf meemaakten. Deze veranderin-
gen moeten invloed hebben gehad op de besluiten van Andries 
en zijn kinderen. Daarom haal ik hier op hoe de vlag erbij hing in 
de Nederlanden van rond 1500. De Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648) was nog ver weg en van Nederland en Europa zoals wij 
dat nu kennen, was nog geen sprake. De Nederlandse kustlijn 
zag er nog heel anders uit en staatkundig en godsdienstig be-
gonnen zich de latere ontwikkelingen pas af te tekenen, maar 
van die ontwikkelingen had men toen natuurlijk nog geen weet.
In het jaar 1500 werd Karel V geboren als zoon van Filips de 
Schone en Johanna van Castilië, de laatstgenoemde bijge-
naamd de Waanzinnige. Via Johanna kwamen de Nederlanden 
in contact met den koning van Hispanje. Als afstammeling 
van Filips de Goede erfde Karel V de graafschappen Holland, 
Zeeland en Henegouwen, die Filips de Goede in 1434 zich de-
finitief toeëigende toen Jacoba van Beieren de voorkeur gaf 
aan Frank van Borselen als vierde echtgenoot boven het be-
houden van haar graafschappen. Filips de Goede had later ook 
het hertogdom Brabant verworven nadat Jacoba’s eerdere, 
tweede, echtgenoot Jan IV van Brabant (die in alle opzichten 
een slapjurk zou zijn geweest; niet de Hertog Jan van het bier-
merk), overleed. De overige provincies, die later de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden zouden vormen, werden 
alle rond 1500, na herhaalde strijd, aan deze nieuw ontstane 
eenheid toegevoegd.
Aan het slot van de vijftiende eeuw was er een einde gekomen 
aan de honderden jaren van Hoekse en Kabeljauwse twisten 
in Holland. De Hoekse partij was aangevoerd door feodale 
machthebbers, zoals Jacoba van Beieren, en had zich verzet 
tegen de opkomst van de nieuwe burgerij. Filips de Goede 
had elke verwijzing naar deze partijen verboden, maar na zijn 
dood stak de ruzie weer de kop op. Ten laatste in de persoon 
van jonker Frans van Brederode, die in 1488 Rotterdam innam. 
Persoonlijk voel ik vooral sympathie voor de Kabeljauwen, im-
mers de Hoeken associeer ik met opportunistische despoten 
en de Kabeljauwen met een verantwoordelijke elite.
Hoe dan ook, een jaar later, na jonker Frans’ nederlaag, was de 
macht van de Kabeljauwse stedelijke burgerij in Holland geves-
tigd. Maar de steden zouden niet lang de belangrijkste machts-
centra blijven, want al in de zestiende eeuw verschoof de macht 
verder naar de provinciale staten en later naar de Staten-Gene-
raal. Onder Karel V was het gedaan met stedelijke privileges.
Al die twisten, strijd en oorlogen deden de economie in het 
algemeen geen goed. Financieel, fiscaal en maatschappelijk 
waren de mensen meer onderworpen aan willekeur dan tegen-
woordig. Zowel op het niveau van graafschap en hertogdom, 
als op lokaal niveau gaf de kundigheid en de eerlijkheid van de 
bestuurders de doorslag. Legers en hertogelijke feesten kre-
gen voorrang boven publieke voorzieningen, soms met ramp-
zalige gevolgen.

Niet alleen staatkundig en politiek waren de Nederlanden en 
Europa in beweging. Ook de ontwikkeling van cultuur en we-
tenschap was met de renaissance in een stroomversnelling 
gekomen. Gedurende de middeleeuwen had de rooms-katho-
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lieke kerk - in navolging van de oude kerkvader Augustinus - 
praktisch onderzoek strijdig verklaard met Gods wil. Thomas 
van Aquino had empirisch onderzoek met God verzoend en 
daarmee kwam een stortvloed aan nieuwe ideeën - zoals de 
boekdrukkunst - op gang. De boekdrukkunst versterkte op 
haar beurt weer de verspreiding en uitwisseling van die idee-
en. Ondertussen was de kerk zelf nog niet gemoderniseerd en 
deze bleef een remmende factor in de maatschappij. In 1508 
neemt de Rotterdamse priesterszoon Erasmus in zijn boek 
Laus stultitiae, Lof der Zotheid, Hollanders en Brabanders 
op de hak. Maar vooral de geestelijkheid van zijn tijd moet het 
bij Erasmus ontgelden. Met zijn kritiek probeerde hij de kerk 
van binnen uit te veranderen. Hier slaagde Erasmus niet in. In 
1517 hangt de Duitse priester Maarten Luther een pamflet met 
95 stellingen tegen de katholieke kerk, aan de deuren van de 
slotkapel in Witttenberg. Deze actie is uiteindelijk aanleiding 
tot een kerkhervorming, de Reformatie, die Kerk en Europa zal 
verdelen. In heel Europa veranderden de economische verhou-
dingen en daarmee de handelsstromen. Erasmus staat erom 
bekend, dat hij altijd op reis was door Europa, in zijn jeugd als 
reisleider voor welgestelde lieden, later op eigen gelegenheid. 
Ook op wereldschaal werd er steeds meer gereisd. In 1492 ont-
dekte Columbus bij toeval een nieuw werelddeel, dat later be-
kend werd onder de naam Amerika. Een ontdekking met grote 
gevolgen voor zowel de oude als de nieuw ontdekte wereld.

Maalrechten in Son

In de vijftiende eeuw woonden de voorvaders van de huidige 
Van der Hoevens in het gehucht Hoeven ten zuidwesten van de 
plaats Son. Tegenwoordig vormt Son, samen met Breugel één 
gemeente, maar het oude dorp Hoeven is nu onderdeel van 
Eindhoven. Waar tot in de twintigste eeuw nog een gebied de 
Hoeven was, ligt nu de snelweg A50, het industrieterrein Ek-
kersrijt, een recreatiegebied en het jaren zeventig-wijkje Acht-
se Barrier-Hoeven. Een ander overblijfsel van deze dorpsnaam 

is de familienaam, die pas veel later gebruikt werd als verwij-
zing naar de herkomst van de familie.

Als wapen voerden zij toen nog een zilveren (wit) schild met 
drie molenijzers - twee boven, één onder - in keel (rood). Dit 
was oorspronkelijk geen familiewapen, maar verwees, zeker 
in deze kleurencombinatie, naar het kwartier Peelland. Ook 
vanaf de twaalfde eeuw was er nog geen sprake van een fa-
miliewapen, maar gaven de molenijzers aan, dat de drager het 
maalrecht uitoefende.5

Het molenijzer was immers een essentieel onderdeel van een 
graanmolen, of deze nu op wind-, water- of paardenkracht 
draaide. In Son waren destijds tenminste twee watermolens 
en bij de genoemde wijk Achtse Barrier-Hoeven staat nu een 
eind negentiende eeuwse windmolen. Het graan werd gema-
len tussen twee platte cirkelvormige stenen. De onderste, 
de ligger, lag vast, de bovenste steen, de loper draaide rond. 
Om de loper aan te drijven, stak er een vierkante as doorheen. 
Deze as had onvoldoende greep op de steen zelf. De kracht 
werd overgebracht door een molenijzer, een X-vormig ijzer, 
dat in het profiel van de lopersteen paste en met in het midden 
een vierkant gat voor de as. Zonder molenijzer kon men geen 
graan malen en lag de broodproductie stil.
Het molenrecht of maalrecht betekende niet, dat de bezitters 
ervan molenaar waren. Zij bepaalden wie hoeveel graan waar 
(bij de banmolen) mocht laten malen. Dit recht behoorde tot 
de oude feodale rechten, anders gezegd: de bezitters van 
het maalrecht oefenden tevens een bestuurlijke functie uit. 
Andries’ vader Gerit6 had dus - naast zijn vaderschap - een 
veelzijdige zakelijke en publieke functie. Als wapenspreuk 
zou voor hem gegolden kunnen hebben: per onera summum 
(door inspanningen (bereik ik) de top) naar analogie van het 
oude Romeinse per aspera ad astra (door moeilijkheden naar 
de sterren7). Ook de volgende generaties waren op meerdere 
terreinen actief. Verderop in deze geschiedenis verschijnt een 
andere inwoner van Son, die dit devies inspireerde.

2. Van het oude dorp Hoeven resteert nog de oude langgevelboerderij de Kaalhoef. Deze stamt uit de achttiende eeuw en dus van twee eeuwen na het 
vertrek van de Van der Hoevens (eigen foto).
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Het gehucht Hoeven zelf bestond vermoedelijk uit een gro-
te hoeve en een paar woninkjes en was geen erg spannende 
plaats. Er was weinig openbare activiteit. Zelfs voor de kerk 
moest men naar Son, dat een paar honderd inwoners had. 
De kerk daar dateerde ook pas van halverwege de vijftiende 
eeuw. In die kerk was ook de school, waar de gelukkigen van 
die dagen, zoals Gerit en Andries en later Gherijt, onderwijs 
kregen. Rond 1500 was Son een goed georganiseerde, welva-
rende gemeenschap. Ongetwijfeld mede dankzij Gerit en de 
zijnen.

In de loop van de vijftiende eeuw werd de voedselvoorziening 
in steden almaar belangrijker en begonnen die steden dan ook 
de productie van brood te reglementeren. Deze regelgeving 
omvatte onder meer het malen van graan.8 Daarmee nam de 
aantrekkelijkheid van het maalrecht natuurlijk af. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat Gerit zijn zoon aanried ook eens 
verder te kijken dan het maalrecht in de Peel.

Een nieuwe nering voor Andries Geritszoon

In een tijd waarin er zoveel in de maatschappij gebeurde en 
waarin ook nog het oude heerlijke recht van de banmolen eco-
nomisch werd uitgehold, zou het vreemd zijn als een onderne-
mende jonge man als Andries Geritszoon niet eens buiten de 
eigen woonplaats keek. Wat zou er anders terecht komen van 
het motto per onera summum?
En kennelijk9 ging Andries inderdaad op pad voor hij in de voet-
sporen van zijn vader trad. Hij reisde vanuit Peelland in het 
hertogdom Brabant naar het graafschap Holland, tenminste 
naar de Langstraat en vermoedelijk ook verder, bijvoorbeeld 
naar Rotterdam of in elk geval naar Dordrecht. In die tijd was 
Dordrecht één van de belangrijkste steden in Holland en zeker 
voor de Langstraat een belangrijk afzetgebied.
Hoe dan ook, Andries ontmoette rond het jaar 1500 een scho-
ne Langstraatse uit Klein-Waspik, met wie hij trouwde. Helaas 
weten wij niet hoe zij heette, maar wel dat haar ouders de ons 
bekende Claes en Jenneke Zegers waren en dat haar zuster 
trouwde met Claes Jan Mathijszoon.10 Andries voegde bij ge-
legenheid van dit huwelijk aan het familiewapen van de drie 
molenijzers een linker vrijkwartier toe met een klimmende 
Hollandse leeuw. Dit vrijkwartier ‘bedekt’ één van de molenij-
zers. Daarmee ontstond het wapen, dat de familie sindsdien, 
dus inmiddels vijf eeuwen lang voert.11

Het jonge paar woonde in Son, waar Andries zijn vader opvolg-
de. Zij kregen twee kinderen die hun kinderjaren overleefden 
en die werden geboren tussen 1507 en 1515. Eén van deze twee 
was Gherijt.13 De twee kinderen waren nog onmondig (jonger 
dan 25 jaar) en verhuisden mee in 152714 uit Son naar de Lang-
straat.
Want naast zijn werkzaamheden in Hoeven was Andries ook 
betrokken bij de activiteiten van zijn schoonouders. De af-
stand bedraagt ongeveer 50 kilometer en kan dus gemakkelijk 
op een dag te voet of te paard worden afgelegd. Deze schoon-

ouders waren actief in een nieuwe nijverheid, namelijk de 
winning van veen, turf, een nieuwe brandstof. De opkomst van 
steden en de toename van het aantal stadsbewoners en van 
de eerste industrieën in steden - zoals de zeepziederij - deed 
de vraag naar een gemakkelijke brandstof immers toenemen.15 
Turf was daarvoor geschikter dan hout, tot dan de voornaam-
ste energiebron. Toen zijn schoonouders in 1527 beiden overle-
den waren - zijn eigen ouders waren vermoedelijk al eerder in 
Hoeven gestorven - was dit voor Andries en de zijnen aanlei-

3. Gerit, Andries en Gherijt zagen de kerktoren in Son gebouwd worden. 
De kerk zelf, waarin zij zondags de dienst bijwoonden en waar zij hun on
derwijs genoten, was al eerder voltooid, maar is na een brand niet meer 
herbouwd (eigen foto).
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ding om definitief uit de Peel weg te gaan. Zo nam Andries de 
zaken over van zijn overleden schoonouders en vestigde zich 
met zijn vrouw en twee kinderen in de Langstraat. Zijn schoon-
zus, de zuster van zijn vrouw en haar man, Claes Jan Mathijs-
zoon waren eerder gestorven. Andries treedt meteen op als 
voogd voor zijn neven en nichten.

De Langstraat of Lange Straat is de landstreek tussen Geer-
truidenberg in het westen en Waalwijk in het oosten. Deze 
streek ligt tegenwoordig midden in de provincie Noord-Bra-
bant, maar was destijds voornamelijk Hollands, met uitzon-
dering van Waalwijk. Deze grens was eind veertiende eeuw 
vastgesteld en zou tot de Franse tijd blijven gelden. Tot 19 
november 1421 lag de Langstraat op de zuidflank van de 
Zuid-Hollandse Waard. In de noordwesthoek van deze pol-
der lag Dordrecht. De Rijn en de Maas mondden via de Mer-
wede iets ten noordwesten van Dordrecht in een delta uit, 
waar nu ten zuiden van Rotterdam de Hoekse Waard ligt. In 
deze delta lagen eilanden zoals Voorne, Goeree en Schou-
wen. Op Sint Elisabethsdag 1421 sloeg een stormvloed de 
dijken van Zuid-Hollandse Waard weg en sindsdien wordt 
Dordrecht van de Langstraat gescheiden door een nieuwe 
riviermonding, de Nieuwe Merwede, en een moerasgebied, 
de Biesbosch.

De allereerste acte, die Andries vermeldt (zie hierboven), is 
onderdeel van een soort ruilverkaveling avant la lettre. Later, 
in 1528 verkrijgt hij een ander stuk land. Dit op grond van het 
zogenaamde naastingsrecht, dat er destijds voor moest zor-
gen, dat landstukken niet te zeer door vererving versnipperd 
raakten.16 De grond werd natuurlijk gebruikt voor de landbouw, 
maar - zoals vermeld - sinds de dertiende eeuw in toenemen-
de mate ook voor turfwinning, een arbeidsintensieve, maar 
lucratieve handel. De gewonnen turf werd op lichters, kleine 
platboomd vaartuigen, afgevoerd via turfvaarten en vervol-
gens met grotere schepen naar verschillende Hollandse ste-
den, waaronder van oudsher met name Dordrecht. Andries had 
maar weinig tijd zichzelf en zijn kinderen in dit nieuwe beroep 
in te werken, want hij overleed al in 1531.17 Zijn twee onmondige 
kinderen - die zijn dan al begin twintig - krijgen een voogd, Jan 
Mathijszoon, een halfbroer van hun oom. Kennelijk was hun 
moeder, Andries’ echtgenote, toen ook al overleden.

De lotgevallen van Gherijt Andrieszoon

Van Andries’ kinderen is voor ons vooral Gherijt van belang. 
Zijn leven staat centraal in deze familiegeschiedenis. Gherijt 
heette natuurlijk naar zijn grootvader en was de oudste zoon. 
Hij werd geboren omstreeks 1509 in Son. Zoals zijn vader en 
grootvader kreeg hij daar lessen, lezen en schrijven, rekenen, 
een beetje Latijn en natuurlijk godsdienst, in het kerkgebouw 
van Son.
Daar moet Frans van de Velde bij hem op school gezeten heb-
ben. Frans ging prat op zijn Sonse afkomst: hij noemde zich la-
ter Sonnius, aan zijn wapen - eveneens drie molenijzers, maar 
in andere kleuren - voegde hij een vrijkwartier toe met een 
zonnetje en als devies bedacht hij sine onere nihil (niets zonder 
moeite; een dubbele ontkenning van het eerder genoemde per 
onera summum). De beginletters van de drie woorden vormen 
samen de naam van zijn geboorteplaats. Frans werd priester 
en later inquisiteur. Toen ‘s Hertogenbosch een bisdom werd in 
de strijd tegen de opkomende hervorming, werd Frans in 1560 
de eerste bisschop. Als inquisiteur en bisschop veroordeelde 
hij de misstanden in de kerk, maar bestreed hij vooral talloze 
protestanten met behulp van de brandstapel. Gherijt was toen 
kerkmeester van de rooms-katholieke kerk in Besoyen. Hij had 
allicht - in lijn met de verdraagzame cultuur in de Langstraat 
- andere opvattingen over christelijke naastenliefde en hij her-
innerde zich misschien de opvatting van Erasmus over lieden, 
die door Christus’ ijver ontstoken te vuur en zwaard ook veel 
christenbloed vergieten en dan menen de kerk te verdedigen.
Eind 1527 verhuisde Gherijt met zijn ouders en zijn jongere 
zus naar de Langstraat, waar zijn vader de zaken overnam van 
zijn overleden schoonouders. Gherijt is dan achttien jaar oud. 
Helaas sterven ook zijn ouders al een paar jaar later. Gherijt 
krijgt een voogd, Jan Mathijszoon.18 Deze is amper tien jaar 
ouder dan hijzelf. Uit het begin van de jaren veertig - hij is dan 
in de dertig - vinden wij documenten, waaruit blijkt dat hij de-
len van de erfenis van zijn ouders en grootouders verkoopt. Hij 
lijkt in die jaren vooral in te teren op het familievermogen. Zo 

4. Het Van der Hoevenwapen door Andries samengesteld uit het 
driemolenijzerwapen en de Hollandse leeuw (door mij ingekleurde foto 
van mijn tante).12
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verkoopt hij in 154219 zijn aandeel in de erfenis van Peter Dircx-
zoon; in 1544 de rest.20 In 1545 maakt hij een geërfde vordering 
op een gilde te gelde.21

Gherijt had - afgezien van mogelijk jong gestorven kinderen - 
drie zonen en twee dochters. De moeder van de oudste zoon, 
Andries, is jong gestorven, hetgeen in die tijd op zich niet op-
vallend is. Zeker kraamvrouwen liepen nog een groot risico. 
Opvallender is dat de andere kinderen allen pas geboren zijn 
na 1551, toen Gherijt al in de veertig was.
Een tragische verklaring voor de schaarse bekende gegevens 
luidt dat Gherijt bij zijn verhuizing naar de Langstraat zijn 
jeugdvriendin na een innig afscheid zwanger achterliet. Het 
jaar daarop hoorde hij in Waspik over haar overlijden na de ge-
boorte van zijn zoon. Deze was - op wens van de moeder - An-
dries genoemd, naar Gherijts vader en werd opgevoed door 
zijn grootouders in Son. Gherijt was hiervan van streek en 
gaat - zeker na het overlijden van zijn vader en het einde van 
de voogdijschap op zijn vijfentwintigste jaar, aan het zwerven. 
Mogelijk nam hij deel aan een pelgrimstocht naar Jeruzalem 
zoals in 1536 gemaakt door Jan van Beveren, waarvan het ver-
slag verzeild raakte in het Van der Hoeven-archief.22

Gelukkig herpakt hij zich rond 1550 - onder de goede invloed 
van zijn latere vrouw Lijntke - en bouwt dan succesvol voort 
op zijn opgedane levenservaring. Gherijts zoon Andries woont 
intussen nog in Son, maar vader en zoon zien elkaar wel jaar-
lijks. Na het overlijden van zijn Sonse grootouders komt An-
dries als (bijna) mondige man naar de Langstraat. Zijn vader 
is dan net getrouwd met Lijntke, een vrouw, die weinig ouder 
is dan hijzelf.

Tot zover mijn theorie23 over Gherijts Sonse liefde en Andries’ 
geboorte. De werkelijkheid is vast nog opmerkelijker dan dit 
verhaal.

Omstreeks 1550 trouwt Gherijt met Lijntke (Catelijn, Catheri-
na) Petersdochter. Hij is dan begin veertig; zij is een stuk jon-
ger en zal hem overleven. Met Lijntkes broer Peter zal Gherijt 
ook zakelijk gaan samenwerken, zoals bij de ontginning van de 
moergronden van Hedel. In mei 1566 kopen zij daar het recht 
om turf te winnen. Zij kopen dus niet de grond, maar een con-
cessie, zoals wij vandaag zouden zeggen. Het betreft hier drie-
enhalve hectare gelegen in de Langstraat (niet in de plaats He-
del zelf). Tegen dat jaar breiden de zwagers hun onderneming 
dus flink uit, maar zover is Gherijt in 1550 nog lang niet.
In de jaren veertig vonden wij vooral dat Gherijt bezittingen te 
gelde maakt, vanaf de jaren vijftig verwerft hij gronden. In 1554 
huurt hij land, maar hij bezit ook zes morgen en twee hont25 
land in Besoyen.26 In 1560 heeft hij daar een eigen huis en ook 
een kantoor (een herberg), waar hij het notariaat uitoefent.27 
Als notaris bemiddelt en beslist hij in allerlei geschillen van de 
Langstraatste bevolking. Verder breidt hij zijn grondbezit en 
onderneming uit voor zichzelf en met anderen; niet alleen sa-
men met zijn zwager Peter, maar bijvoorbeeld in 1571 in ‘s Gre-
velduin samen met andere Langstraters. Ondertussen bezoek 
hij vermoedelijk ook nog regelmatig zijn geboortestreek.
Hij is kerckemeester bij de dan nog rooms-katholieke kerk in 
Besoyen. De kerkelijke gemeente Hollandse Besoyen deelt 
haar kerkgebouw met de gemeente in het Brabantse Waal-
wijk: de kerktoren stond precies op de grens. Als later tijdens 

5. De oudste nog bestaande boerderij in Waspik, van het Langstraatse type, gebouwd circa 1600 (eigen foto).
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de Republiek het protestantisme eerst in Besoyen en later 
in Waalwijk de overheersende godsdienst wordt, zullen her-
vormden en katholieken ook het kerkgebouw delen.28 Gherijt 
treedt tevens op als voogd van Mariken, een achternichtje van 
zijn moeder.29 Zolang zij innocent, onmondig, dus jonger van 25 
jaar is, beheert hij haar bezittingen.
Gherijt en Lijntke krijgen samen tenminste twee zonen en twee 
dochters, die allen na 1551 geboren zijn.30 Onder hen ook Peter, 
die genoemd werd naar zijn grootvader van moederszijde. 
Aangezien Peter rond 1578 trouwde zal hij van deze kinderen 
de oudste zijn geweest. Gherijt overlijdt in 1575, ergens tussen 
januari en oktober. Zijn kinderen uit zijn huwelijk met Lijntke 
zijn dan allemaal nog onmondig. Andries, Gherijts zoon uit zijn 
eerdere relatie, is in eerste instantie hun voogd. Andries ver-
laat kort na zijn vaders overlijden de Langstraat en Lijntke oe-
fent vanaf dat ogenblik de voogdij uit tot alle kinderen 25 jaar 
oud geworden zijn.

Het vervolg

Tijdens Gherijts leven heerste er een voorspoedige maat-
schappelijke rust in de Langstraat, eerst onder Karel V, maar 
ook later tot in het begin van de Tachtigjarige Oorlog. De Hol-
landse stad in de regio, Geertruidenberg, werd in 1573 zonder 
slag of stoot door Hollandse troepen bevrijd. Pas later, na 
Gherijts dood, in 1589 veroverden de Spanjaarden de stad door 
omkoping. De herovering door de Hollanders in 1593 vergde 
een langdurige intensieve belegering, die Peter, Gherijts zoon, 
niet ontgaan kan zijn. Toen daarna voor Holland de Gouden 
Eeuw aanbrak, verplaatste de oorlog zich naar de Hollandse 
grensgebieden, waaronder de Langstraat. De bevolking daar 
leed onder deze oorlog en de hongersnoden en ziekten, die de 
oorlog met zich meebracht.

Net als zijn vader was Peter nog onmondig, toen zijn vader 
overleed. Peter had daarentegen nog wel het geluk, dat zijn 
moeder nog leefde. Mijn overgrootvader merkt, op gezag van 
de oud-rijksarchivaris te ‘s Hertogenbosch, Ebell, over hem op: 
Middelerwijl had de familie zich reeds de invloedrijke positie 
te Capelle verworven, waarin zij zich aldaar en verder in de 
Langstraat in de zeventiende en achttiende eeuw heeft weten 
te handhaven. In Peters geval hield deze invloedrijke positie 
in, dat hij in 1606 schout werd van de ambtsheerlijkheid Vrij-
hoeven.31 Als schout was hij zowel voor de politie als voor de 
rechtspraak verantwoordelijk. Op basis van zijn handschrift 
omschrijft mijn tante Peters karakter als zeer natuurlijk, im-
pulsief, opgewekt, wilskrachtig, vitaal, enthousiast, toegewijd 
en moedig en met een niet geringe fantasie: In zijn jeugd zal hij 
zich wel uiterst gewichtig hebben gevonden en misschien ijdel 
en verwaand zijn geweest; later is hij veel bescheidener gewor
den en was zijn fantasie meer op geestelijke en ook lyrische za
ken gericht. Voor het sexuele had hij geen overmatige belang
stelling en zijn energie leefde hij dan ook meer uit in zijn werk, 
de instandhouding van zijn bezit en in zijn houding tegenover 
anderen en zichzelf, dan in zinnelijke geneugten. Hij had – nog 
altijd volgens mijn tante - een sterk dominante persoonlijkheid. 
Het blijkt wel dat hij die persoonlijkheid, maar ook zijn functie, 
in de strijd wierp als het ging om zijn vermogen. Samen met zijn 
zwager, Anthonis van Campen beschuldigde hij (in 1616; hij was 
toen schout) een neef van diefstal uit het sterfhuis van diens 
ouders om daardoor de nalatenschap te kunnen opeisen. Peter 
kon zijn zaak niet overtuigend staven, zodat het tot een schik-
king komt, die bepaald niet ongunstig voor hem was.32 Een jaar 
daarvoor - in 1615 - had Peter een deel van het Hoockelbosch, 

7. Een huis in Besoyen uit de tijd dat Gherijt zijn ‘herberg’ betrok (eigen foto)

6. De kerk in Besoyen waar Gherijt van der Hoeven kerkmeester was (eigen 
foto)
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vermoedelijk bij Zuidewijn-Capelle, verworven.33 Dat had hij 
gedaan door schuldbekentenissen van een bijna failliete we-
duwe op te kopen, waarvoor deze grond als onderpand diende. 
Samen met anderen stelde hij haar in gebreke en zij verkregen 
het onderpand. Peter had dus goed oog voor zijn zakelijke be-
langen en wist daarvoor daadkrachtig op te komen. Er viel met 
hem niet te spotten, maar gelukkig was hij - alweer volgens de 
genoemde handschriftanalyse - niet onredelijk.

Peter trouwde rond 1578 met Anneke Adriaensdochter (van 
Campen).34 Zij stamde, evenals Peters moeder en grootmoe-
der uit een Langstraatse familie met grondbezit en onderne-
mingszin. Peter en Anneke krijgen acht kinderen. Peter heet 
in schriftelijke bronnen nog niet Van der Hoeven, maar Gherijt 
Andries’ zoon. De verwijzing naar de herkomst van zijn vader, 
Van der Hoeven, werd pas weer35 expliciet als een naam ge-
bruikt door zijn kinderen. Niet alle huidige Van der Hoevens 
voeren het molenijzerwapen. De Van der Hoevens met dat wa-
pen stammen echter wel allemaal van deze Peter af, met name 
van twee van diens zeven zonen.36

Eén van deze zonen was Andries van der Hoeven, secretaris 
van Zuidewijn- en Vrijhoeven-Capelle, heemraad van Neder-
veen-Capelle, burgemeester van Capelle en tenslotte stad-
houder van Zuidewijn-Capelle. Hij trouwde met Alitken van 
der Punten. Ook zij behoorde tot een oude Langstraatse fa-
milie. Hun zoon Govert van der Hoeven was weer secretaris 
en heemraad en werd tevens diaken en ouderling. Hij trouwde 
met een meisje van buiten, Catelijn van Gils. Eén van hun zonen 
was op zijn beurt Gerardus van der Hoeven, die weliswaar in de 
Langstraat, te Sprang, geboren werd, maar ontvanger in Oos-
terhout werd. Daar bewoonde hij het huis Limburg, het kasteel 
dat nu het raadhuis herbergt, waar hij stierf. Gerard overleed 
midden achttiende eeuw, in 1748. Zo bekleedde ook Gerard een 
rol in het maatschappelijk leven. Hij trouwde met Maria Snellen, 
dochter uit een welgestelde Bredase familie met bezittingen in 
Zundert. Gerards zoon Pieter en kleinzoon Govert George zou-
den ook beiden een meisje Snellen trouwen, waarmee deze Van 
der Hoevens de Langstraat achter zich hebben gelaten.
Dierck van der Hoeven was ook een zoon van Peter, een broer 
van Andries. Hij trouwde met Peterken Jansdochter de Bont, 
wier vader schout was in Loon op Zand, net ten zuiden van 

de Langstraat. Dierck en Peterken kregen zes kinderen, on-
der wie Peter Dirckszoon van der Hoeven, veekoopman en 
landbouwer, en tevens schepen van Zuidewijn-Capelle. Deze 
Peter trouwde met Catalijn Molengraeff, een volle nicht van 
Catelijn van Gils, de echtgenote van Peters neef Govert. Im-
mers Catalijn Molengraeffs moeder was Leijske van Gils. 
Peter en Catalijn kregen vijf kinderen, onder wie Bartho-
lomeus van der Hoeven, die trouwde met Delia Glavimans, 
net als hijzelf geboren in Capelle. In de loop van zeventiende 
eeuw begon de turf- en hakhoutvoorraad in de Langstraat 
al uitgeput te raken en vervangen te worden door graan-
bouw. De Hedelse Heide en het Hoockelbosch hebben daar-
door een andere betekenis gekregen, maar de nazaten van 
Dierck blijven tot in negentiende eeuw een vooraanstaande 
rol vervullen in het openbare en in het zakelijke leven in de 
Langstraat en omgeving.

Fragmentgenealogie

Toelichting
Cursief: aannames, zie tekst; in een aantal gevallen heb ik jaar-
tallen gemiddeld.
Vermelding familienaam Van der Hoeven: zij komen aldus voor 
in documenten; indien tussen haakjes: een kind van hem wordt 
aldus vermeld.

I. Andries Geritszoon, geboren Son circa 1475, overleden 
Langstraat 1531, trouwt NN, dochter van Claes Zegers
zoon en Jenneke; schoonzus van Claes Jan Mathijszoon.
Uit dit huwelijk:
1. Gherijt Andrieszoon, volgt II.
2. Tenminste nog één kind geboren tussen 1508 en 1515.

II. Gherijt Andrieszoon, geboren Son 1509, overleden Lang
straat 1575, trouwt (1) NN, trouwt (2) Lijntke Petersdochter.
Uit het eerste huwelijk:
1. Andries Gherijt Andrieszoon, geboren Son 1528, over-

leden na 1575.
Uit het tweede huwelijk, allen geboren Langstraat na 1551, 

volgorde onbekend:
2. N.N. Gherijt Andriesdochter, overleden voor juli 1623, 

trouwt Aert Peterszoon van Andel.
3. Elisabeth Gherijt Andriesdochter, overleden voor juni 

1626, trouwt 1598 Jan Mathijszoon Hecx.
4. zoon N.N.
5. Peter Gherijt Andrieszoon, volgt III.

III. Peter Gherijt Andrieszoon (van der Hoeven), overleden 
1619, trouwt 1578 Anneke Adriaensdochter (van Campen), 
overleden 1644.

8. Zegel, mogelijk afkomstig van 
Gherijt van der Hoeven (kopie van 
mijn tante).24

9. Ondertekening van 26 april 1608 door Peeter Gerit Andriesz, wiens 
handschrift mijn tante gebruikte voor haar analyse (kopie van mijn tante)
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Afkortingen
RA  Rechterlijk Archief
Salha Streekarchief Langstraat Heusden Altena, www.salha.nl

Noten
1. Salha, RA Klein-Waspik R 12, fol. 70.
2. A.I. Menalda-van der Hoeven, ‘Van der Hoeven (Besoyen) en een speurtocht 

door de Langstraat (vanaf omstreeks 1500 tot 1650)’, ‘s-Gravenhage, 1973. In dit 
boek onder meer een verwijzing naar alle hier vermelde archiefdocumenten.

3. Vooral de rechterlijke archieven van Klein-Waspik en Zuidewijn-Capelle 
vormden een bron van gegevens. De gehele Langstraat ligt tegenwoordig in de 
Noord-Brabantse gemeente Waalwijk.

4. H. van der Hoeven, ‘Geschiedenis van onze familie’, Hellerau, 1923.
5. Mijn overgrootvader komt tot deze conclusies op basis van niet gepubliceerd 

onderzoek van de vroegere rijksarchivaris in Noord-Brabant, Mr. J.P.W.A. Smit en 
de publicatie in de reeks ‘Kan de Heraldiek verwantschap uitmaken?’ van heraldi-
cus A. de Roever (Algemeen Nederlandsch Familieblad, 3e jaargang, 1886). Mijn 
tante zet weliswaar vraagtekens bij aspecten van zijn redenering, maar komt 
met betrekking tot de hier vermelde afleiding niet tot een andere conclusie.

6. De veronderstelling, dat de vader van Andries Geritszoon Gerit heette, lijkt mij 
niet gewaagd.

7. Toegeschreven aan de Romeinse schrijver en wijsgeer Seneca.
8. Vergelijk: R. van Schaik, ‘Marktbeheersing, Overheidsbemoeienis met de levens-

middelenvoorziening in de Nederlanden (14de-19de eeuw)’, in: Clé Lesger en Leo 
Noordergraaf (red.), ‘Ondernemers en bestuurders. Economie en politiek in de 
noordelijke Nederlanden in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd’, 1999.

9. Andries’ verschijnen in 1528 in Klein-Waspik als man van zijn vrouw laat zien, 
dat hij getrouwd was met een meisje, niet uit Son, maar uit de Langstraat. 
Tenminste één van beiden moet daarvoor op reis zijn gegaan en ik neem aan, 
dat dat Andries was.

10. In de inleiding werd al duidelijk, dat Andries’ vrouw erfde van Jenneke, de vrouw 
van Claes Zegers. Het ligt mijns inziens voor de hand, dat die beiden haar 
ouders waren. Mijn tante vermeldt het vermoeden met betrekking tot Andries’ 
zwager Claes Jan Mathijszoon.

11. Deze redenering van mij over het ontstaan van het familiewapen in de huidige 
vorm is in lijn met hetgeen mijn overgrootvader schrijft over het samenstellen 
van familiewapens bij huwelijken en over het feit, dat de familie het huidige 
wapen al in Peelland gevoerd zou hebben.

12. Dit raam was bezit van het Centraal Museum in Utrecht, maar bij inventarisatie 
in 2007 bleek het verdwenen (opgave aan mij van 11 juni 2015).

13. Salha, RA Zuidewijn-Capelle, nr. 7, los vel bij fol. 11 (21 oktober 1532). Hierin wordt 
Jan Matthijszoon genoemd als voogd van twee kinderen van Andries Geritszoon, 
die kennelijk meekwamen naar de Langstraat en geboren waren na 1507. Eén van 
beide was Gherijt. Uit zijn naam leid ik af, dat hij de oudste (levende) zoon was. Hij 
blijkt in 1540 mondig te zijn (helaas vermeldt mijn tante hierbij niet de betreffen-
de akte) en is dus geboren voor 1515. Zijn geboortejaar 1509 is een aanname.

14. Het verhuisjaar is een aanname op basis van zijn betrokkenheid bij de erfenis 
begin 1528.

15. Vergelijk: A.C.M.Kappelhof, ‘Twee Bredase ondernemers en hun overheden’, 
in: Clé Lesger en Leo Noordergraaf (red.), ‘Ondernemers en bestuurders. 
Economie en politiek in de noordelijke Nederlanden in de late middeleeuwen 
en vroegmoderne tijd’, 1999.

16. Het naastingsrecht hield in dat na verdeling van een perceel grond door 
vererving of verkoop familieleden een voorkeursrecht had op terugkoop. 
Akten gebaseerd op dit naastingsrecht verschaffen derhalve veel inzicht in 
familieverhoudingen, zoals mijn tante blij opmerkt.

17. Hij wordt nog vermeld in 1529 (Salha, RA Klein-Waspik nr. 12, opgespeld op fol. 
107v.); in 1532 is sprake van zijn weeskinderen (zie boven). Het genoemde 

 sterfjaar 1531 houdt van deze beide jaren het midden.
18. Dat Jan Matthijszoon als voogd optreedt, blijkt in de genoemde akte van 21 

oktober 1532. Jan had in 1521 zelf nog een voogd (Salha, RA Klein Waspik nr 12. 
fol. 277v).

19. Salha, RA Klein-Waspik nr 13.
20. Salha, RA ‘s-Grevelduin-Capelle nr. 31.
21. Idem.
22. Jan van Beveren, ‘Een Jerusalemreis in 1536, bewerkt door A.I. Menalda-van 

der Hoeven en J. van Herwaarden’, in: ‘Nederlandse historische bronnen’ 5 (red. 
P.H.D. Leupen, e.a.), ‘s- Gravenhage 1985, 2009. www.dbnl.org.

23. Dit alles is een theorie gebaseerd op de documenten, die mijn tante aantrof in 
de diverse archieven in de Langstraat. Dat Gherijts eerste kind veel ouder was 
dan de andere wordt aannemelijk gemaakt door zijn voogdschap (Salha, RA 
Klein Waspik, nr. 15); dat hij een andere moeder had door zijn uitzonderingspo-
sitie bij een verdeling van een erfenis (Salha, RA Zuidewijn-Capelle II nr. 1). Als 
Gherijts kinderen verschillende moeders hadden, dan is van de eerste niets 
teruggevonden, van de laatste blijkt de broer ook de Langstraat actief te zijn, 
dus zal zij uit die omgeving afkomstig zijn geweest (bijv. Salha, RA ‘s-Grevel-
duin-Capelle nr. 32).

24. Deze afbeelding ontving mijn overgrootvader van het Rijksarchief te ‘s Her-
togenbosch met uitsluitend de vermelding G. van der Hoeven te Heeze. Mijn 
veronderstelling is, dat Gherijt vanuit Hoeven, Son, oude bekenden bezocht 
in Heeze, dat ten zuiden van Eindhoven ligt, nog geen 20 km van Son. De fami-
lienaam Van der Hoeven vermeldde het archief op basis van het wapen zelf. 
Mijn tante veronderstelt dat het zegel afkomstig is van Govert van der Hoeven 
(1629-1682) of diens broer Gerrit; zij baseert deze veronderstelling slechts 
hierop, dat de zus en zwager van deze broers in Heeze woonden.

25. Een morgen land is ongeveer een hectare (1,166 ha). Een hont is een zesde van 
een morgen.

26. Nationaal Archief, Kohieren van de 15e penning voor Holland, Besoyen, inv. nr. 
576.

27. Idem.
28. Het delen van kerkgebouwen is niet ongebruikelijk: de dorpsnamen Sprang-Capel-

le, Zuidewijn-Capelle, Vrijhoeven-Capelle enzovoort betekenen in feite ook 
slechts dat deze plaatsen een gezamenlijke kerk, kapel, hadden. Zie ook: ‘Contact, 
kerkblad der Nederlands Hervormde Gemeente van Waalwijk’, 1972.

29. Salha, RA Klein-Waspik nr. 15.
30. Idem.
31. Salha, RA Zuidewijn-Capelle nr. 1.
32. Idem.
33. Idem.
34. Het jaar van trouwen is een schatting gebaseerd op de geboortejaren van 

Peter en van zijn kinderen.
35. Mijn overgrootvader en tante zijn niet eenduidig over het gebruik van onze 

familienaam tijdens de Sonse periode. Ook daar kan de aanduiding Van der 
Hoeven gebruikt zijn als – wellicht overbodig - onderscheid met lui Van der 
Velde of Van Son, om twee andere Sonse namen te noemen.

36. Voor de bronnen met betrekking tot de kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen van Peter Gherijt Andrieszoon verwijs ik naar het boek van mijn tante.

Uit dit huwelijk, onder zes anderen:
1. Andries van der Hoeven, volgt IVa.
2. Dierck van der Hoeven, volgt IVb.

IVa. Andries van der Hoeven, geboren circa 1590, overleden 
1663, trouwt 1626 Alitken van der Punten, overleden 1648.
Uit dit huwelijk, onder vier anderen:
1. Govert van der Hoeven, geboren 1629, overleden 1682, 

trouwt 1662 Catelijn van Gils, overleden 1714.
Uit dit huwelijk, onder tien anderen:
1.  Gerardus van der Hoeven, geboren 1675, overle-

den 1748, trouwt 1709 Maria Snellen, geboren 1681, 
overleden 1749.

IVb. Dierck van der Hoeven, geboren circa 1592, overleden 
voor 1680, trouwt 1639 Peterken de Bont, overleden 1682.
Uit dit huwelijk, onder vijf anderen:
1.  Peter van der Hoeven, overleden circa 1690, trouwt 

1666 Catalijn Molengraeff, geboren 1646, overleden 
1674.
Uit dit huwelijk, onder drie anderen:
1.  Bartholomeus van der Hoeven, geboren 1667, over-

leden 1732, trouwt 1694 Delia Glavimans, geboren 
1663, overleden 1743.  <<
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Portret

5.  Willem Frederik (Wil), geboren 22 december 1914, winke-
lier en eigenaar De Boer's Warenhuis te Utrecht, overleden 
Amsterdam 27 augustus 1975.

Mijn grootouders verhuisden bij ieder kind dat zich aankondig-
de (nieuw behangetje en de huur was lager), maar bleven wel 
op de Lindengracht wonen in Amsterdam. In 1918 verhuisde 
het gezin, wegens werkzaamheden van mijn grootvader, naar 
de overkant van het IJ.

Deze foto’s zijn waarschijnlijk genomen ter gelegenheid van 
hun huwelijk op 18 maart 1903 door fotograaf M.H. Laddé, 
Nieuwendijk 57-59, boven de firma Merkelbach, Amsterdam.

Hetty VenemaBraam

Jan Karel de Boer en
Margaretha van Santen

Jan Karel (Karel) de Boer, geboren Amsterdam 7 juni 1879, be-
diende bij de engroszaak Harmsen op de Lindengracht, schrijver 
bij de PTT, kwitantieloper en kantoorbediende bij de gemeente 
Amsterdam, afdeling woningbouw, overleden Utrecht 31 oktober 
1952, zoon van Klaas Heites (Klaas) de Boer, (koperslager) en Ge-
sina Catharina Obbes, trouwt Amsterdam 18 maart 1903 Marga-
retha (Gré) van Santen, geboren Amsterdam 21 april 1878, overle-
den Zeist 24 november 1950, dochter van Pieter Willem Frederik 
(boekbinder, boekdrukker) en Dieuwertje Joosten (dienstbode).1

Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:
1.  Jan Karel (Karel), geboren 24 februari 1904, boekhouder en 

accountant, overleden Oosterbeek 10 juni 1987.
2.  Margaretha Catharina (Gré), geboren 4 september 1905, over-

leden Blaricum 17 augustus 2000, eeneiige tweeling met 3.
3.  Dieuwertje Clasina (Dien), geboren 4 september 1905, 

overleden Utrecht 20 mei 1992, mijn moeder, eeneiige 
tweeling met 2.

4.  Pieternella Wilhelmina Frederika (Nel), geboren 4 maart 
1910, overleden Arnhem 7 juli 1974.

Noot
1. Familie Joosten, Vijf eeuwen in en buiten de Zaanstreek, p. 139, J.W. Joosten, 

Alkmaar, uitgeverij Pirola 1998, ISBN: 906455 en Dameslijnen, 90 Utrechtse 
matrilineaire stamreeksen, p. 40, NGV - afdeling Utrecht, ISBN: 978-90-
804397-2-6.
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V.W. BREURKES

Tweemaal de naam Hamerschlag

Iedereen kent bij zijn of haar genealogisch onderzoek wel een gevoel van euforie na 
het vinden van lang gezochte gegevens, waardoor de stamboom met een generatie 
kan worden opgevoerd. Het zal niet vaak voorkomen dat een verrukking onmiddellijk 
gevolgd wordt door een onbestemd gevoel, als gevolg van het feit dat deze vondst je 
juist verder van huis brengt. Waardoor bijvoorbeeld een mogelijke aansluiting met 
een stam van een gelijknamige familie onmogelijk lijkt te worden. En dat, terwijl alle 
overige gegevens het tegendeel doen vermoeden. Normaal gesproken komt er, met 
het verstrijken van de tijd, wel een oplossing die licht in de duisternis brengt en het 
onderzoek weer vlot trekt. Niet zelden gebeurt het echter ook, dat alle inspanningen 
zonder resultaat blijven. Nieuwe data brengen geen ommekeer in de zoektocht naar 
een mogelijke aansluiting. Verkregen doorverwijzingen brengen ook niet de gehoopte 
uitkomst. De gezochte persoon lijkt destijds uit het niets te zijn opgestaan. Niemand 
lijkt bij zijn of haar onderzoek iets met deze naam van doen gehad te hebben.

1. Nijmegen en Kleef rond 1725. Deel van een kaart van het Hertogdom van Gelre, het Graafschap Zutphen, het Hertogdom van Cleef en andere bijgelegen 
landen in Atlas Maior, F.ci De Wit. (Regionaal Archief Nijmegen, Collectie kaarten en plattegronden nr. KPD29).
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Hamers of Hamerschlag
Beide hierboven beschreven gevoelens heb ik ervaren. De 
laatste maal, met als resultaat een onbestemd gevoel, was 
een paar jaar geleden. Met behulp van akten gevonden in een 
Duits archief kon het aantal generaties Hamers uit Ubach-Pa-
lenberg (nu Duitsland) met twee uitgebreid worden. Zie ook 
het genealogisch overzicht. De oudste van de twee gevonden 
generaties gebruikt echter (óók) de naam Hamerschlag.3 Dat 
is, voor zo ver ik weet, een volkomen ‘vreemde’ en afwijkende 
naam voor deze familie, maar ook onbekend in deze streek. 
Het gevolg was dat de link met andere Hamers-stammen 
alleen maar verder weg kwam te liggen. In Gens Nostra is 
ooit eens geschreven over een Hamerschlag uit Nijmegen.4 

Maar een verband met de Hamers(chlag) uit de omgeving 
van Zuidoost-Limburg is tot op heden niet aangetoond. Ook 
de contacten met Nico Hamers, redacteur van het inmiddels 
niet meer bestaande Hamers Bulletin en voormalig hoofd-
redacteur van dit blad, die door de schrijver van het artikel 
uit 1956 geraadpleegd werd, hebben geen oplossing kunnen 
brengen. De via Nico Hamers verkregen contacten leverden 
evenmin nieuwe feiten op. Na al dat vergeefse zoeken, rest 
me slecht één mogelijkheid om uit mijn ‘lijden’ te geraken en 
dat is over ‘het probleem’ te schrijven. Dit in de hoop dat er 
ergens iemand nadere gegevens heeft en dat het genealo-
gisch onderzoek naar de Hamers-stam uit Ubach-Palenberg 
daardoor over ‘het dode punt’ heen kan komen.

De naam Hamers uit Ubach-Palenberg

Er is in het verleden al veel geschreven over genealogisch on-
derzoek naar de naam Hamers in onder andere het Hamers 
Bulletin en in Gens Nostra. Na vijfentwintig jaar vijf maal per 
jaar te zijn verschenen, is in 2009 het genoemde Bulletin over 

gegaan in een jaarlijks uit te brengen bundel. Mede door het 
overlijden van een redactielid en de hoge leeftijd van de eer-
der genoemde Nico Hamers dateert inmiddels de laatste Ha
mers Bundel (2013/14) uit 2015. De tot dan samenwerkende 
Hamers genealogen kennen meer dan 60 stammen Hamers, 
waarvan de 27ste stam uit Ubach-Palenberg (AA-stam) er één 
is. De Hamers-stam uit Ubach-Palenberg is, zoals eerder 
aangegeven, tweemaal uitgebreid met een aantal genera-
ties. Beide zijn beschreven in de Hamers periodieken, res-
pectievelijk in 1998 en 2012.5 Uit het artikel van 2012 komt 
naar voren, dat de oudste generatie zich tevens Hamerschlag 
noemt. De naam Hamers(ch)lag komt nog steeds voor in zo-
wel Nederland als Duitsland. In Duitsland is de naam meestal 
geschreven als Hammerschlag of soortgelijke schrijfwijzen. 
Enig verband met de naamgenoten uit Ubach-Palenberg, nu 
Duits en ooit behorend tot de Landen van Overmaas, lijkt 
niet direct van toepassing. De Merten Hamers(chlag) van de 
oudste generatie die wij bedoelen, is de rond 1550 geboren 
en vermoedelijk in Ubach-Palenberg als weduwnaar van res-
pectievelijk Catharina Bey en Mergen N.N., rond 1620 over-
leden. Het is zelfs mogelijk dat Merten meer dan twee maal 
gehuwd is geweest. Een akte betreffende een zekere onder-
houdsregeling en de veel oudere leeftijd van de oudste zoon 
van de drie bekend zijnde zonen wijzen in die richting.6 Van 
Merten zijn zoals gezegd drie zonen bekend met de namen Ga-
briel, Mathias en Jan. Van laatstgenoemde Jan, die volgens de 
secundaire bronnen regelmatig in het buitenland vertoefde, 
hebben we na 1620 niets meer kunnen vinden.7 De oudste zoon 
Gabriel is in 1618 overleden. Gezien de omgeving waar deze 
tak Hamers heeft gewoond en de dopen van hun nazaten in 
Ubach-Palenberg, zullen zij rooms-katholiek gedoopt zijn. Uit 
het boek Van Wersch 800 jaar weten we, dat er in de buurt van 
Mechelen (Zuid-Limburg) een hof In den hamerschlag moet 

2. Koperen schild van Lambert Hamerslag aan 
de drinkbeker van het Schippersgilde1 in Het 
Valkhof te Nijmegen (Regionaal Archief Nijme
gen, fotocollectie, F69123

3. Een koperen schild met het merkteken van 
Jan Hamerslag anno 17172, in Het Valkhof te Nij
megen (Regionaal Archief Nijmegen, fotocol
lectie, nr. GN11131)

4. Een koperen schild van Lambert Hamerslag 
anno 1708, in Het Valkhof te Nijmegen (Re
gionaal Archief Nijmegen, fotocollectie, nr. 
GN11130)
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hebben bestaan.8 Een akte uit het leenhof van Hertogenrade 
geeft aan, dat rond 1540 een Marie en een Johan Hamers in dat 
zelfde Mechelen hebben gewoond.9 Zie ook afbeelding 6. 
Of beiden van de aldaar gelegen hof In den hamerschlag af-
komstig zijn, hebben we tot op heden niet kunnen achterha-
len. Evenmin is bekend, of de eerder genoemde Merten Ha-
mers(chlag) ook uit Mechelen afkomstig was. Het is slechts 
een aanwijzing die het aannemen van de naam Hamerschlag 
zou kunnen verklaren. Maar goed, we hebben het dan ook 
over de periode vóór 1650. Van de periode na 1650 zijn veel 
meer bronnen bewaard gebleven.
Zo vinden we in eerder aangehaalde Van Wersch 800 jaar 
ene Peter von Werst/Wertz, geboren te Epen in 1655 en 
overleden te Mechelen op 10 september 1732 In den hamer
schlag.10 Dit hof zou gelegen zijn aan de Kommersloot.11 Een 
verband tussen Von Werst en de naam Hamers blijkt, als een 
Jan van Werst te Mechelen, zoon van Jan en broer van de eer-
der genoemde Peter, rond 1713 te Mechelen huwt met Maria 
Knops.12 Maria is een dochter van Jan en Elisabeth Hamers uit 
Wahlwiller.13 Het zal duidelijk zijn dat één en ander wel ruim 
een eeuw later speelt. Toch is het een aanwijzing en tevens 
de enige die we tot nu toe hebben gevonden met betrekking 
tot dit hof en de naam Hamers. Het heeft er alle schijn van dat 
de familie Hamers te Ubach-Palenberg afkomstig is geweest 
van het hof In den hamerslach. Naarmate zij meer bekend 
werden in hun vestigingsplaats (Ubach-Palenberg) kan de 
naam weer Hamers geworden zijn.

De naam Hamerschlag in Nijmegen

Zoals eerder vermeld, is het al weer een aantal jaren geleden, 
dat ik in Gens Nostra de genealogie van Herman Hendricx 
Hamerschlag heb gelezen. Herman zou van Kleef (Duitsland) 

afkomstig zijn en is in 1628 te Nijmegen in ondertrouw ge-
gaan met Marijken Lenerts dochter van Asten uit Aken.14 Hun 
kinderen zijn allen Nederduits Gereformeerd gedoopt te Nij-
megen. Kinderen uit een latere generatie zijn onder andere in 
de Sint Stevens- of Grote Kerk (protestants) begraven. Over 
een eventuele inschrijving van Herman als burger in dezelfde 
plaats is niets te vinden, noch over zijn schoonvader. Van zijn 
zuster Mechgelt Hendricks, ook wel genoemd Hamerslag, is 
bekend dat zij op 15 augustus 1659 te Amsterdam is gehuwd 
met Hendrik Markussen, weduwnaar van Annetje Dirks.
Van dit echtpaar zijn twee kinderen bekend, die respectie-
velijk in de Lutherse Kerk en Nederduits Gereformeerd zijn 
gedoopt. In Gens Nostra 2010 las ik eveneens over een Jan 
Hamerslagh uit Kleef, die vermeld staat in een Nijmeegse 
schepenprotocol uit 1626.15 Via Nico Hamers heb ik van de 
heer Kam de tekst van deze akte gekregen, die mij echter ook 
niet veel verder heeft geholpen.16 De akte meldt dat deze Jan 
Hamerschlag aan zijn niet met name genoemde halfbroer, of 
zijn nakomelingen, bij zijn overlijden zijn bezittingen zou na-
laten. Nu heeft de Jan Hamerschlag uit Ubach-Palenberg in-
derdaad in 1626 een nog in leven zijnde broer (Mathias).17 Bo-
vendien is bekend, dat deze Jan veelvuldig in het buitenland 
heeft vertoeft, maar of dat in Kleef is geweest, is niet bekend. 
Daarnaast is zijn vader meerdere keren gehuwd geweest, maar 
of Jan en Mathias dáárom halfbroers zijn, is mij niet bekend. 
Daarbij komt nog de vraag, waarom deze Jan uit Kleef te Nijme-
gen deze akte laat opmaken. Waarom niet in Kleef? Het doet 
vermoeden, dat de bedoelde halfbroer te Nijmegen heeft ge-
woond en geen Mathias heeft geheten. Er zijn echter ook gege-
vens die in een andere richting wijzen. Marijken Lenerts doch-
ter van Asten, echtgenote van Herman Hendricx Hamerschlag, 
was afkomstig van Aken, weten we nu. Nico Hamers geeft in 
zijn artikel in Gens Nostra 2010 over Nijmeegse burgers uit het 

N.N. Hamers of Hamerschlag (circa 1520-?) (Arinen?) N.N. (hertrouwde? Konrad Boist)tr. ?

N.N. Hamers(chlag?)
tr.

Lenart Becker?

Merten Hamers(chlag)
(circa 1550 - circa 1620)

tr. (1)
tr. (2)
tr. (?)

Catherina Bey
Mergen. N.N.

N.N.

Wilhelm Becker
van Nieuwenhagen

tr.
(1) Mettel Boymans

(circa 1580 - circa 1618)
(2) Agnes N.N.

Gabriel Hamers
(circa 1575 - circa 1618)

tr.
Griet Boymans

Johan Hamers

tr. na 1620
?

Theisz Hamers
(circa 1585 - 1663?)

tr. (1?) na 1620
Catharina N.N.

Catharina Hamers
(circa 1599- 1657?)

Elisabeth Hamers Marien Hamers Petz Hamers
(?-1658)

in 1637 nog
ongehuwd

Philippus Hamers
(circa 1630 - 1676)

tr. (1) 1658
Catharina Plum

(circa 1635-1664)

tr. (2) 1664
Cornelia Färbers
(circa 1640-1676)

(zusters)

5. Genealogisch overzicht van de familie Hamers uit UbachPalenberg die is uitgebreid met de nieuwe stamvader Merten Hamers en zijn drie zonen. Na 
1610 vinden we deze familie nagenoeg niet meer vermeld als Hamerschlag. De grote onbekende is hier de Johan Hamers, waarvan na 1620 ieder spoor 
ontbreekt.
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Land van Gulik, aan dat de eerste stroom van katholieken die 
verdreven werden uit de gebieden ten oosten van Nijmegen en 
hun heil zochten in deze stad, rond 1615 op gang kwam.18 Toch 
nemen we aan, dat de familie van Marijken niet om redenen van 
het geloof naar Nijmegen is gevlucht. Wij vinden de naam ook 
niet terug op de lijst van burgers uit het Land van Gulik. Het feit 
dat Marijken van Aken afkomstig was doet echter vermoeden, 
dat de familie Hamerslag uit Nijmegen connecties heeft gehad 
aldaar en daarmee in verband kan worden gebracht met de 
Hamerschlag familie uit Ubach-Palenberg. Mogelijk kunnen 
we hen bestempelen als ‘afvalligen’, die om die reden naar Nij-
megen zijn vertrokken. Zonder verdere gegevens uit mogelijke 
andere bronnen blijft het echter giswerk.

Overige bronnen

Bekijken we de vernoeming van de kinderen van het echtpaar 
Hamerschlag-van Asten, dan komen we vooral de voornamen 
Hendrik, Leonard en Jan tegen. Namen die we ook regelma-
tig zien bij de familie Hamers(chlag) uit Ubach-Palenberg. Zo 
lezen we in een akte uit de schepenbank van Ubach in 1592 
over een Hendrik Hamers, over wie men verder overigens 
niets vindt in de verschillende Hamers publicaties.19 Om deze 
Hendrik nu als de mogelijk vader van Herman Hamerschlag 
uit Nijmegen te betitelen, voert wat al te ver. Zeker zonder 
verdere bronvermelding. Genoemde Nico Hamers heeft in 

hetzelfde nummer van Gens Nostra ook geschreven over 
Hamer-families te Nijmegen.20 Echter hier vinden we geen 
enkele door ons gezochte connectie. We hebben daarom nog 
andere bronnen met betrekking tot Nijmegen bestudeerd, 
echter zonder verder resultaat.21 Recentelijk hebben we in De 
Nederlandsche Leeuw een artikel gelezen over een Wilhelmus 
Tribels (Triebels) Melchiorzoon uit Nijmegen, geboren 1751 te 
Nieuwenhagen in Zuidoost-Limburg.22 Zijn overgrootvader 
van moederskant, genaamd Simon Roemkens was de zwager 
van een Catharina Hamers (circa 1625-1695), die hertrouwde 
met Joannes Roemkens (na 1635 - circa 1712).23 Van deze tak 
Hamers is destijds door de redacteur van het Hamers Bulle
tin geen genealogie opgemaakt, omdat er van deze tak geen 
in leven zijnde nazaten bekend zouden zijn. Hiermee wil ik niet 
beweren dat de families Tribels en Hamerschlag te Nijmegen 
elkaar gekend moeten hebben via de familie Hamers. Nijme-
gen heeft simpelweg een bepaalde aantrekkingskracht gehad.
Vervolgens vinden we in 1879 een Elisabeth Hamers van de 
Ubach-Palenberg stam-Hamers als dienstbode te Woerden 
ingeschreven.24 In deze plaats komen we rond die tijd ook de 
familie Hamerschlag tegen. Een Willem Hamerslag, afkomstig 
uit Nijmegen, soldaat in het eerste bataljon Ballardie (generaal 
majoor Pallardij) en een nazaat van Herman Hendricx, trouwde 
te Woerden in 1788 met Katharina Spangemaker uit Woerden 
en heeft zich daar ook gevestigd.25 Hun kinderen werden allen 
aldaar gedoopt en de meesten van hen zijn daar vervolgens 

6. Fragment van de kaart van het hertogdom Limburg uit 1578. Mechelen ZuidLimburg ligt tussen Partey (Partij) en Busdal aan de Geul. (Rijckheyt668B).
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blijven wonen. Maar ook hier in Woerden hebben we geen 
direct aantoonbare link kunnen vinden tussen de twee fami-
lies Hamers(chlag), afgezien van het feit dat we nu inmiddels 
zo’n twee en halve eeuw verder zijn. Tenslotte komen we in 
1806 nog eenmaal bij de Hamers-stam uit Ubach-Palenberg 
de naam Hamerschlag tegen en wel bij de soldaat Joannes 
Mathias.26 De eerste keer dat ik in 1998 zijn vermelding las, 
heb ik deze beschouwd als een verschrijving van de adminis-
trateur van het betreffende militaire stamboek, omdat alle 
overige militaire bronnen hem Hamers noemden in plaats van 
Hamerschlag. Daarom was de euforie groot in dat zelfde jaar 
bij het vinden van de gegevens van zijn vader in het militaire 
stamboek. Daaruit bleek dat zijn ouders Neus Hamers en Mar-
garetha Mullers waren.27 Echter, de naam van de moeder zei 
op dat moment niets. Nog groter was de vreugde, toen via een 
contact van de heer Hamers in het archief te Luik de overlij-
densakte van deze Neus of Dionysius werd gevonden, waaruit 
was op te maken dat zijn ouders Denis en Anna Jansen heet-
ten.28 Met de naam van Anna Jansen als gegeven, was de link 
snel te leggen met Ubach-Palenberg en werd ook duidelijk wie 
haar moeder was: een Mullers. Deze stamboom kon hierdoor 
met een aantal generaties worden opgevoerd. Hoe anders was 
dat zo’n kleine vijftien jaar later bij de vondst in de Ubacher 
protocollen van Merten Hamerschlag en zijn drie zonen. Een 
eerste opwelling van euforie maakte deze keer al snel plaats 
voor twijfel. Is het nou allemaal géén familie, of tóch?

Besluit

Genoeg aanknopingspunten, echter geen enkel aanknopings-
punt dat direct een verband aantoont tussen de familie Ha-
merschlag uit Nijmegen en die uit Ubach-Palenberg, of moge-

lijk zelfs uit Mechelen (Limburg). Misschien moeten we maar 
gewoon aanvaarden, dat die ook niet te vinden zijn, alleen al 
vanwege het geringe aantal bronnen dat nog bewaard is ge-
bleven uit die tijd. Toch kun je het niet helemaal loslaten. Twee-
maal de naam Hamerschlag met connecties te Aken en omge-
ving doet toch vermoeden, dat er ergens een verband tussen 
deze twee families bestaat.30

Daarnaast blijft het vreemd, dat verder niets te vinden zou zijn 
over het hof In den hamerschlach te Mech elen (Limburg). Of bij-
voorbeeld waar dan wel de Kommersloot aldaar heeft gelegen? 
Die zal in de buurt liggen van de Kommerstraat of Commer-
straat, nu de Commandeurstraat. Gezien de nog openstaande 
vragen blijft daarom alle nadere informatie welkom.  <<

Noten
1.  Het wapenschild van Jan Hamerslag is identiek aan dat van Lambert Hamer-

slag. De schildjes van Jan en Lambert Hamerslag hangen aan de drinkbeker van 
het Schippersgilde.

2.  In het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), nu onderdeel van het Nationaal 
Archief (NA), zijn tekeningen van deze merktekens en het wapen te vinden in 
stukken van het schippersgilde. (Collectie de Vries, oud nr. 31180).

7. Ingekleurde foto van de Commerstraat oftewel Kommersraat, tegenwoordig bekend als Commandeurstraat. Onbe
kend is van wanneer deze foto is (Heemkundevereniging Mechelen).29

Afkortingen
BS  Burgerlijke Stand
LvO  Landen van Overmaas
NA  Nationaal Archief
ORAN Oud Rechterlijk Archief Nijmegen
OT  Ondertrouw
RHCL Regionaal Historisch Centrum Limburg (Maastricht)
RI  Regiment Infanterie
SA  Stads Archief
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3. De naam Hamers kwam in 2007 in totaal 3.478 maal voor in Ne derland, en het 
meest in de regio Den-Bosch en Zuidoost-Limburg. Voor de naam Hamerschlag 
is dat acht maal, Hamerslag 266 maal. De laatste naam komt het meest voor 
in Woerden en omstreken, naast Amsterdam en Den Helder (Nederlandse 
Familienamenbank).

4. J.W.J. Hallo, ‘Het geslacht Hamerslag in Nijmegen 1628-heden’, Gens Nostra jrg. 
11 (1956) p. 73, zie ook p. 147.

5. V.W. Breurkes ‘Wat weten we van Peter (Joseph) Hamers‘, in: Hamers Bulletin 
jrg. 14 (1998) p. 37 en p. 73. Zie ook p. 11. Daarnaast V.W. Breurkes ‘Peter Joseph 
Hamers een Limburgs militair in dienst van Napoleon’, in: Limburgs Tijdschrift 
voor Genealogie, jrg. 26 (1998-4). Tenslotte V.W. Breurkes ‘De Ubach-stam 
Hamers met twee generaties opgevoerd’, in: Hamers Bundel 2012, p. 71.

6. RHCL: LvO (tg. 01.075) inv.nr. 3163 (akten van overdracht van de schepenbank 
van Ubach 1591-1607). Op 18 december 1595 draagt Konrad Boist weduwnaar(?) 
van Arinen(?), goederen over aan Merten Hamerschlag en zijn vrouw Cathrine 
ter compensatie voor zijn onderhoud.

7. Ibidem: LvO (tg. 01.075) inv. nr. 3164 (akten van overdracht van de schepenbank 
van Ubach 1606-1625), 17 oktober 1617 ... ist comparirt Merten Hamerschlagh 
und mit will und consent seiner son Gabergell und Theissen seinen son der ein 
transport selber hat gedan als mit fur seiner broder Jan der baussenlantz ist 
... Deze Jan was op 11 december 1615 ook niet aanwezig, zonder verdere ver-
melding, terwijl vader en de twee overige zonen wel betrokken zijn en tevens 
optreden in zijn naam. Er is in die tijd nog een Jan (Johan) Hamerschlag, zoals 
blijkt uit het volgende: ... das 11 daich des monats meij 1620 ... seint alhier vur 
des stathelder Teissen Beij und Gabergell Beij compariert die beijden gebro
der Teis Hammerschlag und Johan Hamerschlag und haben alsulche erfgeudt 
und erff aufgenohmen daer hoen vater auserstorben und ehr achter gelaessen 
haijt und seint daerin belenth und gegeudt worden und ist auch daer beij 
gewest Johan Hamerschlag scheffen (RHCL: LvO [tg. 01.075] inv. nr.3165). 
Blijkbaar zijn er twee(!) families Hamerschlag met in beide een Johan, waarvan 
de laatste schepen is. Helaas is niet vermeld waar, maar dat er sprake is van 
directe familie is duidelijk gezien het feit dat het hier gaat om het opnemen van 
de erfenis, na het overlijden van hun vader Merten. Het directe familielid Johan, 
de schepen, getuigt hier, waarmee hij te kennen geeft, akkoord te zijn en niet te 
zullen beschudden, anders gezegd, niet binnen een jaar en een dag de goederen 
zal opeisen om het goed te kunnen behouden voor de familie.

8. Albert van Wersch, ‘Van Wersch 800 jaar ‘, Alphen a/d Rijn 1992, p. 288. Peter 
van Werst kocht het hof In den hamerschlag. Hetgeen ook blijkt uit een 
notariële akte: Op heden den 26 julij 1727compareerde voor mij ondergeschre
ven oepenbaer notaris [Theop: Corstius] binnen maestricht residerende ... 
me vrouwe maria geertruijt Tholen, weduwe van wijlen den wel Edelen Heer 
leonardt van den Hove, inwoonderse alhier de welcke verklaerde ... gecedeert 
en op ende overgedraegen te hebben [aan Peter van Werst] ... huijs, hoff, cool
hoff ende stallingen genoemt den Haemerslach tot Mechelen in den lande van 
Wittem gelegen, regenoeten ter sonnen opganck de Kommer straet [kennelijk 
bij de Kommersloot], ter sonnen onderganck d’ Heer du Bien, ... De verkoopster 
en haar echtgenoot hadden destijds het goed gekocht op 5 juni 1717, zoals was 
vastgelegd voor de openbaar notaris Brennen te Sint Truiden (RHCL: LvO [tg. 
01.075] inv.nr. 1078, f. 18). De plaatselijke Heemkundevereniging heeft de vraag, 
waar dit hof dan gelegen moet hebben, tot op heden niet beantwoord.

9. Ibidem: LvO, inv.nr. 2204, resp. met datum 27 maart 1538 en 14 november 1541.
10. Van Wersch 800 jaar, p. 288.
11. Ibidem, p. 288.
12. Ibidem, p. 301.
13. Van de Simpelveld, of wel stam-K. Zie ook ‘Hamers stammen en reeksen’ 

(Hamers Publicatie nr 4) p. 20. Van de hand van de auteur is een artikel in de 
Hamers Bundel (2013/14), waarin aannemelijk wordt gemaakt, dat de K-stam, 
de Overhuijsen AZ-stam, een Heerlen BJ-stam en een onbenoemde stam van 
Anna Hamers kunnen opgaan in de C-stam Hamers van Heerlen. Er is echter 
nog geen verband te geven met de AA-stam uit Ubach-Palenberg en of dat 
deze stam van Mechelen (Limburg) komt.

14. Zie naast noot 1 als alternatief de genealogie op internet: http://www.genealo-
gie-database.nl/hamerslag/hamerslag/hamerslag.htm (4 januari 2015).

15. E.K. Kam ‘Vermelding van 1796 vreemdelingen in de Nijmeegse protocollen 
tussen 1596 en 1809’ in: Gens Nostra jrg. 65 (2010) p. 245.

16. Met dank aan de heer Kam. De tekst luidt als volgt: ‘Kerckman Campen, Jan 
Hamerslagh Bode van Cleeff heeft voor sijnen rechten ende vniverselen 
erffghp(?) geinstituiert ende verclaert sijnen halven Broeder ofte bij gebreck 
van sijnen persoon desselve erven willende ende begerende dat alle sijne goe
deren soo reede als onreede waer die oock bevonden ofte geleghen mochten 
sijn met [niet?] daer van vijtgesondert naer sijne doot op sijnen Broeder sullen 
comen te devolveren ende te vererven Sine dolo 1e Maij’ (Acte ORAN 1898, 
folio 69v, 1626-05-01).

17. Het archief van de akten van overdracht van de schepenbank van Ubach 
vertoont hiaten, namelijk tussen 1625-1635 en 1647-1674. De akten van na 1678 
zijn niet bewaard gebleven. Zo er enig verband zou bestaan tussen de twee 
vermelde Jannen Hamerschlag, dan zou dat een verklaring kunnen zijn, waarom 
we de akte van 1626 uit de Nijmeegse protocollen niet tevens in het archief van 
Ubach hebben kunnen terugvinden.

18. N.A.Hamers, ‘Nijmeegse burgers uit het Land van Gulik in de zeventiende eeuw’, 

in: Gens Nostra jrg. 65 (2010) p. 183. Zie ook het daarop volgende artikel van 
Vic Hamers ‘Op zoek naar de voorouders en familie van Hendrik Hamers uit 
Nijmegen’ p. 206. Ibidem, ‘Bijdrage tot de kennis over de Hamers-families te 
Nijmegen in de zeventiende eeuw’ in: Gens Nostra jrg. 65 (2010) p. 197.

19. RHCL: LvO (tg. 01.075) inv.nr.163. In november 1592 (dag niet te lezen), verkoopt 
Henrich Jennis van Feberich (Frelenberg) aan Heinen Hamers van Scherpesel-
len (Scherpenzeel), een vierdell Holtz in het Abdisser Bos (bij Nieuwenhagen).

20. N.A. Hamers ‘Bijdrage tot de kennis over de Hamers-families te Nijmegen in 
de zeventiende eeuw’ in: Gens Nostra jrg. 65 (2010) p.7; J.S.L.A W. B. Roes ‘Het 
zegelstempel van Mr. Willem Joseph Triebels (1823-1898)’ in: De Nederlandsche 
Leeuw, jrg. 132 (2015-1) p. 28 e.v.

21. Zie noot 14, maar zie ook ‘Wie woont waar Nijmegen anno 1644’ (Nijmegen, 
1992) en ‘Nijmegen in kaart gebracht, eigendomsregistratie en ligging der 
percelen 1655, circa 1700-1811’ register deel 1 t/m 17 (Nijmegen).

22. J.S.L.A W. B. Roes ‘Het zegelstempel van Mr. Willem Joseph Triebels (1823-
1898)’, in: De Nederlandsche Leeuw jrg. 132 (2015-1) p. 28 e.v. Dit zegelstempel 
zou als eerste eigenaar gekend hebben Willem Triebels (1751-1802), te Heerlen 
gedoopt als zoon van Melchior Tribels en Joanne Reumkens (1714-1760). Joanna 
Reumkens of Roemkens was de kleindochter van Simon Roemkens en Elisa-
beth Pelsers.

23. Bij zijn huwelijk met Catharina Hamers was Joannes Roemkens weduwnaar 
en had blijkbaar noch uit zijn eerste huwelijk en noch uit zijn tweede huwelijk 
kinderen. Als hij op 10 april 1712 zijn testament opmaakt als weduwnaar van 
Catharina Hamers, worden niet de kinderen van zijn tweede vrouw uit haar 
eerste huwelijk universeel erfgenaam, maar de kinderen van zijn broer Simon 
Roemkens echtgenoot van Elisabeth Pelsers, waarbij is geregeld dat zijn 
schoonzuster hem tot zijn dood verder zal onderhouden (S.A. Heerlen, LvO (tg. 
01.075) inv. nr. 6202, f. 136). Tevens is dit te vinden in RHCL (tg. 01.075) LvO 6205 
akte met datum 16 dec. 1739. Enig verband tussen Catharina Hamers en de 
AA-stam is (nog) niet aangetoond.

24. V.W. Breurkes en N.A. Hamers ‘Zelfmoord, Brandstichting, Doodstraf’, Nijmeegs 
Katern (Numaga) jrg. 20 (jan. 2006) p. 2. Dit trieste verhaal gaat over haar vader 
en in het bijzonder haar moeder, die veroordeeld wordt tot de doodstraf en 
de gevolgen daarvan voor de kinderen. Omdat de doodstraf van haar moeder 
middels gratie wordt omgezet in twaalf jaar tuchthuisstraf, zit deze haar straf 
van 1861 tot 1872 uit in de vrouwengevangenis op kasteel Woerden. Dochter 
Elisabeth Hamers verblijft tot 1877 in de Weesinrichting te Neerbosch bij Nij-
megen, later bekend als de Van ’t Lindenhoutstichting. Na haar verblijf aldaar 
vinden we haar na wat omzwervingen terug in Woerden, waar zij niet lang ver-
blijft. Op 1 november 1879 is zij ambtshalve uitgeschreven als zijnde vertrokken 
naar Londen (Engeland). Enig verband met de verderop aangehaalde Willem 
Hamerslag lijkt dus niet te bestaan en zal op toeval berusten.

25. Zie ook genealogie Hamerslag op internet en inschrijving Nederlands Her-
vormde huwelijken Woerden. OT 16 februari 1788, huwelijk op 2 maart 1788. 
Hun nazaten vinden we later, naast in Woerden, in onder andere Vreeswijk, 
Beek (Limburg), Maastricht, Batavia (Nederlands Oost-Indië), Sliedrecht en 
Dordrecht.

26. NA, Stamboek van het 6e regiment infanterie Van Ligne (tg.nr. 2.02.15), inv.
nr. 29 f. 58: Joannes Mathias Hamerslag, periode 1805-1810. Circa december 
1805 Stamboek van het 6e regiment infanterie van Ligne (R.I.), nr 460. Begin 
1806; Stamboek van het 6e Regiment Infanterie van Ligne. Charge Pijper. 
Datums der Engagement, vernieuwing van Dienst, incorporaties en aankomst 
bij het Corps: Geïncorporeerd den 22 Julij 1805. Tijd van Dienst: Expireert 
den 23 October 1812. Signalement: Johannes Mathias Hamerslag, zoon van 
(soldaat) Pieter (Joseph) en Celia Rankendaal (Rampendael, marketenster); 
Geboren te Heusden den 15 Februarij 1787 (sic, aldaar gedoopt 321788 
[Joanna Rampendaal, Nicolaas Jacobsz]); Van Ambacht: (niet ingevuld). 
Laatselijk gewoond hebbende te: (niet ingevuld); Lang 5 voet,7 duim,  streep. 
Van aangezicht: Vol; Voorhoofd: rond; Oogen: blaauw; Neus: Ordinaire; Mond: 
Ordinaire; Kin: Ordinaire; Hair en wenkbrauwen: Lichtblond; Gehuwd  Vrouw 
 Zoons  Dochters . Voormalige Dienst zoo buiten s’ Lands, als Holland, in 
welk Corps en Graad, en hoe men dezelve verlaten heeft: In het 6e ½ Bri
gade, daarna 16e Batt, Infanterie als Tambour den 22 augustus 1802, Pijper 
den 22 Julij 1805. Bij de organisatie van den 22 julij 1805 geïncorporeerd in 
dit Regiment. Graden en datums der benoeming; Pijper den 22 julij 1805, 
Tambour den 1e April 1810. Had op 1 januarij 1809 Eén Chevron. Verder is niets 
ingevuld. Aanvulling auteur: Joannes Mathias is overleden Arnhem 20 augus-
tus 1769. Dit stamboek en dat van de persoon Hamerslag zijn ook in te zien 
via de volgende site: www.gahetna.nl/collectie/index/nt00239/39d232bc-
001d-102e-86d7-0050569c51dd/view/NT00239_persoon/sort_column/
prs_achternaam/sort_type/asc/q/zoekterm/hamerslag/q/comments/1/q/
ugc/1 (4-8-2015). Zie ook noot 3.

27. Ibidem, Ministerie van Oorlog, inv. nr. 220-134.
28. BS Luik, overlijdensakte Pieter Joseph Hamers, 18 februari 1826 te Luik.
29. Gevonden via googelen op Kommerstraat Mechelen op www.facebook.com/

heemkundemechelen. De Kommersloot en het hof In den hamerschlag zullen 
daar in de buurt hebben gelegen.

30. Er is ook geen verband te leggen met een Marten Hamers, in 1656 burger van de stad 
Maaseik (dan ongeveer 70 jaar), geboren te Elen (België). Zie N.A. Hamers ‘Nogmaals 
Thewis Hamers (*1645) en zijn familie’, in: Hamers Bulletin jrg. 7 (1991) p. 49.
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HANS NAGTEGAAL MET MEDEWERKING VAN HENK MORIEN

De kwartieren van 
mr. Adriaen Nicolaesz Boogaert

1. Kwartierstaat Adriaan Nicolaesz Boogaart 
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Door het opzetten van een heraldische kwartierstaat krijgt 
men inzicht in de ontstaans- geschiedenis van een wapen. 
Deze heraldische kwartierstaat is er één uit de ‘Kwartiersta
ten van Delftse Vroedschappen’, van Willem van der Lely, bur-
gemeester van Delft (1698-1772). Begin twintigste eeuw zijn de 
teksten van dit wapenboek zonder wapens in fragmenten door 
L.G.N. Bouricius in De Nederlandsche Leeuw gepubliceerd.1

De oorspronkelijke wapens waren gearceerd, de gegevens zijn 
nu verder uitgewerkt, waar nodig gecorrigeerd en van bronnen 
voorzien. De wapens in het heraldisch schema zijn exact over-
genomen uit ‘Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen’.
Door de wapens uit verschillende wapencollecties met elkaar 
te vergelijken krijgt men een aardig overzicht over de ont-
staansgeschiedenis van die wapens en hoe de wapenvoerders 
daarmee omgingen. Een aantal wapens zijn dan ook van com-
mentaar voorzien. Bij de meeste geslachten vererfden het 
volle wapen van vader op zoon. Soms werd er gevierendeeld 
en dan werden in de kwartieren I en IV het wapen van vaders-
kant en in de kwartieren II en III het wapen van moederskant 
geplaatst. Bij uitzondering plaatste men wel eens bij een ge-
vierendeeld wapen in de kwartieren II en III het wapen van een 
groot- of zelfs de overgrootvader van moederskant. Als er een 
erfenis uit die richting is gekomen is dat denkbaar. Verwer-
pelijk is als men gaat vierendelen en in de kwartieren II en III 
een fantasie of het wapen van een heerlijkheid gaat plaatsen 
zoals mr. Adriaen Nicolaesz Boogaert, heer van Belois, heeft 
gedaan. Het bezit van een heerlijkheid wordt weergeven met 
een hartschild en niet in de kwartieren.
Onderzoek naar het wapen van die heerlijkheid Bloois (Bloijs, 
Beloys, Belois), bracht buiten de verschillende schrijfwijze 
nog iets aan het licht. Er blijken drie heerlijkheden Belois te 
hebben bestaan, één gelegen op Schouwen-Duiveland in de 
provincie Zeeland, gelegen tussen Brouwershaven en Zonne-
maire, de tweede is gelegen bij Schoonhoven en de derde bij 
Beverwijk. De wapens van Beloys in Zeeland en Schoonhoven 
zijn bijna identieke wapens waarvan alleen het goud met zilver 
is verwisseld. Het blijken alle drie bezittingen van de heren van 
Bloois te zijn geweest.

De Hoge Raad van Adel kon geen ouder wapen vinden waar-
door het wapen van Adriaen Nicolaesz van Boogaerd feitelijk 
het oudste heerlijkheidswapen van Beloys is.
Een onderbouwde verklaring over het ontstaan van dit wapen 
is niet gevonden.
Tot op heden blijft de vraag van welk Beloys was Adriaen Ni-
colaesz Boogaert ‘Heer’. Men zegt van Beloys in Zeeland maar 
het wapen van van Beloys bij Schoonhoven komt meer over-
een met zijn wapen. Misschien was hij heer van allebei.
Gezien het creatieve wapenontwerp van Adriaen zelf, zou hij 
ook best de ontwerper van het heerlijkheidswapen kunnen zijn.

Wapen: gevierendeeld: I en IV in zilver een drievoudig gekruin-
de uitgerukte groene boom; II en III in goud een geschaakt 
schuinkruis van rood en zilver, en in een goud hartschild een 
rode leeuw.

Helmteken: een uitkomende gouden leeuw.
Helm: aanziend met fleuronkroon.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.
Schildhouders: twee half afgewende faunen van natuurlijke 
kleur, de helm vast houdend, de buitenste armen steunend op 
een knots van natuurlijke kleur.
Plaatsing: het geheel geplaatst op een gouden arabesk.
Bron: Wapenboek van het hoogheemraadschap van Delfland.4

Bij de oudere wapens van Van Beresteyn treft men in dit wa-
penboek alleen een muilband over de snuit van de beer aan, 
soms in andere wapenboeken met een keten verbonden aan 
de steen zoals bij de jongere generaties wel het geval is.

Het Delftse brouwers geslacht Bruijn pretendeerde eind zes-
tiende eeuw van het adellijke geslacht Van der Dussen af te 
stammen en ging vanaf circa 1590 zich eerst Bruijn van der 
Dussen, daarna alleen Van der Dussen noemen. De familie ging 
in fasen en bloc in het eerste kwartier het adellijke wapen Van 
der Dussen plaatsen en hun eigen wapen, de brak, verplaats-
te men naar het tweede kwartier, voordoende alsof de brak 
van een aangehuwde kant was. In het derde kwartier werd het 
wapen Drapenier en in het vierde kwartier Van Kijfhouck ge-
plaatst. In de kwartieren van Hugo Jacob Bruijns (van der Dus-
sen), burgemeester van Delft, die de aanzet tot de naamsver-
andering heeft gegeven, komen de kwartieren Van der Dussen, 
Drapenier en Van Kijfhouck niet voor. De volgende stap, die in 
dit overzicht niet is te zien is dat het geslacht Van der Dussen 
het volle wapen van het adellijke geslacht ging voeren.
Wat Van der Dussen heeft gedaan, is geen regel maar een uit-
zondering.

2. De wapenbeschrijving van het 
Zeeuwse Bloijs: in zilver een ge
schaakt schuinkruis van rood en 
zilver, en in een zilveren hartschild 
met rode leeuw. De Hoge Raad 
van Adel heeft het wapen van de 
Bloijs, SchouwenDuiveland, be
vestigd bij besluit van 31 juli 1817. 
De bevestiging vond kennelijk 
plaats nadat de gemeente al was 
opgeheven en samengevoegd 
met de gemeente Bommenede.2

3. De wapenbeschrijving van Blois 
bij Schoonhoven: in goud een ge
schaakt schuinkruis van rood en 
zilver, en in een goud hartschild 
met rode leeuw. Dit wapen wordt 
vermeld in Tekeningen van wa
pens van heerlijkheden van Hol
land met hun heren, vrouwen, bal
juwen, schouten en secretarissen, 
17351737.3
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I
1.  Adriaan Nicolaesz Boogaert, heer van Beloys, geboren 

Delft 3 november 1634, gedoopt 10 november 1634 (getui-
gen Cornelis van Beresteyn en Margaretha van Beresteyn), 
ingeschreven als student in de rechten te Leiden 16515, 
veertigraad 1664-1672 (ontslagen), 1679-1708, schepen 
1665-1668, adjunct ten dagvaart 1669, weesmeester 1670 
en 1671, burgemeester 1680-1683, 1688, 1689, 1692, 1693, 
1696, 1697, 1700, 1701, 1704, 1705 van Delft, bewindheb-
ber V.O.C. van de kamer Delft 1656-1699, afgevaardigde 
wegens Delft in de Staten van Holland en West-Friesland 
1672, doch hetzelfde jaar vervangen, herbenoemd 1684, ge-
committeerde Raad van Holland in het Zuiderkwartier van 
1 mei 1672 t/m 26 september 1672 (afgezet), herbenoemd 
1684-1687, hoogheemraad van Delfland 1681-1699, baljuw 
en dijkgraaf van Delfland 1699-1708, kocht de heerlijkheden 
Belois (Beloys, Bloois) en de helft van Naters 1670, beleend 
met de helft van 6 morgen land na splitsing te Maasland in 
1660 na overlijden van zijn broer Gijsbrecht Boogaert6, be-
leend in 1683 na overlijden van Jan van der Dussen met 
de smaltiende, genaamd ‘op den Hem’ te Overschie in 
Oudsiers ambacht van Kralingen7, overleden Delft 28 ja-
nuari 1708, begraven Delft 3 februari 1708 met 18 dragers 
en een wapendrager. Hij trouwt Delft (ondertrouwt aldaar 
7 oktober 1656) 25 oktober 1656 Anna Welhoucksdr. (Briel 
van Welhouk), geboren Delft 6 juli 1639, gedoopt Delft 13 
juli 1639, overleden Delft 21 augustus 1688, begraven Delft 
26 augustus 1688 met 16 lijkdragers, 20 flambouwdragers 
en een wapendrager, dochter van Gerrit (Gerard, Geraldo) 
Welhouck, burgemeester, en Petronella Spierings.8, 9, 10, 11, 12

II
2.  Nicolaes Adriaensz Boogaert (Bogaert), geboren Delft 7 

juni 1605, ingeschreven als student te Leiden 27 septem-

ber 162313, jm. wonende aan de Turfmarkt 1631, veertigraad 
te Delft 1634, schepen 1636, 1637, weesmeester 1639, 
1640, 1644, 1645, ontvanger der gemene landsmiddelen 
en adjunct ten Dagvaart 1641-1643, 1648-1650, commissa-
ris van huwelijkszaken 1644, burgemeester 1651-1654 van 
Delft, kerkmeester 1653, beleend met 1½ vierendeel en 
2½ morgen land in Maasland 1640 na overlijden van zijn 
moeder Margaretha van Beresteyn14, overleden Delft 20 
januari 1654, begraven Delft (Oude Kerk) 26 januari 1654. 
Hij trouwt Delft (ondertrouwt aldaar 18 oktober 1631) 2 no-
vember 1631:15, 16, 17

3.  Eva (Aafje) Gijsbertsdr. Briel(s), geboren Delft 10 oktober 
1604, jd. wonende aan het Oude Delft 1631, 1659, beleend 
met 3 morgen en 335 roeden tijnshaar land bij de Haagse of 
Wateringse poort van Delft in 1654 voor Gijsbert Bogaard 
haar zoon, na overlijden van diens vader Nicolaas18, overle-
den Delft 26 februari 1659, begraven aldaar (Oude Kerk) 4 
maart 1659.

III
4.  Mr. Adriaen (Arent) Cornelisz Boogaert (Bogaart), geboren 

Delft 9 maart 1580, ingeschreven als student te Leiden 5 
juni 159719, na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat te 
Delft, heeft geen publieke betrekkingen bekleed, wonend 
aan het Oude Delft 1604, aan de Burgwal 1619, overleden 
Delft 5 augustus 1619, begraven Delft (Oude Kerk) 8 augus-
tus 1619. Hij trouwt Delft (ondertrouwt aldaar 5 septem-
ber) 7 september 1604:

5.  Margaretha Paulusdr van Beresteyn, geboren Delft 13 
april 1583, wonend aan het Oude Delft 1604, moeder van 
het Oude- en Nieuwe Gasthuis 1625, moeder van het nieu-
we weeshuis te Delft, maakt testament 3 februari 1639, 
haar huis waar ze inwoont kan haar dochter Adriana voor 
6.200,- gulden overnemen. Er is ook een gouden huwelijk-

4, 5 en 6. De boom in de wapens bij de familie Boogaert komen in drie verschillende vormen voor. De standaard boom, de dubbele gekruinde en de drie
voudige gekruinde boom. In bijna alle wapens staat de boom op grond (geplant), echter in het wapenboek van het hoogheemraadschap van Delfland is 
de boom uitgerukt. Het heeft er de schijn van dat deze familie Boogaert, er zijn vier regentengeslachten Bo(o)g(a)ert in Delft geweest, zich niet zo strak 
aan de kenmerkende heraldische regels hield.
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spenning in de boedel, beleend met 1½ vierendeel en 2½ 
morgen land in Maasland na het overlijden van haar vader 
Pouwels van Berensteijn20, overleden Delft 29 oktober 
1639, begraven Delft (Oude Kerk) 3 november 163921, 22

6.  Gijsbert (Gijsbrecht) Cornelisz (Briel, Brijele), geboren 9 
mei 1578, jm. afkomstig uit Brielle, wonend aldaar 1602, 
overleden 13 december 1607, begraven Delft 16 december 
1607. Hij trouwt Delft (ondertrouwt Den Brielle 6 oktober 
1602) 20 oktober 1602:23, 24

7.  Anna Jacobsdr van der Dussen, geboren 5 november 1578, jd. 
wonend aan de Koornmarkt 1602, aan het Oude Delft 1615, 
overleden 24 augustus 1615, begraven Delft 27 augustus 1615.

IV
8.  Cornelis Adriaensz Boogaert, charitaatmeester 1597-1617, 

bewindhebber V.O.C. kamer Delft, 1602, wonende aan het 
Oude Delft 1597, 1598, 1605, 1626, begraven Delft 23 no-
vember 1626, zoon van Adriaen Boogaert, ritmeester, en 
Catharina van der Nisse. Hij trouwt (2) Delft (ondertrouwt 
aldaar 25 januari 1598) 27 januari 1598 met Maria Basius 
van ‘Harnckcarspel’, jd. wonende aan de Choorstraat te 
Delft 1598, begraven Delft (Oude Kerk) 6 juni 1605; trouwt 
(3) (ondertrouwt Delft 17 september 1606, attestatie van 
Zierikzee) met Susanna Willemsdr. Pous, weduwe wo-
nende te Zierikzee 1606, overleden 1626; trouwt (1) Delft 
1578:25

9.  Adriana Dirksdr van Santen, geboren Delft, begraven Delft 
(Oude Kerk) 13 januari 1597, dochter van Dirk Jansz van 
Santen, veertigraad van Delft, en Annetgen Hendriksdr. 
Duijst.

10.  Paulus (Pouwels) Cornelisz van Beresteyn, geboren Haar-
lem 8 mei 1548, nam te paard deel aan de mislukte poging 
om Haarlem te ontzetten in 1573, kocht in 1577 een huis 
met pakhuis aan de Burgwal ‘de Rode Meebael’, kocht in 
1593 het huis ‘Dansick’aan het Oude Delft voor 6900 gul-
den, dat Paulus de ‘Gulden Meebael’ ging noemen (thans nr. 
139), brouwer en koopman in meekrap, wijn en specerijen 
te Delft, poorter van Delft 1580, nam voor 12.000 gulden 
deel bij de oprichting van de VOC, hopman van het vierde 
rot haakbusschutters 1590-1592, vroedschap 1596-1618, 
schepen 1597-1601, burgemeester van Delft 1601-1604, 

1606-1608, gedeputeerde ter Staten van Holland 1602, 
1606-1608, weesmeester 1609, 1610, thesaurier 1615, ster-
felijk leenman Heer van Overschie 1602, thesaurier 1615, 
overleden Delft 23 november 1625, begraven Delft (Nieu-
we Kerk) 26 november 1625, zoon van Cornelis Gijsbertsz 
van Beresteyn en Catharina Paulusdr. van Outscho(o)ten 
(Oudtschooten). Hij trouwt Delft 29 januari 1574:26, 27, 28, 29, 30

11.  Volckera (Volkje) Claesdr. Knobbert, geboren Delft 23 au-
gustus 1554, overleden Delft 27 april 1634, begraven Delft 
(Nieuwe Kerk) 1 mei 1634, dochter van Claes Adriaensz 
Knobbert, brouwer, en Maria Dirksdr Duyst.

12.  Cornelis Jacobsz den Bern gesegd Briel, geboren februari 
1531, schepen 1552, burgemeester 1558, 1560, 1562, 1564, 
1566, 1570, 1574, 1576, thesaurier 1577-1604 te Brielle, over-
leden Brielle 12 maart 1607, begraven ald. 16 maart 1607, 
zoon van Jacob den Bern, gezegt Briel, baljuw van Goeree, 
en Lijsbeth Huijgensdr. Hij trouwt (1) 26 juli 1552 met Ael-
tje Cornelisdr van der Burch, overleden 2 augustus 1564; 
trouwt (2) 12 juni 1566:31, 32, 33

13.  Aefge (Aaltje) Gijsbertsdr Bosch, geboren 10 november 
1546, overleden 10 november 1596, dochter van Gijsbert 
Cornelisz Bosch en Geertruid Jacobsdr van Garve.

14.  Jacob Euwout Bruijnsz (van der Dussen), geboren Delft 11 
september 1530, brouwer, veertigraad 1576-1599, regent 
van het Oude Gasthuis 1576, schepen 1577-1581, weesmees-
ter 1582, 1585, 1587, 1596, 1598 en burgemeester 1589, 1591, 
1592, 1599 van Delft, gedeputeerde van de Staten van Hol-
land en West-Friesland 1591-1599, overleden Delft 8 april 
1599, zoon van Ewout Jacob Bruinsz en Mayken (Maria) 
Lievendr de Huybert. Hij trouwt (2) Delft 28 augustus 1583 
met Claesgen Claesdr Knobbert, geboren Delft 19 mei 
1566, testeerde Delft 24 februari 1602 bij notaris Jacob 
Dassegny, benoemde haar zoon Dirck Jacobs tot enige 
erfgenaam en geeft legaten aan de kinderen gewonnen uit 
Jacob Euwouts eerste huwelijk, overleden Delft 30 maart 
1602, dochter van Claes Adriaen Knobbert en Maria Duyst. 
Hij trouwt (1) Delft 15 januari 1570:34, 35, 36, 37, 38, 39

15. Alida Jansdr van Hoogenhouck, geboren Delft 1 september 
1550, overleden Delft 16 juli 1581, dochter van Jan Jacobsz 
van Hoogenhouck, veertigraad van Delft, en Anna Jansdr 
van der Mije.  <<

Afkortingen
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HRvA Hoge Raad van Adel
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De Veertiende Duitslanddag van de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging was weer een groot succes. Op zaterdag 13 
februari telden wij 87 leden en 34 niet-leden, die door de veer-
tien Duitse en vier Nederlandse standhouders met hulp van de 
vaste groep vrijwilligers werden bediend. Nieuw was de aan-
wezigheid van vertegenwoordigers van het hertogdom Kleve/ 
Kleef, die dan ook veel vragen te beantwoorden hadden. Maar 
de medewerkers van de Ostdeutsche, de Osna brücker, de 
Tecklenburger en Westfälische Familienkunde hadden het ook 
druk, net als de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duits-
land.
Heel gelukkig werd de bezoeker die zijn voorouders Poppe 
in Berge zocht. Ik vroeg hem meteen: ‘Welk Berge? Want ons 
‘Müllers Grosses Deutsches Ortsbuch’ noemt er 19!‘ Daar 
schrok hij wel even van, maar hij zei: ‘Het ligt bij Osnabrück’. Dat 
was mazzel, want de OSFA-vrijwilliger Jürgen Hausfeld, ook 
NGV-lid, is al elf keer op onze Duitslanddag geweest en is de 
expert voor dit specifieke dorp Berge bij Bippen. In grote de-
len van het vorstbisdom Osnabrück heerste trouwens Pfarr-
zwang, de pastoor of dominee moest elk kind, van welk geloof 
dan ook, daar dopen. En bij hun contact kwam de oplossing: de 
zeven generaties Poppe, die daar zijn gevonden, werden ge-
ruild met de jongere Nederlandse takken Poppe!

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

Verslag Duitslanddag in Weesp

Als u nu denkt, dat wil ik ook wel eens meemaken, kom dan 
volgend jaar op zaterdag 4 februari gerust naar de Vijftiende 
Duitslanddag in Weesp. We hopen dan weer een nieuw gebied 
te kunnen presenteren met Duitse vaklui: het hertogdom Ol-
denburg, vlak over de Groningse grens. Daarvandaan kwamen 
onder andere duizenden stukadoors naar de rijke families in 
het westen, zoals de Knetemannen en de Lüschers. Die laatste 
familie werd in het laatste jaarboek van de Oldenburgische Fa-
milienkunde zeer uitvoerig beschreven.

Namens het NGV en WGOD team Jos Kaldenbach
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ANDRÉ SCHRÖDER

Geboorteplaats (on)bekend

Begin 2014 kreeg ik de vraag of ik meer wist over Johann Gera(r)d Töns, een 
voorvader van de vraagstelster. Voor zijn huwelijk in 1846 in Schiedam legde hij een 
gecertificeerd doopbewijs neer uit het Amt Diepenau, Duitsland:
Actum Diepenau der 15ten März 1846. Nach Aufgabe des Taufregisters der Kirche 
zu Lavelsloh, ist Johann Gerad Töns zu Nordel hiesiger Amts am 2ten Jannuar 1809 
ehlich gebooren und am 9ten desselben Monats dasselbst getauft worden, die 
Eltern sind der Ackersmann Hermann Johann Töns und dessen Mütter Catharina 
Elisabeth Pelle dasselbst.

1. Interieur St. Georg kerk in Hopsten. Bron: Eigen foto.
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Bij het sluiten van het huwelijk op 2 juli 1846 met Johanna Ha-
gendoorn gaf Johann Gera(r)d ook aan dat zijn ouders beiden 
nog in leven waren en in Nordel woonden.
Nordel en Lavelsloh zijn buurtschappen bij Diepenau, dat weer 
onderdeel is van de gemeente Uchte in Nedersaksen dat vroe-
ger tot het koninkrijk Hannover behoorde. Nordel heeft geen 
eigen kerk maar in Lavelsloh staat sinds 1642 de Danielskir-
che. De kerkboeken van deze kerk zijn bewerkt tot een Ortsfa-
milienbuch, online te raadplegen1.
Dit Ortsfamilienbuch vermeldt wel enkele personen die vanuit 
Lavelsloh naar Schiedam zijn vertrokken, maar de namen Töns 
en Pelle komen er in het geheel niet in voor. Dat is ook wel te 
verklaren omdat Johann Gera(r)d helemaal niet in Nordel of 
zelfs daar maar in de buurt geboren is en dat ook zijn ouders 
daar helemaal niet woonden of gewoond hadden!
Op 30 december 1808 is hij namelijk volgens de kerkboeken 
van de St. Georgkirche in het dorp Hopsten (dat toen met het 
bisdom Münster tot het koninkrijk Pruisen behoorde en dat 60 
km ten noordoosten van Enschede en zo’n 60 km ten westen 
van Lavelsloh ligt) geboren als Johan Gerhard Töns, zoon van 
Herman Johan Töns, geboren Pelle, en Catharina Elisabeth 

Töns. Herman Johan had, zoals toen nog gebruikelijk in die 
streken, door zijn huwelijk de boerderij én de achternaam Töns 
overgenomen.
Dus niet alleen klopte de geboortedatum en –plaats niet, maar 
waren ook de achternamen van zijn vader en moeder verwis-
seld. Bovendien was het ook niet waar dat zijn beide ouders 
nog leefden in 1846: zijn vader was al in 1839 in Hopsten over-
leden.
En toch werd het ‘doopbewijs’ ondertekend (en met een stem-
pel gewaarmerkt!) door ‘Amtman Lüning te Diepenau’ en de 
consul van het koninkrijk Hannover te Rotterdam! Hoe hij dit 
‘bewijs’ verkregen heeft zullen we helaas waarschijnlijk nooit 
meer kunnen achterhalen maar waarom deze falsificatie?
Overigens vermeldt het bevolkingsregister van Hopsten bij 
Johan Gerhard Töns dat hij ‘angeblich verschollen’ (= vermoe-
delijk vermist) is.

Familienaam Stöppel

Een tijdje later was ik weer bezig met het bijschrijven van ge-
gevens in mijn gezinskaartenbak van alle families die tussen 
1600 en 1850 in Hopsten woonden. In het bevolkingsregister 
viel me bij het gezin van timmerman Johan Henrich Stöppel 
(geboren Riesenbeck 14 januari 1772, overleden Hopsten 20 
maart 1841) en zijn vrouw Maria Gesina Elisabeth Bahlman (ge-
boren circa 1775, overleden Hopsten 21 maart 1846) op dat hun 
kinderen, drie zonen, later niet meer in Hopsten woonden: bij 

3. St. Georg is de kerk in het Duitse dorp Hopsten waar Johann Gerhard 
Töns gedoopt is. Bron: eigen foto.

2. Gecertificeerd afschrift doopbewijs Johann Gerad Töns. Bron: Dit is een 
onderdeel van de bijlagen voor het huwelijk op 2 juli 1846 te Schiedam van 
Johann Gera(r)d Töns en Johanna Hagendoorn. Bijlagen zijn te vinden op 
www.zoekakten.nl.
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de oudste, Theodor Christian (geboren Hopsten 12 mei 1806) 
stond ‘refractair 1827’, bij de tweede, Johan Henrich (geboren 
Hopsten 1 juni 1808) ‘deserteur’ en bij de derde, Gerard Joseph 
(geboren Hopsten 19 januari 1812) weer ‘refractair’. Nu bete-
kent ‘refractair’ dat de persoon de aanmelding voor militaire 
dienst ontdoken is en ‘deserteur’ dat hij na aanmelding alsnog 
verdwenen is.
Nieuwsgierig naar wat er van de drie geworden is zocht ik op 
www.wiewaswie.nl omdat toentertijd vele Duitsers de armoe-
de in hun land ontvluchtten en hun geluk in het rijkere Neder-
land zochten.
Als eerste kwam ik een Gerrit Stoppel tegen die met zijn 
vrouw Grietje Pijl op 21.10.1837 in Rotterdam een dochter 
kreeg: Maria Elizabeth Stoppel (met de opmerking ‘door de va-
der erkend’). Joseph Gerard Stoppel kreeg vervolgens met zijn 
vrouw Grietje Pijl op 3 november 1838 in Moordrecht dochter 
Cornelia. De site van de Groene Hart Archieven gaf bovendien 
aan dat hij toen 27 jaar en arbeider was. Zou Gerrit/Joseph Ge-
rard identiek met zoon Gerard Joseph kunnen zijn?
Het gezin bleef vervolgens in Rotterdam wonen en kreeg daar 
nog de volgende kinderen: Johan Hendrik (geboren 18 januari 
1840), Anna Margaretha (geboren 1 november 1843, overleden 
aldaar 26 februari 1844), Theodoor Christiaan (geboren 21 ja-
nuari 1845), Joseph Gerard (geboren Maassluis(!) 6 april 1847, 
overleden Rotterdam 10 juni 1847) en Anna Margaretha (gebo-
ren 26 juni 1848, overleden aldaar 23 januari 1850).

Wat te vinden in Rotterdam

Ook in Rotterdam werd op 1 mei 1840 Hendrik Johannes Stop-
pel geboren als zoon van Johan Hendrik Stoppel en Geertrui-

da Maria Bel. Was deze vader, later in de BS ook vaak Johan 
Heinrich genoemd, identiek met de timmermanszoon Johan 
Henrich Stöppel (zie boven) en woonden de twee broers dus 
allebei in Rotterdam? Ook van hem is overigens tot nu toe 
(nog) geen huwelijk gevonden!
Johan Hendrik Stoppel (of Stöppel, ook in de burgerlijke stand 
werd deze achternaam af en toe ook met umlaut geschreven) 
en Geertruida Maria Bel kregen in Rotterdam daarna nog de 
volgende kinderen:
Maria Susanna (geboren 15 mei 1842), Anna Susanna Elisabeth 
(geboren 13 november 1844, overleden aldaar 8 juli 1846), The-
odora Christina (geboren 12 maart 1848), Philippus Johannes 
(geboren 8 juni 1851) en Johannes (geboren 8 april 1853).

Ook door de namen Theodoor Christiaan en Theodora Chris-
tina van twee van hun kinderen (vernoemd naar de oudste van 
de drie timmermanszonen?) dacht ik nu toch wel de twee uit 
Hopsten verdwenen broers gevonden te hebben.
Groot was dan ook de teleurstelling toen ik het overlijden van 
Joseph Gerard Stoppel tegenkwam. De BS van Rotterdam 
meldde dat hij op 21 mei 1852 te Leeuwarden was overleden. 
Met behulp van www.allefriezen.nl was te vinden dat het over-
lijden in Leeuwarden was aangegeven door twee ‘bedienden in 
de strafgevangenis’ die verklaren dat ‘Joseph Gerard Stoppel, 
scheepstimmerman, geboren te Estrum in Hannover, wonende 
te Rotterdam, zijnde overigens niets bekend’ is overleden op 
41-jarige leeftijd.
Dus toch niet uit Hopsten afkomstig?

Even later vond ik dat, op 1 juni 1855, Johan Heinrich Stöppel in 
Rotterdam op 47-jarige leeftijd is overleden. Volgens de over-
lijdensakte was hij geboren in ‘Essern onder Lavelsloh’(!) als 
zoon van ... Johann Heinrich Stöppel en Anna Maria Cathrina 
Ballmann!
Estrum is waarschijnlijk een verschrijving van de plaats-
naam Essern, een dorpje 10 km ten noorden van Nordel. 
Omdat Essern, Nordel en Lavelsloh vaker voorkomen 
in de akten van Schiedam (zoals in de valse akte van Jo-
hann Gera(r)d Töns) én omdat de namen van de ouders 
van Johan Heinrich Stöppel wel (zowat) kloppen werd 
het me nu toch duidelijk: de bovengenoemde personen 
waren wel degelijk geboren in Hopsten maar waren, om 
de Pruisische militaire dienst te ontlopen, naar Neder-
land gevlucht en hadden daar hun sporen naar Hopsten 
geprobeerd te verdonkeremanen. Mogelijk kenden deze 
‘deserteurs’ een vervalser (in Lavelsloh?) die hun daarbij 
kon helpen.

Om hun herkomst niet te verraden zijn, in tegenstelling tot 
hun dorpsgenoot Töns, mogelijk de twee broers Stöppel/
Stoppel zelfs niet eens getrouwd met hun ‘echtgenoten’!
Tevergeefs werd dan ook door de Pruisische overheid op 3 
september 1844 in het Münsterisches Intelligenzblatt2 een 
oproep gedaan aan Johann Gerhard Töns3  uit Hopsten om 
zich te melden omdat anders vanwege ‘seinem ungehor-

4. Eerste bevolkingsregister Hopsten, adres Börnebrink nr. 21. Bron: Het 
gehele bevolkingsregister is in kopie in bezit van de auteur.
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samen Ausbleiben seines gesammten Vermögen ... verlus-
tig erklärt ... werden wird’, nadat al eerder in hetzelfde blad 
oproepen hadden gestaan voor de broers Stöppel.

Nawoord

Het mag uit het bovenstaande duidelijk zijn dat men, he-
laas voor de genealogische onderzoeker, voorzichtig moet 
zijn met de in de burgerlijke stand vermelde plaatsen van 
herkomst. Niet te gauw opgeven, ook als je de vermelde ge-
boorteplaats niet kan vinden in een atlas of op het internet: 
het kan een verzonnen naam zijn. Eenmaal toch de draad 

naar verdere voorouders weer gevonden, wordt het verhaal 
er wel interessanter door!  <<

5. Münsterisches Intelligenzblatt 1844, nr. 232, blz. 1146. Bron: http://sammlungen.ulb.unimuenster.de/um/periodical/
structure/1488242

6. Münsterisches Intelligenzblatt 1828, nr. 29, blz. 359. Bron: zie bij afb 5. Deze oproep wordt in hetzelfde blad en in hetzelf
de jaar nog twee keer herhaald.

Noten
1. www.ortsfamilienbuecher.de/lavelsloh/
2. http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/um/periodical/structure/1488242
3. Eind 2014 is het boek ‘Groenweegje’ (F. Martin; Stichting de Driehoek, Amster-

dam) verschenen met het levensverhaal én de tekeningen/schilderijen van 
kleinzoon Johan Töns (1890 – 1959) uit Schiedam.

http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/um/periodical/structure/1488242
http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/um/periodical/structure/1488242
http://www.ortsfamilienbuecher.de/lavelsloh/
http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/um/periodical/structure/1488242
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Portret

Theodorus Arnoldus van Delft en Geertruda Maria 
Vermeer zijn de overgrootouders van Riëtte van 
Delft. Omdat er nog meer foto's van haar voorouders 
zijn, is besloten om dit Portret te presenteren in de 
vorm van een kwartierstaat.

Fragmentkwartierstaat van Riëtte van Delft

III
4.  Petrus Adrianus (Pieter) van Delft, (1891-1966), direkteur 

sigarenfabriek.
7.  Eén van de kleindochters van Seraphines Johannes Hame-

lijnck en Johanna Maria Groosman.

IV
8.  Theodorus Arnoldus van Delft, geboren Waalwijk 26 maart 

1848, huisschilder, fotograaf, tekenleraar, kunstschilder, 

overleden Waalwijk 09 juni 1904, trouwt Waalwijk 6 mei 
1874:

9.  Geertruda Maria Vermeer, geboren Waalwijk 3 augustus 
1851, overleden Tilburg 22 maart 1929.
Uit dit huwelijk werden 17 kinderen geboren te Waalwijk:
1. Judith Gerardina Johanna (Juud) van Delft, (1875-1954).
2. Anna Maria Gonzaga van Delft, (1876-1876).
3. Gerard Johannes van Delft, (1877-1877).
4. Gerarda Johanna Maria (Grard) van Delft, (1878-1958).
5. Johannes Petrus (Jan) van Delft, kunstschilder, direc-

teur tekenschool, (1879-1952).
6. Anna Theodora Gonzaga (Ant) van Delft, (1880-1968).
7. Johanna Elisabeth Wilhelmina van Delft, kloosterlinge, 

(1881-1934).
8. Theodorus Maria (Theo) van Delft, kunstschilder, 

beeldhouwer, fotograaf, (1883-1967).
9. Elisabeth Maria (Bets) van Delft, (1884-1971).
10. Maria Theodora van Delft, missiezuster, (1886-1963).
11. Adrianus Johannes van Delft, (1887-1888).

Theodorus Arnoldus van Delft
en Geertruda Maria Vermeer
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12. Leonarda Adriana Maria van Delft, kloosterlinge, 
(1889-1974).

13. Petrus Adrianus (Pieter) van Delft, direkteur sigarenfa-
briek, grootvader van Riëtte van Delft (1891-1966). Zie 
III4.

14. Judith Adriana Maria van Delft, kloosterlinge, (1893-
1966).

15. Jeannette Geertruda Maria van Delft, (1894-1894).
16. Josephina Wilhelmina Maria (Fien) van Delft, (1896-

1977).
17. Leonardus Nicolaas (Nico) van Delft, priester, (1898-

1995).
14.  Eén van de zoons van Seraphines Johannes Hamelijnck en 

Johanna Maria Groosman.

V
16.  Johannes Leonardus (Jan) van Delft, gedoopt (r.-k.) Heus-

den 27 augustus 1799, timmerman, wagenmaker, overleden 
Waalwijk 1 maart 1866, trouwt Heusden 2 november 1826:

17.  Judina (Judith) Vermutsters, geboren Waalwijk 13 februari 
1803, dienstmeid, overleden Waalwijk 13 november 1891.

Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren:
1. Elisabeth Helena van Delft, (1827-1857).
2. Catharina Maria van Delft, schoenstikster, (1829-1890).
3. Johanna Clasina van Delft, (1831-1903).
4. Adrianus Johannes van Delft, schoenmaker, (1833-1851).
5. Theodora Johanna van Delft, (1835-1902).
6. Clasina Cornelia van Delft, (1838-1838).
7. Nicolaas Cornelis van Delft, leestenmaker, (1840-

1894).
8. Maria Adriana van Delft, (1842-1908).
9. Arnolda Gijsberta van Delft, (1844-1929).
10. Theodorus Arnoldus van Delft, o.a. fotograaf (1848-

1904), zie IV8.
11. Adriana van Delft, (1851-1851).

18. Gerardus (Gerard) Vermeer, gedoopt (r.-k.) Udenhout 17 
juli 1804, bakker, overleden Waalwijk 9 september 1859, 
trouwt Tilburg 4 juni 1840:

19. Johanna Maria Janssens, geboren Tilburg 27 mei 1818, 
broodbakster, overleden Waalwijk 10 januari 1889, trouwt 
(2) Waalwijk 28 november 1861, Theodorus Boonaerts, 
geboren Oss 8 juli 1832, broodbakker, overleden Waalwijk 
27 februari 1900, zoon van Gerardus Boonaerts, winkelier 
(1798-1848) en Maria van den Oever (1792-1855).

Uit haar eerste huwelijk werden elf kinderen geboren:
1. Joannes Gerardus Vermeer, bakker, (1841-1862).
2. Petrus Franciscus Vermeer, broodbakker, (1842-

1900).
3. Elizabeth Maria Vermeer, hoofdonderwijzeres, (1845-

1882).
4. Petrus Laurentius Vermeer, broodbakker, (1846-

1899).
5. Adriana Arnolda Vermeer, (1848-1848).
6. Adriana Arnolda Vermeer, (1849-1921).
7. Geertruida Maria Vermeer, echtgenote van de foto-

graaf, (1851-1929), zie IV8.
8. Johanna Maria Vermeer, (1853-1920).
9. Antonetta Pieternella Vermeer, (1854-1860).
10. Anna Maria Vermeer, (1856-1891).
11. Maria Geertruida Vermeer, (1858-1858).
Uit haar tweede huwelijk werden 2 kinderen geboren:
12. Een meisje, levenloos aangegeven (1862).
13. Gerardus Petrus Franciscus Boonaerts, (1863-1864).

28. Seraphines Johannes Hamelijnck, geboren IJzendijke 3 
maart 1821, winkelier, broodbakker, stalhouder, hotelier, 
overleden Hoofdplaat 15 mei 1900, trouwt Hoofdplaat 17 
september 1846, trouwt Hoofdplaat 17 september 1846:

2. De foto is gemaakt door Theodorus Arnoldus van 
Delft, ca. 1870.

3. De foto is gemaakt door Theodorus Arnoldus van 
Delft, ca. 1870.
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29. Johanna Maria Groosman, geboren Hoofdplaat 2 juli 1826, 
overleden Hoofdplaat 13 september 1886.

 Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren, allen te 
Hoofdplaat: (één van de kleindochters is de grootmoeder 
van Riëtte van Delft):
1. Augustus Johannes Hamelijnck, (1847-1857).
2. Felicita Francisca Hamelijnck, (1849-1923).
3. Ludovica Cornelia Hamelijnck, (1850-1934).
4. Prudentia Isabella Hamelijnck, (1852-1853).
5. Franciscus Henricus Hamelijnck, (1854-1857).
6. Florimondus Franciscus Hamelijnck, broodbakker, 

(1856-1937).
7. Christina Rosalia Hamelijnck, (1858-1946).
8. Augustus Franciscus Hamelijnck, onderwijzer en 

schoolhoofd (1861-1934).
9. Alphonsus Ferdinandus Hamelijnck, onderwijzer, 

(1863-1936).

VI
32. Nicolaas van Delft (1765-1800), trouwt:
33. Elisabeth van Balkom (ook: van Bellekom, van Berlikum, 

enz) (1767-1842).
34. Adriaan Vermutsters, vleeshouwer (1773-1810), trouwt:
35. Catharina van Balkom (??-1804).
36. Johannes (Jan) Laurensz Vermeer, bierbrouwer (1761-1825), 

trouwt:
37. Elizabeth Peters van Strijdhoven (1772-1845).
38. Francis Janssens, droogscheerder, later lakenfabrikant 

(1786-1865), trouwt:
39. Gertrude van Laerhoven (1785-1860).
56. Johannes Franciscus Hamelinck, gedoopt (r.-k.) Water-

land-Oudeman (B) 17 december 1793, broodbakker, over-
leden IJzendijke 13 april 1878, zoon van Jacobus Franciscus 
Hamelijnk (1762- 1817) en Johanna Maria de Munck (1759-
1828), trouwt (2) IJzendijke 30 juli 1835 Felicita Amalia 

Francisca Doens, geboren Biervliet 27 september 1804, 
particuliere, overleden IJzendijke 26 januari 1889, dochter 
van Jacobus Franciscus Doens (1773-1807) en Carolina Ber-
nardina Roegiers, landbouwster (1777-??), trouwt (1), IJzen-
dijke 27-04-1818:

57. Petronella Theresia Doolaege, gedoopt (RK) Water-
land-Oudeman (B) 28-09-1797, overleden IJzendijke 22-04-
1832, dv Jacobus Doolaege en Isabella Pouwels.
Uit zijn eerste huwelijk werden zeven kinderen geboren, 

allen te IJzendijke:
1. Virgenie Hamelijnck, particuliere, (1819-1908).
2. Amelie Melanie Hamelijnck, particuliere, (1820-1862).
3. Seraphines Johannes Hamelijnck, winkelier, broodbak-

ker, stalhouder, hotelier (1821-1900).
4. Hendricus Albertus Hamelijnck, (1823-1823).
5. Charles Ludovicus Hamelijnck, (1824-1824).
6. Rosalia Theresia Agatha Hamelijnck, naaister, bier-

huishoudster, (1828-1899).
7. Angelus Hubertus Hamelijnck, broodbakker, loge-

mentshouder, (1830-1908).
Uit het tweede huwelijk werden zes kinderen geboren, allen 

te IJzendijke:
8. Eduardus Bernardus Hamelijnck, bakker, (1836-??).
9. Clementia Sophia Hamelijnck, (1837-<1914).
10. Ferdinandus Bernardus Hamelijnck, vrachtrijder, 

(1838-1906).
11. Petrus Hendrikus Hamelijnck, koetsier, (1840-1925).
12. Celestina Paulina Hamelijnck, (1842-1870).
13. Filomena Constantia Hamelijnck, (1844-1923).

58. Franciscus Groosman, winkelier, herbergier, commissio-
nair in granen (1795- 1875) trouwt:

59. Isabella Clara van der Weijde (1799-1858).

Hans Souverijn

4. De foto is gemaakt door een onbekende foto
graaf (mogelijk, maar niet waarschijnlijk Theodorus 
Arnoldus van Delft), ca. 1870.

5. De foto is gemaakt door een onbekende foto
graaf, ca. 1850 en is in particulier bezit van Riëtte 
van Delft. 
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Bronnen

Bij onderzoek naar voorouders Smolders te Helvoirt 
ben ik in het Brabants Historisch Informatie Centrum1 
op een dossier gestoten waarvan ik me afvraag 
of het daarin beschrevene eind achttiende eeuw 
gebruikelijk was of dat hier van een uitzonderlijk 
geval van gemeentelijk bestuur sprake is.

De familiesituatie
Na het overlijden van Adriaan van de Ven, weduwnaar van Wil-
helmina Smolders, wordt een boedelbeschrijving opgemaakt 
door hun zonen Cornelis en Jan, welke gedagtekend is op 24 
augustus 1790. Wilhelmina was een tante van Hendrik Vos2, 
namelijk de zus van zijn moeder. Oom Adriaan had volgens 
de boedelbeschrijving zowel een leerlooierij, als een schoen-
makerij en een touwslagerij. Het woonhuis was tegenover de 
kerk. Op de kaft van het boekje met oude ansichtkaarten van 

Niet betaalde 433 paar aan Franse 
militairen geleverde schoenen

1. De Lindelaan  vanouds de weg naar Udenhout  ongeveer gezien vanaf het Kerkplein. Links ziet men café Van de Ven 
(slechts gedeeltelijk zichtbaar) en daarnaast de leerlooierij van dezelfde familie.3
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Helvoirt staat een foto van deze plek. Het in het onderschrift 
genoemde café moet van na 1790 zijn.

Zoals in het genoemde artikel beschreven, werd bij de ver-
deling van de boedel rekening gehouden met de intussen 
gegroeide situatie, namelijk dat Cornelis in de schoenmake-
rij werkte en de broers Jan en Peter in de leerlooierij samen 
met Hendrik Vos die later, in 1791, naar Tilburg verhuisde 
waar hij een leerlooierij begon en trouwde. Tot zover de con-
text.

Het dossier

Het aangetroffen dossier bevat onder andere een brief, 
gedateerd 21 november 1798, van genoemde Cornelis van 
de Ven (samen met Hendrik van den Bogaerd) aan het ge-
meentebestuur van Helvoirt waaruit blijkt dat hij in opdracht 
van de gemeente in 1794 (niet lang na het innemen van Den 
Bosch) 433 paar schoenen voor Franse militairen had gele-
verd. In die tijd hadden de Fransen, die door de patriotten 
te hulp waren geroepen tegen de oranjegezinden, de Noor-
delijke Nederlanden bezet. Van de Ven en Van den Bogaerd 
rekenen het gemeentebestuur van Helvoirt voor dat zij in 
hollandsch geld nog ruim 762 gulden tegoed hebben die zij 
in opdracht van het gemeentebestuur de gemeente geleend 
hebben tot betaling van ’s lands lasten. Ik lees hieruit dat dat 
een niet geheel vrijwillige lening zal zijn geweest. Cornelis 
wilde eindelijk (terug)betaling. De brief wordt door hun advo-
caat ondertekend met de in die tijd blijkbaar voorgeschreven 
leuze Heijl en Broederschap.

De uitspraak

Maar veel broederschap blijkt er van gemeentewege niet te 
zijn. Want de gemeenteambtenaar schreef na overleg met 
het bestuur (zie in de marge bovenin de brief op afbeelding 
3): Het bestuur wijst het verzoek van de hand, als zijnde des
wegens niet voldaan aan de requisiten door de in der tijt 
Representanten van het volk van Bataafsch Braband voor
geschreven.
Dat was de uitspraak en daar moesten deze ondernemers het 
mee doen.

Noten
1. BHIC 5011 Dorpsbestuur Helvoirt 1340-1814; 5. Regestenlijsten; nr. 192.
2. Gepermeteerd nr. 63.
3. www.europese-bibliotheek.nl/en/Books/Helvoirt_in_oude_ansich-

ten/100-105370/Article/7, met commentaar van de oud-voorzitter van de 
afdeling ’s-Hertogenbosch-Tilburg, de heer Pieter Wuisman.

Naschrift
Door Leny van Lieshout (redactie Gens Nostra) is aan de hand 
van de overige brieven in dit dossier, de tussen levering en 
bovengenoemd besluit plaatsgevonden hebbende juridische 
discussie gereconstrueerd. Daaruit blijkt dat het dorpsbe-
stuur van Helvoirt de vordering van Van den Bogaerd / Van de 
Ven vergeten was op te nemen op een staat van oorlogslasten 
die voor dit soort onkosten bij het gewestelijk bestuur moest 
worden ingediend. Ergo: die onkosten werden dus ook niet 
vergoed.

Ton van Reeken

2. De ondertekening van de brief van 21 november 1798 door de advocaat 
Losecaat

3. De eerste bladzijde van hun brief met links bovenin de bestuursreactie

http://www.europese-bibliotheek.nl/en/Books/Helvoirt_in_oude_ansichten/100-105370/Article/7
http://www.europese-bibliotheek.nl/en/Books/Helvoirt_in_oude_ansichten/100-105370/Article/7
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Portret

2.  Lucretia Hendrika, geboren Groningen 19 maart 1854, wol-
lennaaister = coupeuse, modiste, overleden Amsterdam 
23 februari 1930, trouwt Groningen 6 oktober 1880, Johan 
Adolph Antonius Sparenberg, violist en contrabasspeler in 
het orkest van het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam, ge-
boren den Haag 12 november 1850, overleden Amsterdam 
14 augustus 1889.

Uit dit huwelijk: 1 zoon en 4 dochters.
3.  Jan jr., geboren Groningen 18 oktober 1856, lithograaf, leraar 

handtekenen, overleden Zandvoort 3 december 1938, trouwt 
Zutphen 5 oktober 1883, Anna Elisabeth Versteeg, geboren 
Zutphen 8 mei 1853, dochter van Peter Versteeg en Christina 
Margaretha Weimann, overleden Zandvoort 28 oktober 1927.

Uit dit huwelijk: 2 zoons en 1 dochter.
4.  Lambertus, geboren Groningen 19 september 1858, schil-

der, lakwerker, bierhandelaar (1883), overleden Amster-
dam 7 mei 1947, trouwt Groningen 6 juni 1883, Dina Brinck-
man, geboren Groningen 15 februari 1860, dochter van 
Gerrit Brinckman en Ida Koning, overleden Amsterdam 25 
december 1946.

Uit dit huwelijk: 4 dochters.

Jan Visser, geboren Groningen 17 december 1827, decorateur van 
lakwerken en gemoffelde voorwerpen zoals koektrommels en 
dienbladen te Groningen, overleden Groningen 28 juli 1906, zoon 
van Klaas Visser (1804-1886), blikslager, en Klaasijn Klaasens 
(1798-1869), trouwt Groningen 24 april 1851 Anna Lammerdina 
Hofkamp, winkelierse (1872), geboren Groningen 27 januari 1830, 
overleden Groningen 26 september 1917, dochter van Lammert 
Hofkamp (1801-1843) en Lucretia Henrica Morack (1800-1830).

Uit dit huwelijk:
1.  Klaas, geboren Groningen 27 mei 1852, decoratieschilder, 

overleden Amsterdam 3 december 1917, trouwt (1) Noord-
dijk (bij Groningen) 21 september 1872, Ida Diephuis, gebo-
ren Groningen 4 november 1841, dochter van Klaas Diep-
huis en Annegien Jans van den Bos; gescheiden Groningen 
18 mei 1883.

Uit dit huwelijk: 1 dochter.
 Klaas trouwt (2) Amsterdam 3 oktober 1883, Grietje Huis-

man, geboren Apeldoorn 18 februari 1860, dochter van 
Evert Willem Huisman en Teunisje Jansen.

Uit dit huwelijk: 3 zoons en 3 dochters.

Jan Visser en Anna Lammerdina Hofkamp
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5.  Klaassien, geboren Groningen 4 oktober 1860, overleden 
Amsterdam 10 mei 1943, trouwt Groningen 29 augustus 
1883, Wilhelm Dehé, muziekleraar, eerste violist van het 
Gronings Orkest, geboren Rotterdam 19 juli 1858, zoon van 
Wilhelm Dehé en Elizabeth Koolen, overleden Alkmaar 16 
maart 1947.

Uit dit huwelijk: 2 zoons en 1 dochter.
6.  Anna Lammerdina, geboren Groningen 28 oktober 1864, 

voor haar huwelijk huishoudster, overleden Bloemendaal 
10 september 1952, trouwt Amsterdam 9 maart 1899 
Jean Pierre Plankeel, huisarts te Westerbork, geboren 
Oostburg 27 september 1865, zoon van Frederik Plankeel 
en Maria Johanna Mazure, overleden IJmuiden 3 februari 
1962.

Uit dit huwelijk: 1 zoon en 1 dochter.

 Jean Pierre Plankeel en Anna Lammerdina Visser waren 
mijn grootouders.

De portretlitho is gemaakt ter herinnering aan het veertigjarig 
huwelijk van Jan Visser en Anna Lammerdina Hofkamp door 
hun zoon Jan jr. Na zijn opleiding tot lithograaf, behaalde hij 
de acte M.O. handtekenen en werd leraar aan verscheidene 
kunstnijverheidsscholen in Amsterdam en tenslotte direc-
teur van de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers 
gevestigd in het Rijksmuseum te Amsterdam. Hij schilderde, 
tekende en lithografeerde bloemen, stillevens, menselijke fi-
guren en portretten. Ook zijn broers konden goed tekenen en 
schilderen.

J.P. Kuijlman

Zilveren speld voor Marc Fieret

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

Hoofdbestuurslid Heimen Hooijer was op zaterdag 16 april bij de 
ALV van de NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel aan-
wezig om de zilveren speld uit te reiken aan Marc Fieret. Hooijer 
memoreerde daarbij hoe hij vijftig jaar geleden, na zijn huwelijk, 
bij zijn schoonouders aan het Smalbroek bij Beilen introk. Hij ver-
tolkte daarbij enige woorden in het Drents. Vervolgens vertelde 
hij, hoe Marc Fieret in een moeilijke periode de NGV-afdeling 
Drenthe en Noordwest-Overijssel van heel diep heeft wegge-
haald: ‘Als Marc er niet was geweest, zaten jullie hier nu niet sa-
men in deze zaal’. Marc was zowel werkzaam binnen het bestuur 
als binnen de redactie van Threant. Het hoofdbestuur heeft 
daarom op voordracht van het afdelingsbestuur besloten om 
aan Marc Fieret de zilveren speld van de vereniging uit te reiken.
In zijn dankwoord memoreert Marc Fieret, hoe hij zich vanaf 
2003 heeft ingezet voor de afdeling. Naar zijn aard heeft hij 
eerst de kat uit de boom gekeken, om zich daarna volledig in 
te zetten. Als een goede noordeling formuleert hij het zo: Ik 
heb het niet verkeerd gedaan. Vanaf 2004 was hij lid van de re-
dactie van het afdelingsblad Threant, en gedurende twee jaar 
hoofdredacteur van dit blad. In het dankwoord aan zijn adres, 
verschenen in Threant 2014, werd gesteld dat hij zijn beleid 
met strakke hand had doorgezet. Hij wil die woorden graag 
rectificeren: het is juist, dat hij een duidelijke mening had en 
heeft, maar voor het uitvoeren van het beleid was hij zowel in 
het bestuur als binnen de redactie afhankelijk van de mede-

werking van anderen. Wat het bestuur betreft, gold dit laatste 
gedurende een korte periode niet: in 2010 was hij gedurende 
drie-en-een-halve maand tegelijkertijd voorzitter, secretaris 
en penningmeester. In 2014 heeft hij zijn bestuursfuncties 
noodgedwongen moeten neerleggen. Een ernstige ziekte 
maakte het eind 2015 noodzakelijk, dat hij zich ook moest 
terugtrekken als hoofdredacteur van Threant. Hij dankte de 
afdeling voor alle mogelijkheden, die hem geboden werden. 
Kort samengevat: hij heeft er veel van geleerd. Hij wenste de 
mensen die momenteel de functies binnen de afdeling vervul-
len veel sterkte.

Tekst en foto: Harm Hillinga
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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.

Bent u geïnteresseerd in de historie van de Nederlandse 
zeeschippers? Heeft u belangstelling voor maritieme 
geschiedenis in het algemeen? Dan moet u eens 
een kijkje nemen in Sonttolregisters Online (STRO). 
STRO is te vinden op www.soundtoll.nl. Het is de vrij 
toegankelijke databank die de Sonttolregisters 
(STR) ontsluit. Iedereen kan hier direct naar alle 
schippersnamen, plaatsnamen en goederennamen 
zoeken die in de STR voorkomen. Welke schippers 
leefden er in een bepaalde plaats? Welke routes 
zeilden zij? Wat vervoerden zij?

Nederland was tussen ongeveer 1500 en 1800 een van de be-
langrijkste handelspartners van de landen rond de Oostzee. 
Nederlandse schepen haalden daar volumineuze grondstof-
fen: rogge, tarwe, potas en masten uit Polen en Pruisen, hen-
nep, vlas en talk uit Rusland, teer en hout uit Finland, koper en 
ijzer uit Zweden. Zonder al deze goederen hadden de Neder-
landers hun schepen niet kunnen bouwen en was er geen Ne-
derlandse Gouden Eeuw geweest.
De schepen zeilden vaak in ballast naar het Oostzeegebied. 
De ballast bestond veelal uit Nederlandse bakstenen, dakpan-
nen en vloertegels. Maar zij hadden ook talrijke waardevolle 
goederen aan boord: zout uit Frankrijk en Portugal, Hollandse 
haring, Franse en Duitse wijn, Hollandse, Engelse en Indiase 
textiel, peper uit Sumatra en India, specerijen uit de Molukken 
en Ceylon, Chinese thee, Arabische, Javaanse en Zuid-Ameri-
kaanse koffie, suiker, zilver en goud uit Zuid-Amerika. De be-
langrijkste afnemers van al deze exotische producten waren 
de adellijke grootgrondbezitters en stedelijke kooplieden, die 
rijk waren geworden door verkoop en export (westwaarts) van 
goederen door boeren geproduceerd. De boeren zelf hielden 
weinig aan hun arbeid over, zeker in Pruisen, Polen en Rusland, 
waar zij als lijfeigenen vrijwel rechteloos het land van de adel 

bewerkten. Van alle geïmporteerde producten bereikte waar-
schijnlijk alleen zout werkelijk de massa van de bevolking.

De belangrijkste bron voor de geschiedenis van de handel en 
het transport tussen het Oostzeegebied en de rest van Europa 
wordt gevormd door de Sonttolregisters (STR). De STR betref-
fen de administratie van de tol die de koning van Denemarken 
hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zwe-
den en Denemarken. De handgeschreven originele Sonttolregis-
ters worden bewaard door het Rijksarchief te Kopenhagen. Ze 
zijn, met enige hiaten, bewaard gebleven voor de periode 1497 
- 1857 en bevatten gegevens over alle 1,8 miljoen doorvaarten, 
waarvan de helft door Nederlandse schippers. Van elke individu-
ele doorvaart, westwaarts en oostwaarts, bevatten zij de datum, 
de naam van de schipper, zijn woonplaats, zijn haven van vertrek, 
de samenstelling van de lading, de betaalde tol en vanaf het mid-
den van de jaren 1660 ook de haven van bestemming.

De Sonttolregisters zijn heel omvangrijk en gedetailleerd. 
Daardoor kan de individuele onderzoeker ze niet goed gebrui-
ken voor omvangrijk onderzoek. Dat er toch zoveel over de 
Oostzeehandel bekend is, danken wij aan de Deense historici 
Ellinger Bang en Korst. In de eerste helft van de twintigste 
eeuw publiceerden zij zeven dikke boeken met tabellen waarin 
de gegevens uit de STR zijn samengevat – de Sonttoltabellen 
(STT) zoals ze doorgaans worden genoemd. Hoewel de STT 
van enorme betekenis zijn, hebben ze ook belangrijke tekort-
komingen. Zij bevatten alleen gegevens over de jaren 1497-
1783 en niets over de afzonderlijke doorvaarten, schippers, 
ladingen en routes. Bovendien voegen zij goederen samen in 
categorieën handelswaar die in veel gevallen onbruikbaar zijn, 
zoals ‘peper, rijst en suiker.’

Om de Sonttolregisters beter toegankelijk en bruikbaar te 
maken, bouwen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het 
Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar te Leeu-
warden een databank met de gegevens uit de Sonttolregis-
ters: Sonttolregisters Online (STRO). STRO is toegankelijk 

Zeeschippers in de Sontvaart
Wie helpt mee Sonttolregisters Online af te maken?
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via www.soundtoll.nl. Deze databank stelt de oorspronkelijke 
gegevens van de STR, met alle details, aan de onderzoeker 
ter beschikking. Iedereen kan hier direct naar alle schippers-
namen, plaatsnamen en goederennamen zoeken die in de STR 
voorkomen. Ongeveer 1,5 miljoen doorvaarten staan inmiddels 
online. Dit betreft de registers uit de perioden 1600-1603 en 
1629-1857.
Verreweg de meeste gegevens die nu online staan, zijn in de 
databank ingevoerd door Breed, de sociale werkvoorziening 
van Nijmegen en omgeving. RUG en Tresoar zijn nu op zoek 
naar vrijwilligers om het werk af te maken en de gegevens van 
de resterende 300.000 doorvaarten uit de periode 1497-1599 
en 1604-1728 in te voeren.
Scans van de complete registers zijn online beschikbaar en de 
deelnemers kunnen de gegevens thuis, op hun eigen compu-

ter invoeren. De bron is met de hand in het Deens geschreven. 
Het schrift is vaak lastig, maar het Deens is snel te begrijpen. 
Voorkennis is niet nodig maar de deelnemers moeten bereid 
zijn het schrift te leren lezen en de gegevens te leren invoeren. 
De projectleiding helpt hen daarbij. Daartoe zijn er regelmatig 
instructie bijeenkomsten in Leeuwarden, Groningen, Zwolle en 
Amsterdam.
Dit is geen gemakkelijk werk maar het is erg leuk voor wie zich 
interesseert voor geschiedenis en oud handschrift en van puz-
zelen houdt. Nadere informatie en de contactgegevens zijn te 
vinden op www.soundtoll.nl (link ‘vrijwilligers’).

Inlichtingen:
Rijksuniversiteit Groningen: 050-3639345, 050-5273197 
j.w.veluwenkamp@rug.nl, www.rug.nl/staff/j.w.veluwenkamp. STR online 
is mogelijk gemaakt dankzij een subsidies van NWO (de Nederlandse Or-
ganisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), een aantal Friese culturele 
fondsen, de Samenwerkende Maritieme Fondsen en Fonds 21.

Jan Willem Veluwenkamp
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1850 (Zwolle 1998).
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nem Oeresund 14971783, 7 delen (Kopenhagen en Leipzig: Gyldendal, Nordisk 
Forlag and Harrassowitz, 1906-1953).

3.  Gøbel, E., ‘The Sound Toll Registers Online Project, 1497-1857’, International 
Journal of Maritime History XXII, 2 (2010) 305-324.

4.  Jeannin, Pierre, ‘Les comptes du Sund comme source pour la construction 
d’indices généraux de l’activité économique en Europe (XVIe-XVIIe siècle)’, in 
Pierre Jeannine, ed., Marchands du Nord: Espaces et trafics à l’époque modern 
(Paris: Presses de l’École Normale Supérieure, 1996) 1-62.

2. De Sont in vogelvlucht, ge
zien naar het zuiden, door G. 
van Keulen en zoon (1726). 
Collectie Het Scheepvaart
museum, Amsterdam.

1. Tegeltableau. Collectie Fries Scheepvaart Museum, Sneek.
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HANS VAN FELIUSBoekrecensies

 Ї Q.J.M. van der Aart, T.C.M. Faas, D.C. van Bezu, Zes ge-
neraties (van) Bezu. In Bollenstreek en Kennemerland, 
Hannut (B.) 2015, 301 p., ill., geen index; uitgave in eigen 
beheer, informatie via quiram@ziggo.nl.

Een mooi uitgevoerd boek dat geen ‘klassieke’ genealogie is, 
want de genealogische gegevens zijn geïntegreerd in de tien 

hoofdstukken. De stamplaats is Noordwijkerhout en het na-
geslacht is vervolgens ook steeds in de Bollenstreek geves-
tigd gebleven. De oudste generatie bestaat uit Mees Besouw 
(1688-1738) en zijn echtgenote Maria van der Wijt. Vervolgens 
wordt van vier generaties het wel en wee behandeld. In een 
aantal gevallen wordt aandacht besteed aan de voorouders en 
verwanten van de echtgenotes, wat extra informatie oplevert 
over Joanna van Bourgondiën en Cornelia van Diest en hun om-
geving. De laatste vijf hoofdstukken behandelen de kinderen 
die geboren zijn uit het huwelijk van Andries Bezu (1833-1893) 
en zijn vrouw Johanna Weijers. Aangezien bij die kinderen twee 
dochters zijn, werden ook gegevens over de families Van der 
Aart en Sprokkelenburg opgenomen. Er is nog een echtpaar 
in Leiden gevonden, dat daar leefde in het tweede kwart van 
de zeventiende eeuw: Abraham Bezu en Maria de la Rosa. Een 
verwantschap is niet gevonden. Rond dit gezin wordt een be-
knopt overzicht gegeven over Joodse emigratie naar Neder-
land. Of dat zinvol is alleen op aanname dat de namen van deze 
personen in de richting van een Joodse afstamming zouden 
wijzen, is iets dat een ieder voor zich moet uitmaken. 
Abraham is niet alleen een Joodse naam, maar ook een Bij-
belse, dus veel gereformeerden kregen die voornaam toe-
bedeeld. De la Rosa in combinatie met Maria lijkt ook niet 
in Joodse richting te wijzen, want Maria is immers bij uitstek 
een voornaam uit de katholiek christelijke traditie. Boven-
dien trokken Joden juist naar de Republiek omdat dit een 
van de weinige naties was waar zij –zij het nog steeds met 
aanzienlijke beperkingen in het dagelijks bestaan– hun ge-
loof redelijk ongehinderd konden belijden. Het lijkt dan niet 
waarschijnlijk dat dit echtpaar dan al in de loop van de zeven-

tiende eeuw hun eigen traditie los liet om gereformeerd te 
worden. Veronderstellingen moeten naar mijn mening in een 
genealogisch of historisch werk alleen een plaats vinden, in-
dien ze goed beredeneerd kunnen worden, en daar ontbreekt 
het in dit geval aan. Dat gezegd hebbend is het boek voor de 
kennis van de geschiedenis van deze familie zeker een aan-
winst te noemen.

 Ї Hans Beukema, m.m.v. J.P. Wortelboer, Royal Bodewes. 
Scheepsbouwer van de toekomst, Delfzijl 2015, 280 p., ill., 
geen index; uitgave van Maritext vof, Delfzijl, ISBN 978-
90-8744-009-1.

Dit boek gaat voornamelijk over de geschiedenis van het 
bedrijf, maar omdat het een familiebedrijf is, komen we tus-

sendoor vanzelfspre-
kend allerlei gegevens 
te weten over de familie 
die haar naam aan het 
bedrijf gegeven heeft. 
Het boek is verschenen 
ter gelegenheid van 
het tweede eeuwfeest 
van de onderneming. 
Oprichter was Geert 
Joosten Bodewes, een 
scheepsbouwer die op 7 
februari 1812 te Hooge-
zand in het huwelijk trad 
met Geertje Wijnkes 
Bijlholt. Nog steeds is 

de familie betrokken bij het bedrijf, wat gezien mag worden 
als een bijzondere prestatie. Reeds zes generaties Bodewes 
in de scheepsbouw, in een bedrijf dat inmiddels het konink-
lijk predicaat heeft gekregen. Een schematisch overzicht 
van de familie Bodewes wordt gegeven op pagina 256-257. 
Een bijzonder fraai uitgewerkte geschiedenis van dit fami-
liebedrijf.

 Ї Gerrit Verhoeven, De derde stad van Holland. Geschie-
denis van Delft tot 1795, Zwolle 2015, 479 p., ill., index; uit-
gave van WBooks, Zwolle, in samenwerking met de Stich-
ting Geschiedschrijving Delft, ISBN 978 94 625 8093 0, 
informatie via info@wbooks.com.

Soms vergeten genealogen wel eens dat plaatselijke geschie-
denis een onverbrekelijk onderdeel is van hun onderzoek. Je 
kunt geboorte, huwelijk en overlijden van je verwanten im-
mers niet los zien van de plaats en regio waar ze woonden, 
en de gebeurtenissen die daar plaats vonden. Daarom is het 

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:quiram@ziggo.nl
mailto:info@wbooks.com
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verschijnen van goe-
de artikelen en boeken 
die informatie over die 
leefomgeving bieden 
van belang. Met trots 
vermeldt de titel van 
het hier gesignaleerde 
boek dat Delft de derde 
stad van Holland is. We 
praten dan niet over ou-
derdom, maar meer over 
het politieke belang in 

het graafschap. Tegenwoordig zullen mensen Delft voorna-
melijk associëren met Delfts blauw, de koninklijke grafkel-
der in de Nieuwe Kerk, en wellicht met pindakaas. Maar dat 
de geschiedenis van deze stad veel meer biedt, is nu op een 
plezierige manier duidelijk gemaakt. Ooit behoorde Delft tot 
de drie grote bierproducenten van het graafschap Holland; 
samen met Gouda en Haarlem werden de Nederlanden (in-
clusief het huidige België) voorzien van miljoenen liters sma-
kelijk bier. Dat dit breed aan de orde komt, spreekt vanzelf. 
Maar ook andere bedrijvigheid komt aan de orde, evenals po-
litiek, religie en onderwijs. Ook de rampen die Delft troffen, 
worden behandeld. Zo werd de stad in 1536 getroffen door 
een zeer verwoestende brand, die vermoedelijk juist buiten 
de stadsmuur uitbrak, maar door de sterke wind zich rap 
door de stad verspreidde en een groot deel daarvan in de as 
legde. Een afgebeeld schilderij laat zien hoe groot de ramp 
voor de stad moet zijn geweest. De Delftse Donderslag van 
12 oktober 1654, was de ontploffing in de opslagplaats van 
grondstoffen voor de fabricage van kruit. Volgens overleve-
ring werd de klap tot op het eiland Texel gehoord.
Cornelis Soetens wordt aangeduid als de mogelijke veroor-
zaker; van hem werd na de ontploffing geen spoor meer te-
ruggevonden. Een andere donkere bladzijde wordt verteld 
in de paragraaf ‘de schout ontsnapt’ (pagina 397-398). Daar 
wordt verhaald hoe ook in Delft het jaar 1730 voor een schok 
zorgde. In dat jaar startte in de Republiek een omvangrijke 
vervolging van homoseksuelen, in die tijd aangeduid als ‘so-
domieten’. In de periode 1591-1810 sprak de Delftse sche-
penbank 582 veroordelingen uit in zedendelicten, waarvan 
er slechts 23 betrekking hadden op sodomie. Het jaar 1730 
springt er uit, omdat alleen in dat jaar meer dan de helft van 
de veroordelingen plaats vond, 14 in getal. Zoals in andere 
plaatsen werd men ook in Delft voor een vervelend feit ge-
steld: tot de beschuldigden in Delft behoorden de schout Ja-
cob van Wouw en oud-schepen Cornelis de la Faille. Door te 
vluchten wisten zij de dans te ontspringen. Een qua inhoud 
gevarieerd boek, dat een gedegen indruk maakt en plezierig 
leesbaar is. 
Zoals altijd bij uitgaven van WBooks is het bovendien bijzon-
der fraai uitgevoerd. We zijn benieuwd naar het tweede deel, 
dat de periode vanaf 1795 zal behandelen. Hebt u voorouders 
in Delft, dan is dit boek aanbevolen. Het boek bevindt zich 
niet in de bibliotheek van de vereniging.

 Ї N.A. Hamers, R.J.M. Steeman (red.), Hamers bundel 2013 
/ 2014, Malden / Landgraaf 2015, 462 p., ill., index; uitgave 
in eigen beheer, in samenwerking met de Heemkundige 
Vereniging Landgraaf OCGL, informatie via n.a.hamers@
hetnet.nl of heemkundelandgraaf@gmail.com.

De uitgevers van deze serie zijn ‘still going strong’, en het lijkt 
er op dat ze zich deze keer zelfs overtreffen, want deze bun-

del is twee keer zo dik 
als de vorige uitgaven. 
Aan de inhoud verandert 
dat verder weinig, zoals 
altijd weer veel artikelen, 
en daardoor eigenlijk te 
veel om op te noemen. 
Voor een bespreker 
wordt het bovendien wat 
saai, want ook de uitvoe-
ring is als de voorgaande 
delen: goed verzorgd en 
van een goede kwaliteit. 
Voor iedere geïnteres-
seerde is er wel wat te 
lezen.

 Ї Geuje van der Linde, m.m.v. Kay-leigh de Weerdt, Uit rivier 
en zee geboren. Honderd erven op het Kampereiland 
1364-2014, (2015), 335 p., ill., geen index; uitgave van de 
IJsselacademie, ISBN 978-90-6697-239-1, informatie via 
info@ijsselacademie.nl.

Het Kampereiland is grofweg de driehoek die de IJsseldelta 
vormt, waar deze rivier in de voormalige Zuiderzee uitmondt. 

Het gebied kwam aan 
de stad Kampen, en zo 
ontving het zijn naam. In 
het eerste deel wordt de 
geschiedenis behandeld, 
in het tweede deel de ‘er-
ven’, zeg voor het gemak 
en kort door de bocht 
maar: de boerderijen. Per 
erf wordt de geschiede-
nis van het betreffende 
erf uit de doeken gedaan, 
steeds geïllustreerd met 
oude en moderne foto’s. 
Dat daarbij het nodige 
over de pachters en be-

woners de revue passeert is vanzelfsprekend: cultuurgrond 
is dood zonder de bewerkers. Sommige lijsten van pachters 
gaan terug tot in de vijftiende eeuw. Voor wie voorouders in 
deze omgeving heeft, is het boek dus zeker van belang en aan 
te bevelen. Maar ook voor de historisch geografisch geïnte-
resseerden is deze publicatie van belang. Door de prachtige 
uitvoering kunnen we het bovendien klasseren als een bijzon-
der fraai boek.

mailto:n.a.hamers@hetnet.nl
mailto:n.a.hamers@hetnet.nl
mailto:heemkundelandgraaf@gmail.com
mailto:info@ijsselacademie.nl
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Tijdschriften
Enkele gebruikte afkortingen: 

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

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

België 
Feuillets de la Société Royale des Archives Verviétoises, nr. 
99, 2015-4.
 
L’Intermédiaire/De Middelaar, jg. 70, 2015 nr. 410. I. Paduart: 
Une famille du Pajottenland: les Padu(w)art, Paduat, De Padua 

(1) [in België leven thans 
ruim 200 dragers van 
deze namen, vermoe-
delijk verfraaiingen van 
Paddewad, genealogie 
van twee (nog) niet sa-
menhangende takken 
uit Heikruis en Herne, 11 
gen., 17e eeuw-heden]; 
J. Tillieux: Les Marotte 
d’Auvelais et l’origine 
d’une mysterieuse as-
cendance, hypothèses 
et faits établis [auteur 
stamt in mannelijke lijn 
af van de zoon van een 
ongehuwde moeder, 

grootscheeps DNA-onderzoek van de Vlaamse Ver. voor Fami-
liekunde leverde een match op tussen de auteur en de familie 
Marotte; zoektocht naar de verwekker; Sevrain, Goreux], C. Le
vaCrickx: Généalogie de la famille Succa, errata, corrigenda et 
addenda [op artikel in nr. 409]; M. Vanwelkenhuizen: Mariages 
à Bruxelles antérieurs à 1696, paroisse Saint-Jacques-sur-Cou-
denberg [verv.; ca 500 huwelijken 17e eeuw; naam bruidegom Le 
Chien tot Millaert]; G. Waltenier: Dispenses matrimoniales ... 
de Hainaut, 18e siècle [verv. huwelijken te Mainvault, Maisière, 
Marche-les-Ecaussines, Marchipont, Marcq, Masnuy-Saint-
Jean, Manuy-Saint-Pierre, Maulde en Maurage, met verwant-
schapschema’s].
 Idem, 2015 nr. 411. I. Paduart: Une famille du Pajottenland: 
les Padu(w)art, Paduat, De Padua (2) [verv. tak te Herne, en-
kele niet aan te hechten taken, addenda op 1e deel]; L. Thilly, 
P. Binard: Généalogie de la famille Binard originaire de Beau-
vechin (1) [Brabants familie, vroeger ook Benaert, 16e- 20e 

eeuw]; M. Vanwelkenhuizen: Mariages à Bruxelles antérieurs 
à 1696, paroisse Saint-Jacques-sur-Coudenberg [verv.; ca 400 
huwelijken 17e eeuw; naam bruidegom Millet tot Pierson]; G. 
Waltenier: Dispenses matrimoniales ... de Hainaut, 18e siècle 
[verv. huwelijken te Merbes-le-Château, Merbes-Sainte-Ma-
rie, Meslin-l’Évêque; Momignies en Monceau, met verwant-
schapschema’s].
 Idem, 2015 nr. 412. G. Waltenier Actes de fourmorture 
passés devant les échevins de la poësté d’Hérinnes 1640-
1696 [Wezerijakten, akten waarin werd vastgelegd op welke 
goederen een minderjarige halfwees rechten behoudt bij het 
hertrouwen van de overgebleven ouder; ca 100 akten met ver-
melding van de ouders en stiefouder en het/de minderjarige 
kinder(en)]; L. Thilly, P. Binard: Généalogie de la famille Binard 
originaire de Beauvechin (2) [takken te Mélin (deels naar de 
USA), Nethen en Charleroi]; M. Vanwelkenhuizen: Mariages à 
Bruxelles antérieurs à 1696, paroisse Saint-Jacques-sur-Cou-
denberg [verv.; ca 80 huwelijken 17e eeuw; naam bruidegom 
Pieters tot Proisin]; G. Waltenier: Dispenses matrimoniales ... 
de Hainaut, 18e siècle [verv. huwelijken te Mons (St-Germain) 
met verwantschapschema’s; ondanks de titel diverse huwelij-
ken uit de 17e eeuw!].

Het Land van Nevele, jg. 46, 2015-3. Dit nummer bevat slechts 
één artikel: A. van Maldeghem: Sint-Vincentiusschool 160 jaar 
jong.
 Idem, jg. 46, 2015-4. Nummer over moord, misdaad en 
machtsmisbruik in het land van Nevele 1884-1978 [bijna 
alle artikelen van S. De Groote o.a. de moord op Abbé Du-
jardin in Vosselaere, 1906, nooit opgehelderd; de bende Van 
Hoe-Verstuyft - Raymond Van Hoe en de broers René en Ed-
mond Verstuyft, actief van 1918-1920; Sylvain Dhoest opge-
pakt na moord in Merendree (1959), ontsnapte later tijdens 
proefverlof en pleegde vervolgens bankovervallen in Neder-
land].

Le Parchemin, jg. 80, 2015 nr. 420. M. Belvaux: La famille de 
Minckwitz en Belgique [een telg van deze Boheemse adel-
lijke familie vestigde zich omstreeks 1625 in de zuidelijke 
Nederlanden en stierf te Tihange; genealogie 7 gen. 17e-19e 
eeuw; Lardenois de Ville, d’Arras d’Haudrecy, Fosses]; H. 
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Douxchamps: La légende 
d’Aspremont [sluit aan bij 
het artikel in nr. 419 over 
Aspremont–Lynden; op 
grond van de verzinsels 
van Butkens verkregen 
de Van Lyndens in 1676 
met keizerlijke instem-
ming de titel graaf van 
A s p r e m o n t - L y n d e n ; 
stamreeks van de ech-
te Aspremonts, 11e-18e 
eeuw; het graf van de 
zalige Gobert van Aspre-
mont †1263 in 1678 ge-

restaureerd door een Aspremont-Lynden]; D. de Kerckhove dit 
van der Varent: Généalogie de la famille van den Gruithuis ali-
as Gruithausen et de Gruthus, originaire d’Arnhem [3e deel en 
slot; de tak Brachelen in Gulik beginnend met Pilgrim †1590 x 
Elisabeth van Bemmel en xx Christine van der Hoeven; Maximi-
lian von Gruithausen ontvoert in 1700 de hoogadellijke Julien-
ne altgravin van Salm-Reifferscheidt-Dyck uit een klooster in 
Keulen en huwt haar tegen de zin van haar familie; de tak sterft 
in 1914 uit; van Bloemendael, van Olmissen genaamd Mulstroe, 
von der Horst, Torck]; H. Douxchamps: Les quarante familles 
belges les plus anciennes subsistantes: Masogne (Modave) 
[De familie Masogne, vanaf 1500 vermeld, zou afstammen 
van het middeleeuwse geslacht Modave, vermoedelijk is dit 
juist maar wel via één of meer vrouwen; stamreeks 12 gen.; de 
laatste, nu nog levende, Masogne is Bernadette de Modave 
de Masogne, gehuwd met een della Faille de Lever ghem]; aan-
sluitend een overzicht van de in deze serie tot nu toe behan-
delde families; aanvullingen]; vragenrubriek: antwoord Seg(h)
broeck [verv. genealogie 18e–20e eeuw, takken te Grimbergen, 
Beigem, Humbeek, Heienbeek en Ath].
 Idem, jg. 80, 2015 nr. 420bis. Inhoudsopgave en index Le 
Parchemin 2015; B. D’Hoore, B. de Haan: Inventaire des fonds 
Wauters; Revue des revues [artikelen uit Belgische tijdschrif-
ten in 2015 verschenen].

De Rode Leeuw, jg. 46, 2015-4. M. Dreesen: Herman Hubert 
Houben en Pauline Brabants: oprichters van Hôtel Beau 
Séjour te Lanklaar [over dit hotel uit 1905 maakt de VRT een 
TV-serie; parenteel van de in 1887 gehuwde oprichters]; M. 
Kunnen: Stamreeks van Herman Hubert Houben [7 gen.]; D. 
Bertrands, Th. Stevens: Gerechtelijke visitaties te Ham 1668-
1745 [verv. en slot, 15 verdachte overlijdens]; M. Kunnen: De vier 
gesneuvelden van Geistingen [uit WOI, Renier Dirkx, Arnoldus 
Poukens, Joseph Verlaak, Mathijs Wetsels, van elk een kwst. 
16 kw.]; B. Stoffels, J. Coolen: Eerwaarde zuster Vincentia, in 
de wereld Clara Helena Pieters [*1929 Hunsel (Nederland) en 
in 1950 ingetreden bij de Zusters van Liefde te Leuven, ge-
nealogische gegevens van haar ouders (Peter Joannes alias 
Sjengske Peeters x 1925 Grathem Catharina Korten) en broers 
en zusters].

Vlaamse Stam, jg. 51, 2015-4. M. Larmuseau: Verborgen in het 
DNA: Via autosomaal DNA op zoek naar onbekende familiele-

den [atDNA kan zowel via 
zoons als via dochters 
worden doorgegeven; 
onderzoek waarvoor at-
DNA nuttig kan zijn]; P. 
Eyckerman: Ferrotypie, 
foto’s op ijzeren plaat-
jes; P. Donche: Nog over 
de voorouders van Pie-
ter [III] Lootyns [aanv. 
op artikel in VS 2015-2]; 
P. Behets: Wijf, sta op 
want ons huis brandt [ge-
zinsdrama te Hombeek 
in 1885, Vanderseyp]; R. 
Debbaut: Susanna Van 

Cautere, zeven maal gehuwd, zes maal weduwe [1722-1779; te 
Sint-Laureins]; L. Joosten: Antonius Mathijsen (1805-1878) 
militair geneeskundige en uitvinder van het gipsverband 
[Nederlander, exm. Bogaers, *te Budel maar †Hamont, net in 
België, met kwst. door M. Philippe, kw. van vaderszijde uit de 
Zuidelijke Nederlanden, van moederszijde alleen de grootou-
ders Bogaers]; L. Bemelman: Belgische burgers op de vlucht, 
een miljoen oorlogsvluchtelingen naar Nederland (najaar 1914) 
[500 vluchtelingen in Lisse, o.a. familie Goossens]; J. Sels: Duf-
fel-Perwijs, stamland van de familie Sels [geschiedenis van 
een tak Sels te Duffel, 9 gen. 16e-18e eeuw]; I. Poelaert: Het 
belang van kaarten en geografische bronnen; G. De muynck: 
Datering, consultatie en gebruik van de Oost-Vlaamse 
Popp-kaarten en -leggers [Philipp Christian Popp, *Utrecht 
1805, †Brugge 1878 (overlijdensplaats ontbreekt in dit artikel!) 
uitgever van kadastrale kaarten en leggers (met gegevens 
van grondgebruik en eigenaren) voor vrijwel alle gemeenten 
in Oost- en West-Vlaanderen, Henegouwen, Luik en Brabant; 
de kaarten zijn ongedateerd, met behulp van het in de leggers 
per gemeente vermelde totaal zuiver belastbaar inkomen der 
eigendommen, werd de datering achterhaald (en hier gepubli-
ceerd) van alle gemeenten in Oost-Vlaanderen]; J. Vanderhae
ghe, M. Vanbrabant: Nazaten kapitein Perseyn gezocht [Dési-
ré Persyn 1867-1927, x 1893 gescheiden 1914 Eveline Barrato 
xx Rotterdam 1919 Dympna Volker]; P. Huys: Oproepen tot erf-
genamen in de Gazette van Gend, 1789 [veelal met fragmenten 
uit de kwst. van de overledene, o.a. Van de Walle uit Gent, Lie-
baert uit Loo, Josina de Groot-van Mosiek en Maria de Kloeck 
uit Hulst].

Westhoek, jg. 31, 2015-2. P. Donche: De familie Masin in de kas-
selrijen Veurne en Ieper en de heerlijkheden de Quinte, Cou-
denburg, Ten Torreele en Boezinge [genealogie, 8 gen. 15e-17e 
eeuw; tot de Brugse tak behoorde Jan Idesbaldus, genealoog; 
van Meeckeren, Stilteers, des Trompes]; N. Boussemaere: Ver-
pachting van de impost in de kasselrij Ieper en Waasten in 1588 
en in de kasselrij Ieper in 1758 [belastinginning bij opbod ver-
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kocht]; K. Papin: Den maeker van gemelden inventaris was voor 
dit vak niet geboren, een studie naar de samenstelling van het 
‘kasselrijarchief’ van Ieper in de 19e eeuw.

Duitsland
An Niers und Kendel, 2015 nr. 54. Themanummer. H.J. Köpp: 
Schmugglers Umtriebe in Goch. Errichtung von Zolläm-

tern und Bekämpfung 
des Schmuggelwesens 
[smokkel met Geldern, 
Kleef, B en NL; ook vee; 
Holländische Cigar-
ren-Fabrik Siemes; dou-
anekantoor Gaesdonk; 
politierapporten; Hei-
mers, Kaster, den Düvel, 
Jeurgens; Belgische be-
zetting; Beckers, Mons, 
Evers, Gorris, van Sam-
beck, Nogarede, Leeuw, 
Schabrucker].
      Idem, 2015 nr. 55 J. 
Kaldenbach: Gocher in 

der Vereinigten Ostindischen Compagnie [historie; soldij-
boek-inschrijving Gerrit Stolhuijer; 130 man, lijst Askens-van 
Wijk]; W. Verfürth: Schwerstes Gocher Eisenbahnunglück [50 
doden, w.o. 26 Britse en Canadese soldaten, Belgen en Neder-
lands treinpersoneel in 1945, sabotage?; Verheyen, Marechal, 
Lamers]; D. Bullack: Das ehemalige Fahrradgeschäft Käppke-
Hoff mann auf der Voßstraße [Heischkamp, Moll, Jacobsohn]; 
W. Coenen: Man sollte ihn nicht vergessen! [Gerd van Nooy, 
bijnaam de Nös (1905-1970); atleet]; F. Gommans: Die Pries-
tergruft an der St. Petruskirche zu Hommersum [A.F. Swertz 
uit Bergen aan de Maas 1769-1847; Neimans, von Eickel, Het-
terscheid, Huyskens, Mertens, Meyer]; H.J. Koepp: Spatzen-, 
Katzen- und Jungfrauensteuern [1357-1993; verschillende be-
lastingen; Lax, von Loe, van Haeren, Janssen, Lorman].

Arbeitsbericht AGOFF 2015-2 [poorterboeken Narva; For-
schungsgruppe Thorn; Kirchengeldlisten Mittelpolen 1830-
1850; Gemeindeverzeichnis 1905, kreise Allenstein-Wreschen; 
Digitalisierung deutscher Dokumente WO II in russischen Ar-
chiven; idem WO I Oostenrijk-Hongarije; Pajones, Brantner].
 Idem, 2015-3. Informationen zum Landkreis Rosenberg; Bir-
kenfelde bei Kempen (Hanulin/Kepno); Das Oberschlesische 
Landesmuseum in Ratingen [info@oslm.de]; kerkarchieven 
in Fünfkirchen/Pecs [Hongarije]; Der Friedhof von Gr. Luttom 
[Kreis Birnbaum in Posen]; Hongaarse evangelische KB gedigi-
taliseerd.

Archiv für Familiengeschichtsforschung (AfF), jg. 19, 2015-2. 
A. Wolf: Wie konnte man im Hochmittelalter ein Fürst wer-
den? Zur Abstammung der Diepoldinger, Markgrafen im 

Bayerischen Nordgau 
und Schwein furt [met 
schema’s; von Schwa-
ben, v. Hildrizhausen, v. 
Banz, von Cham, v. Pot-
tenstein, v. Limburg, 
v. Mochental, v. Berg, 
Barbarossa, Nabburg, v. 
Egisheim, v. Speyer, de 
Suinvurt]; A. Pott, L. von 
Lehsten: Die Wappen 
von Vorfahren auf Grab-
steinen der Familie von 
Spiegel zu Peckels heim 

im Paderborner und Corveyer Land [zu/von Peckelsheim, von 
Oberg, von Trott, von Hörde, von Reden, von Münchhausen, 
von Cramm, von Hardenberg, von Kanne, von Brenken]; H. & 
M. Priewer: Sterblichkeit und Todesursachen im 19. Jahrhun-
dert [per ziekte genoteerd]; E. Henning: Tagungen des Herold 
... 1994-2013 [met sprekerslijsten].
 Idem, 2015-3. L.A. Dannenberg, L. von Lehsten: Weigang 
oder Weygang? Von Zinngiessern und Bürgertum [uit Stock-
holm en Bautzen; Moderau, Gantzmöller, Arenberg, Wöffel, 
Schumann]; C. Regner: Die Familie des Stefan George [aanv., 
uit Lotharingen, kwn. 1-507 met uitlopers; Schmitt, Müller, 
Schneider, Antoine, Bark, Brück, Adam, Huben, Conrad, Würz]; 
H. Assmann: Brief von Ida Grothaus aus Gosselies (B) ... 1880 
[aan Assmann, Taproge, Revelard]; L. von Lehsten: Markgräfin 
Karoline Louise von Baden, geb. Prinzessin von Hessen-Darm-
stadt als Meister- Sammlerin [Durlach, Metsu].
 Idem, 2015-4. H. Zimmermann: Die Familie des Kasseler 
Komponisten Johann Heugel (1510-1583) [Riese, Bisschoff; 
Canis/Hund, Meysch]; F. Praetorius: Berlin, Schloßplatz 3. Die 
Familien Hanff, Steiner, Pietzcker; W. Stiller: Grabstätten der 
Familie Cranach in der Oberlausitz [19e eeuw]; W. Vollmar: Vor-
fahren der Sophie Bruns aus Nordsehl und Meerbeck ... v. Ran-
zow [verv.]; R. Eilers: Zur Herkunft der Pfarrer in Baden [statis-
tieken]; L. von Lehsten: Das Haus Nassau als Global Player ... 
digital [ook uit Koninklijk Huisarchief].

Archivar, jg. 68, 2015-2. I.C. Becker: Zur kulturpolitische Be-
deutung der Archive; A. Christner: Das Stadtarchiv Heilbronn; 
K. Velle: Archive in der belgischen Kulturpolitik; D. Schönfeld: 
Erschliessung des Nachlasses von Werner Maser (1922-2007) 
erfolgt; Digitalisierungsprozess in der Plakatsammlung der 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
 Idem, 2015-3. Archive in Karlsruhe [Landesarchiv Ba-
den-Württemberg, Generallandesarchiv, Kreisarchiv, Stadtar-
chiv, Landeskirchliche Archiv, gespecialiseerde archieven]; A. 
Berger: Planung und Aufbau einer digitalisierungswerkstatt 
am Beispiel Köln; Werkstatt in Köln; idem in Mannheim en Hei-
delberg; Internationale Archivkonferenz in Kiew.

ASF Informationsdienst, 2015 nr. 195. OFB Bliesmengen-Bol-
chen 1500-1800; R. Heitz: Wappen der Schweizer Einwanderer 
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ins Nassauische- und Zweibrücker Land [Brünisholz aus Albi-
gen und Wahlern bei Schwarzenberg, vanaf 1626].
 Idem, 2015 nr. 196. R. Heintz: Wappen der Schweizer Ein-
wanderer ins Nassauische- und Zweibrücker Land: Russy in 
Neunkirchen aus Saanen (kanton Bern) [sinds 1452]; OFB Hatz-
feld im Banat [1766-1920]; Staatsarchiv Zürich: ruim 120.000 
huwelijksdata uit 16e-17e eeuw on-line.
 Idem, 2015 nr. 197. Genealogie von Rosenegg/Rosnag; wa-
pen Binkley/Pingley.

Blätter für fränkische Familienkunde, Bd. 38, 2015. G. Sei
bold; Christoph Andreas Imhoff und sein Album amicorum [99 
inschrijvingen; Louis de Bourbon 1662, von Oettingen, Balde, 
Albhart, van Outers in Brussel]; A. Hammer: Schulmeister im 
ehemaligen markgräflichen Dekanat Langenzenn: Pfarrei 
Cadolzburg [verv., historie; lijst 1530-1871: Bauernfeind-Wolf]; 
C. Porzelt: Der Kronacher Glockengießer und Büchsenma-
cher Andreas Limmer (1600-1656) und seine Nachkommen im 
Mannesstamm [6 gen. 1600-1891; Foregger, Pfautsch, Titus, 
Appelius, von Hornstein]; D. Braun: Der Geldfälscher Johann 
Baptist Dürr aus Kitzingen [1850; Göbel, Zänglein x Plettner]; 
H.J. Pillhofer: Sterbefälle in Hohenstadt im 19. Jahrhundert 
[lijst: Bachmayer-Zwingel; statistieken; ongelukken: Zagel, 
Würdingen, Seitz, Rieß, Franz]; R. Knoben: ‘Mir hats alein an dir 
gemangelt’ - Die Ehe von Magdalena und Balthasar Paumgart-
ner in ihren Briefen [x Behaim, 16e eeuws]; T. Schörner: Paul 
Georg Herrmann – Familienforscher und NSLB- Funktionär 
[1899-1964; Exulanten-vorser]; H.P. Hümmer: Poesiealbum der 
Anna Maria Barbara Eisen [1787-1827; Hirsch xCäsar, Schöner, 
Drechsler, Kirchner, Berger, Dornin, Koch, Osterhausen, Sie-
benkeeßin]; H.O. Keunecke: Die fränkisch-württembergische 
Druckerfamilie Messerer [7 gen. 1640-1880; Käs, Bonhöffer, 
Hezel].

Brandenburgisches Genealogisches Jahrbuch [bggroterad-
ler.de], Bd. 9, 2015. G.C. Treutler: Das Paradoxon der histori-
schen Dimension im Wissenschaftsprogramm des Christian 
Thomasius [Thomas, 1655-1712; rector universiteit Leipzig en 
Halle; student van Hugo de Groot; reisde in 1679 naar Holland; 
advocaat; Heyland, Morhof]; L. Bachmann: Der Grundstein – 
eine Arbeiterzeitung als familiengeschichtliche Quelle [1888-
1933; Bomelburg, Wegener, Rüdiger, Lindecke, Preuss, Rose-
nau, Zierep]; U. Euent: Die Familienbibel als frühe Form eines 
Stammbuches [Dilherr, Richter, Fischer, uit Bayreuth; Winge-
rin; vergelijkingen met de DTB]; B. Steinbrecher: Nachtwäch-
ter in der Region Frankfurt/Oder [oneerlijk beroep; naamlijst 
Abram-Zwietasch]; H. Ebenhóg: Der Bildhauer Georg Franz 
Ebenhecht (1710-1757) [Chiaveri, Rossi, Born, Lieb, Wercken-
thin, Angermann]; A. Wulf: Musebusch und Alpen – Die Bewoh-
ner der Bergsiedlung in Falkensee-Falkenhagen [Schöneberg, 
Jachmann, Reinicke, Wohlhaupt, Winter]; U. Morschka: Kaden 
– eine preußische Exklave in der Niederlausitz [nu Luckau-Du-
ben; von Schlieben 1645, Amt Krausnick; naamlijsten]; P. Köh
ler: Aus die Maus. Ungewöhnliche Todesanzeigen.

Brandenburgische Genealogische Nachrichten, 2015-3. Aus-
wanderer aus der Mark. B. Steinbrecher: Die Frankfurter 

Niederlage [von Schlie-
ben, Freudenberg, 
Borgsdorff; bewoners-
lijst: Alisch-Zwitisch]; 
Auswanderer aus der 
Mark Brandenburg nach 
Polen und Russland (18. 
/19. Jahrhundert [Klatt, 
Klauss, Kluckow, Krause, 
Kreel, Kube, Kunkel]; Der 
Volksmund ... Aberglau-
be in Ostbrandenburg 
[bijgeloof-uitdrukkingen: 
o.a. Ist ein zu taufendes 
Kind in der Kirche ruhig, 
stirbt es bald]; For-

schungshilfen [nalatenschappen]; Das letzte Feld, ein König-
licher Wildmeister und ein betrunkener Bauer [Mette, Rohr-
beck, Kiekebusch, Luther, Dröpke].

Computergenealogie, jg. 30, 2015-2. Themanummer For-
schen im Norden: Dänemark, Ostfriesland, Oldenburger Land, 

S c h l e s  w i g - H o l s t e i n , 
Nordfriesland en Nor-
wegen [mogelijkheden]; 
programmatesten Reu-
nion 10, Brother’s Keeper 
7.0, Legacy; R. Weykopf: 
Liebe in Zeiten des Krie-
ges [Noorse Moffenmei-
den]; Besatzungskinder 
– schwie rige Suche nach 
der Herkunft [WO II]; Ica-
rus/DES- programma’s; 
indexering in Pommern 
en Rusland [WO I].
   Idem, 2015-3. Wie ein 
Buch unter die Leser 

kommt [tips]; Familiengeschichte auf elektronischem Papier 
[e-book]; T. Bals: Datenklau oder Quellenauswertung? [fat-
soen bij het overnemen van gegevens]; R. Ell: Datenschutz in 
der Datenbank [sitevergelijking]; N. Behrendt, D. Reuter: Bild 
für Bild auf der sicheren Seite [rechten]; Der Stammbaum 
7 Premium. Alles neu – aber auch besser? [vergelijking]; W. 
Hättel: The Complete Genealogy Reporter [programmatest]; 
H.C. Scherzer: Buchdruck mit MacFamiliyTree; Google Earth 
gratis.

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter, 
jg. 41, 2015 nr. 156. H. Schwarz: Donauschwaben aus Futok/
Batsch ka auf der Flucht im April 1945 [Hitzelsperger, Pfund-
stein]; A.G. Pauli: Spurensuche auf dem Traunsteiner Wald-
friedhof [Bläsius, Groll, Schmidt]; A. Villnow: Sammelwerk do-
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nauschwäbischer Kolonisten Band VIII (T-Z). Verzeichnis noch 
nicht identifizierte Orte [263 plaatsnamen; hulp gevraagd].
 Idem, 2015 nr. 157. H. Schwarz: Streifzug durch die Ge-
schichte der Familienforschung [Neuhoff en Sackelhausen 
im Banat; Dürer, Michels, Winkler uit Szakadat, Reichert uit 
Nalbach]; G. Junkers: 40 Jahre donauschwäbische Familienfor-
schung [terugblik, voorzitters]; G. Hambach: Ein Brief aus Lan-
gendorf im Böhmerwald [Landauer in üröm in Ungarn, 1821]; F. 
Schneider, H. Schwarz: Von Duchroth in der Pfalz nach Neusi-
watz in der Batschka. Persönliche Schriften Johann Eimanns 
[reisdagboek uit 1785; 41 namen van emigranten; brief aan J. 
Geib; Heinrich, Fritz].

Düsseldorfer Familienkunde, 2015-1. Die Düsseldorfer Stan-
desämter; Namensdefinition Hox; M. Degenhard: Liste der 
Höchstbesteurten aus dem Jahre 1812 [100 man, van Baron 
de Kylman tot minister Pithan]; vervolg Musiker... 1614-1653 
[Organisten: Kratzer, Mewen/Meuer, Müller]; verv. Heirats-
register St. Maximilian 1820-1831 [lijst: Deutmann-Gelle]; H. 
Kuth: verv. Schatz- und Lagerbuch Mettmann 1670-1700 [het 
gehucht Erbach, met huisnamen]; wapen Golsheim.
 Idem, 2015-2. H. Osmann: Haus Kirchroster und Fami-
lie Neuhaus in Erkrath [Odendahl, Mansen, Hußberg, Bell, 
Burchartz]; Namensdefinition Struwe; verv. Liste der Höchst-
besteuerten des Kantons Richrath ... 1812 [naamlijsten, ook uit 
Werden]; verv. Musiker ... [Paix, Prax/Brex, Schnack/Schenck]; 
verv. Heiraten St. Maximilian [Gendröwsky-Herbst]; A. Strahl: 
Die Akte Südfriedhof [oude eigenaren]; M. Degenhard: Regis-
ter des Zins in Grevenbroich [1672; naamlijst Fabritius-Wirtz]; 
verv. Schatz- und Lagerbuch 1670-1700 [uit Diepensiepen]; wa-
pen Gesser.
 Idem, 2015-3. G. Schlang: Die Eltern und Geschwister der 
Elisabeth Steffens [x 1680 B. Kels/Celss, vom Steinhoff, von 
der Zoppenbrücke, Kucks, Borckers/Borghartz]; M. Degen
hard: Die Konskriptionslisten des Großherzogtums Berg (1) 
[veel joden; Levi, Selif, Horn, Mentzen, Hiegemann, Selbeck, 
Heuschen, Genecke, Scheifenhoff, Scheuß, Ulmer]; verv. St. 
Maximilian [Hermann-Katt]; verv. Musiker ... [Stoß, Tauscher, 
Turner]; Namensdefinition Wiehe; verv. Schatz- und Lagerbuch 
[uit Millrath ]; wapen Bachmann.
 Idem, 2015-4. H. Osmann: Wo lag der hof Wasserkaul in Erk-
rath? [Beckhaus, Krieger, Eickenberg, Blindt]; verv. Konskripti-
onslisten... Berg [met deserteurs en refractairs (absenten); 
Rosendahl, Ruppertzhoven, Kölsch, Bracht, Speicker, Baum, 
Kleinmann, Freyhoff, Raspel, Weyermann, Bender, Blomberg]; 
verv. Heiraten St. Maximilian [Käuffer-Leuthen]; verv. Musi-
ker... [muzikanten algemeen: Albel, Angermiller, Arigo, Ayme, 
Basilio, Bongarts]; Namensdefinition Etter; M. Degenhard: 
Das Haus ‘Stadt Jülich’ im 17. und 18. Jh. [Montanus, Bergfelt, 
Kegeljan, Hartenfels]; verv. Schatz- und Lagerbuch [uit Millrath 
en Elscheidt]; wapen Hanewinkel.

Der Eisenbahner-Genealoge (BSW), jg. 42, 2015-11. G. Gram
lich: Die Geschichte der Genealogie, vor allem in Deutschland; 
V. Grünenwald: Die Pfarrer, Bildhauer und Maler Dreißigmark 

und ihre Familie [verv.]; D. Leusche: Gemeinsame Spitzenahnen 
[Leusche, Balzer, Brandt]; Wappen unserer Mitglieder [Dege]; 
A. Diedrich: Die Ehestiftungen des Kirchspiels Ilten [1699-1745; 
Wirries-Wolffes].
 Idem: Tagungsschrift 42 in Leipzig; 1000 Jahre Leipzig; Sie-
gel, Wappen und Flagge; Geschichte der Deutschen Zentral-
stelle für Genealogie.

Emsländische und Bentheimer Familienforschung, Bd. 26, 
2015 nr. 129. R. Cloppenburg: Kleiner Beitrag zur Geschichte des 
Hofes und der Familie Struve in Lehe [Schwagmann, Zumsan-
de, Berlage, von Ohr, Heiken, Mersman, Hannen, Schniers, 
Dicke bohm, Batsche, Hiltermann, van Langen, Bröring, Wül-
wer, Krall, Klumpe, Wittup, Griep, Knevel, Pennemann, Willen, 
Waterloh, Wilgmann].
 Idem, 2015 nr. 130. H. Voort: Über erheiratete und vererbte 
Beamtenstellen in der Grafschaft Bentheim [Hoffmann, v. Loe, 
Sack, Theben, Hoogklimmer, te Gempt, Beckmann,]; idem: Pagen 
am Bentheimer Hof [v. Aschebrock, v. Langen,]; Brief aus 1865 
von Lambertus Pott aus Gildehaus an Bruder Gerritt in Deven-
ter [Mentink]; K.L. Galle: Eine Episode aus dem Leben meiner 
Mutter Marieluise Galle im 3. Reich; A. Benedixen: Emsländische 
Auswanderer in den USA [Stroot, Kathmann, Ridder]; Anton 
Dreesmann [uit Haselünne naar Amsterdam; Kerckhoff, Vroom].
 Idem, register en index Bd. 25, jg. 2014 nrs. 123-127.
 Idem, 2015 nr. 131. H. Voort: Aus der Grafschaft Bentheim 
nach Emden: Einbürgerungen im 16. Jahrhundert [poorterboek 
1512-1919; veel ambachtslieden en kleermakers]; idem: ‘de zake 
na vorseynge Godes gerichtet’ – Grafschafter im Duell [vanaf 
1652 overgeleverd; J. von Dülman in Drenthe en E. Styll, H. von 
Plettenberg en A.H. Voss van Avesaat in 1807]; K.L. Galle: Vom 
Familienbuch über den Ahnenpass bis zum Kreisdiagramm 
[arische Abstammung; Eugenik; kwartierstaat E. van Kam-
pen, Funke]; R. Cloppenburg: Kleiner Beitrag zur Geschichte 
der Siedlung Neuherbrum und ihrer Höfe [Kampling/Piedels, 
Liesen, Konken, Mödden, Buck, Nintemann, Bicker]; Wiederse-
hen im Lager Oberlangen 1945-2015; S. Austrup: Gildehauser 
Juden unterstüzten eine Familie [de Leve, Wertheim, Neter, 
Zilversmit]; Neuer Archivar in Schüttorf [Thiesmeyer].
 Idem, 2015 nr. 132. G. Naber: Geschichte der Grafschafter 
Juden [overzicht per dorp; emailadressen]; H. Voort: ‘Wass 
Rhäten und Dienern Besoldung betreffet’ – Hofstaat und Ver-
waltung des Grafen Arnold Jobst zu Bentheim im Jahre 1639 
[Pagenstecher, Tekelenborg, Kramer, Schutte, Webbeler, Lo-
hoff, Meyer]; idem: Das Testament des Grafen Hermann Frie-
drich zu Bentheim von 1719 [v. Hessen-Braunfels]; J. Ringena: 
Aus ‘Roots@Groningen’ zusammengestellt; Suchfragen: OFB 
Veldhausen [Bowers]; C. van Bevern, C. Thole: Walking on Kues 
Avenue – Amerikanisches Dorf mit Lingener Wurzeln – Aviston 
besteht 150 Jahre [Schaller]; A. Menzell: ged-it! – Ein GEDCOM 
Tool [bespreking programma].
 Idem, 2016 nr. 133. Themanummer VOC. J. Kaldenbach: 
Namensregister der Bediensteten in der niederländischen 
Vereinigten Compagnie aus dem Emsland und der Grafschaft 
Bentheim von 1633 bis 1795 [historisch overzicht VOC/ WIC; 
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soldijboekinschrijving Gerrit Albertsz van Lingen; alfabeti-
sche lijst met 1441 namen Abelaar-Zwin].

Familie und Geschichte [Saksen-Thüringen], Bd. 8, jg. 24, 2015-
2. G. Reuter: Die Herkunft der Drechsel-Ahnen auf uralten Erz-
gebirgspfaden mit ihren Berufen und ihrer Entwicklung der 
Strumpfwirker-Innung... [kwst. in stamreeksen 9 gen., 1584-
1854; Leineweber; Sehm, Ehrhart/Ehrts, Lasch, Pfüller, Uhl-
mann, Gödel, Wetzel, Vogel]; C. Kirchner: Auswärtige Begra-
bene zu Mühlhausen St. Petri 1609-1802 [verv. en slot; (plaats)
naamlijsten; Stifel, von Felchta, Mathäus Weid (een Hollandse 
recruut), Nold, Lutze]; L. Uslowa: Von Auswanderung, Fried-
hofsregistern und andere Quellen [uit Amt Ronneburg, naar 
Amerika; Stephan, Keyl, Walther]; W. Nebe: Die Familien Heu-
se und Himmel im Eisenacher Raum [16e-18e eeuw; Dreßer, 
Römer, Purgold, Rhoen, Schröder, Rebhan, Spieß]; J. Kalden
bach: ...429 bekannten Personen Gothaer Herkunft unter den 
400.000 Deutschen in der VOC ... [Schouchart/Schuhardt]; K. 
Weidenbruch: Zum 30. Todestag von Dr. Walter Luck [grond-
legger collectie Ahnenlisten in de Zentralstelle für Genealogie 
in Leipzig; Horn, Jansch, Peters, Sonnenschein].
 Idem, 2015-3. C. Lippold: Goethe auf der Jagd im Thüringer 
Wald [Wolfgang/Nicol, J. Wolfgang 1776; Eberhardt, Krannich; 
hongersnood in Altenfeld; von Stein, Kahlert, von Beust, von 
Bieber, Günthner]; G. Reuter: Die Röhling, Bergmeisterfami-
lie, ihre Vernetzung mit Geitzkofler [uit Bohemen; 16e eeuwse 
Joachsthaler-munt; Schlick, von Reiffenegg, Fugger, Neuses-
ser, Pullacher, Langer, Talmann, Relinger]; W. Wagner: vervolg 
Friedhofs- und Grabregister [congres in Gera; Pitschel, Cra-
nach, Sturm]; J. Kaldenbach: Lehrbrief des Kochs Johannes 
Lötzer aus dem Jahre 1827 [bij de hertog zu Sachsen-Meinin-
gen, v. Tücke, Werner, Geier, Wunscher, Kirchner]; OFB Pänitz/
Windischleuba.

Familienkunde in und um Osnabrück, 2015 nr. 57. Wilde Män-
ner und Frauen (lezing); Gefallenen-Denkmäler; Fa. Kirk & Tem-
meyer Tierfutter 100 Jahre [Baumbach]; Freiwilliige Feuer-
wehr 150 Jahre [Schurig]; Hotel Walhalla 325 Jahre [Meuschen, 
David]; verv. P. Langemeyer; Feuer Ordnung van 1655; Bremer 
Passagierliste 1920-1939 [verv. Oberlies-Roepti].

Familienkundliches Jahr-
buch Schleswig-Hol-
stein, jg. 54, 2015. C. Leh
mann: Todeserklärungen 
aus dem Fehmarnschen 
Wochenblatt [vanaf 1854; 
[naamlijst Bahr-Wulf]; 
G. Waack: Briefe aus 
Rendsburg während der 
napoleonischen Kriege 
[Stintzing]; C. Lehmann: 
Die 1858 vom Untergang 
des Auswandererschif-
fes Austria betroffenen 

Schleswig-Holsteiner [naamlijst met beroepen: Ahlers-Zissig]; 
H. Jebsen: Die Stifter der Kanzel der Kirche Tellingstedt in Dith-
marschen von 1604 [vanaf 1535; Peper, Dillef, Pale, Rodynck, 
Hat, Broders, Vyth, Drewes, Tydes, Spredt, Rode, Witte, Frenss, 
Sirich, Köler, Barckhusen, Harrings]; K. Sanny: Sanny-Sanni: 
Wege einer Familie [verv.]; J. Kaldenbach: Die Vereinigte Ostindi-
sche Compagnie. Tausende Schleswiger und Holsteiner in Asien 
[Egelius, Kleijber]; K. Dierks, G. Hus: Das 40. Nordelbisches Ge-
nealogentreffen in Rickling 2014; M. Worm: Zur Heirat Worm 
und Wogelius (Vogelius)1859 [in Aalborg DK; Andersen, Steen-
strup, Brandt, Riber].

Die Funzel [Bergisches Land], 2015 nr. 90. H.F. Kartenbender: 
Familienwappen als Krönung der Ahnenforschung; I. von Ey
nern: Reisebekanntschaft klärt Schlossschicksal [Sattelhof 
Einern; auf Eynern].

Genealogie, Bd. 32, jg. 64, 2015-1. G. Kruse: Das Testament des 
Hans Granzin. Ein Lübecker Fernhändler im 16. Jahrhundert [uit 
Parchim; Kruselmann, Schröder, Kruse, Goldberg, Witte, Timmer-
mann, Winland, van Damme, Bodecker, Engelstede, Marquard, 
Spangenberg, von Stitten, Störtelberg]; H. Tischner: Geschichte 
der Verwandschaftsbezeichnungen; H.C. Sarnighausen: verv. 
Amtsjuristen 1717-1866 in Osterholz bei Bremen [veel wapens; 
Günther, von Schwanewede, von Schlepegrell, Meiners, Tiede-
mann, Hofmeister, Bacmeister, Scharff, Schlemm, von der Deck-
en, von Reiche, Meyer, Lueder, Lamprecht, Niemeyer, von Goe-
ben, Arenhold, Wyneken, Fachtmann].
 Idem, 2015-2. G. Scholz: Paul Hindemiths Vorfahren aus 
Naumburg am Queis [= Nowogrodziec; Schnabel, Seeliger, 
Lange, Wittig, Liebelt]; M.J. Kraus: Peter Krauß - der Dilsber-
ger Heimatdichter [Kreuzberg, Bissinger, Heiß, Herbold, Reck, 
Schaarmann, Stadely]; L.A. Severin: Ein pommerellischer 
Adelsexkurs über drei Offiziere v. Morgenstern, die Fami-
lien v. Wagner, v. der Linde [v. Wulffen, v. der Schulenburg, von 
Suchten, v. Pirch, v. Schwerin, von Bodeck]; W. Klingenhöfer: 
Die Pirnaer Goldschmiede und ihre werke [zilver; naamlijst 
Barthel-Zumpe]; boeken: Napoleon und Bayern; Memoiren des 
Majors Erdmann von Frankenberg].
 Idem, 2015-3. M. Ohm: Verwandtschaft en miniature. Die 
Heiratspolitik Herzog Christophs von Württemberg in Por-
träts [31 portretten uit ca. 1569, met verwantschapschema’s; 
von Brandenburg-Anspach, von Bayern, Mömpelgard, von 
Hessen-Kassel, von Henneberg, Kulmbach, von Anhalt-Zerbst]; 
J. Wagner: Zu den Geschwistern des Reformators D. Mar-
tin Luther und deren Nachkommen [Mackenrodt, Kaufmann, 
Lutterodt, Kestner, Polner, Reinecke]; H.C. Sarnighausen: 29. 
Amtsjuristen von 1717-1866 in Lilienthal bei Bremen [Günther, 
Meiners, Hintze, Klippe, Nanne, Schröter, v. Reiche, Lueder, v. 
Hodenberg, Stegemann, Grimsehl]; B. Krause: ‘Abenteuer’ Ah-
nenforschung? [kritische kanttekeningen bij het gelijknamige 
handboek van Eike Pies].

Der Herold, jg. 58, 2015-1/2. R. Geike: Kooperation der Symbole 
[van samenwerkende staten, in munten]; L. Biewer: Gesucht: 
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ein Wappen für einen emeritierten Papst? [overzicht r.-k. he-
raldiek; Benedictus XVI]; E. Henning: Heraldische Geschwister 
[Warnecke, Grote, Ahrens, Schwing]; L.A. Severin: Der hol-
ländische Zweig der rügischen Adelsfamilie von Zuhm a.d.H. 
Üselitz [uitbreiding gen. uit 1775 en 2007; Ernst von Zuhm (1592-
>1657),exm. von Normann, in dienst bij onze prins Maurits; kocht 
huis in Groningen voor f. 30.000; proces over ¼ van Ameland 
met zwager W. van Camminga; zoon in Amsterdam, adjudant 
van Willem II, en Naarden waar hij in 1678 met M. Teijen trouw-
de; exm. Selmers, Offsen uit Stade, van Cloetinge, de l’Homme, 
Pietersoon, van Coppenol, van Genegen]; erelid E. Henning.

Hessische Familienkunde, jg. 38, 2015-1. R. Grimm: Heiraten im 
2. katholischen KB Harheim 1747-1819 [chronologische lijst]; L. 

von Lehsten: Die Fami-
lie Tritsch in Schönberg, 
Odenwald [Deitsch, Pfeif-
fer, Gerst, Schillinger, 
Wankob, Wolf, Schwartz, 
Krauth, Wacker, Klinger, 
Heldmann]; H.G. Thor
warth: Gefallenen und 
Vermisste ... WO I aus 
Höchst und Nied [alf. lijst: 
Ackermann-Zwicknagel]; 
H.F. Kartenbender: Aus-
wanderung aus den Jüli-
chen Landen nach Nastät-
ten nach dem 30-jährigen 
Krieg [Wilhelms, Hilgers, 

Linnartz, Greuen, Bormann]; Frühe Bürgermeisterwappen in 
Butz bach; Höchstbesteuerte Hessen in den Niederlanden.
 Idem, 2015-2. W. Gabriel: Eine fehldatierte Einwohnerliste 
aus dem 17. Jahrhundert für das Main-Taunus-Gebiet [1610 i.p.v. 
1667; naamlijsten per dorp]; R. Klees: Einwohner in der Herr-
schaft Westerburg 1760 [naamlijsten per gehucht en Joden; 
Fuckert, Olgarten, Kleinschmit, Koschmann]; M. Will: Immo-
bilienblase im 18. Jh. Auf dem Lande? ... Asslarer Hasenmühle 
[molenaarsfamilies; Sprato, Will, Heberling, Schimmel, Grün, 
Carle]; W. Roth: Forscherquelle Ortskrankenkassen 1884-1913 
[in gemeentearchieven; uitleg en voorbeelden]; Marburger Sip-
penbuch 1500-1850 online; J. Kaldenbach: Notariatsakten Am-
sterdam [Rips, Hofman, Nossche, Baroggio, Speijer, Camerling 
x van den Broek, Kesselman, llkmans].
 Idem, 2015-3. L. von Lehsten: Das Freundschaftsalbum des 
Jakob Gerlach zu seiner Wanderschaft im Jahr 1849 und die 
Schlossermeisterfamilie Gerlach in Frankfurt am Main [18 bij-
dragen; Kittel, Drill, Wüst, Leining, Geiss, Süsselbach, Nachtripp, 
Haag, Steinbrenk, Niederhäuser]; W. Vollmar: Eisenhämmer in 
der hessischen Enklave Schaumburg [Kretzer, Paulmann, Bünte, 
Cronenberg, Holthausen, Theermann, Aldag, Beckershaus]; M. 
Karol: Ahnenliste Monika Krol, geb. Henning [479 kwn.; Kellner, 
Curth, Roese, Engelhard, Chiout, Obermann, Waldeck]; L. von 
Lehsten: Die Ortsfamilienbücher zur jüdischen Bevölkerung in 
Oberhessen von Hanno Müller [tientallen dorpen/steden]; Deut-
sche protestantische Ansiedler in Südungarn im 18./19. Jh.

Jahrbuch für evangelische Kirchengeschichte des Rheinlan-
des, 2015 nr. 64. H. Amberger: Die Reichweite einer ‘Fürsten-
reformation’ im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken im Spiegel der 
Kirchenordnungen von 1533, 1539 und 1557; E. Zimmermann: Die 
Reformation in der Kirchengemeinde Thalfang - Ein Beitrag zur 
Reformationsgeschichte der Wild und Rheingrafschaft Kyrburg 
[met Morbach 450 jaar oud; Beben, von Isenburg, Ronneburg, 
von Öttingen, Dosomerus, Thol]; D. Grütjen: ‘Die heilsamen Ef-
fecten der Zucht und Gerichten Gottes’. Eine Gedächtnis-Pre-
digt von Ludwig Wilhelm Lepper [1732 voor C.L. von Wied-Run-
kel]; L. Normann: Ich weiß, woran ich glaube – Auf den Spuren 
von Ernst Moritz Arndt (1769-1860) [Schleiermacher]; U. Offer
haus: Evangelischer Bürgerverein Koblenz-Glanz und Elend; P. 
Schmidtsiefer: Nation und Religion im Ersten Weltkrieg ... aus 
dem Wuppertal; W. Motte: Pfarrer Lic. Wilhelm Loew - Statio-
nen auf dem Weg seines Lebens [1887-1997; exm. Schüssler]; 
T.M. Schneider: Welche Gegner hatte der Dickenschieder Pfar-
rer Paul Schneider? [Nazis, Wolfrum]; B. Rahn: Das Missionars-
kinderheim in Neukirchen-Vluyn [Brinkmann]; H.P. Eberlein: 
Fokussierung oder Irreführung? Zur Barmen-Ausstellung in der 
Gemarker Kirche [Wuppertal; Theologische Erklärung].

Königsberger Bürgerbrief, 2015 nr. 85. Sommer in Königsberg; 
Chronik der Firma Todtenhöfer AG; E. Fechter: Schiffbau in 
Königsberg; Julius Jacobson (1828-1889); Die Glocken der 
Löbenichtschen Kirche; Carl Heinrich Hagen (1785-1956); Das 
Bankhaus Albert Pelikan; 165 Jahre Königsberger Diakonie.

Mitteilungen [Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge-
schichte], 2015 nr. 89. I. Vesely: Glückstadt und Friedrichstadt 
- Toleranz in der Stadtplanung schleswig-holsteinischer Exu-
lantenstädte [Kröl, ook privileges voor sefardische Joden].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familien-
kunde (MWGFF), jg. 103, 2015-2. A. Blömer: Entstehung der 

Familiennamen - Beson-
derheiten im Raume des 
linken Niederrheins; H. 
Bönner, F.J. Burghardt: 
Herr - Freiherr - Liber 
Baro. Die Adelstitulatur 
der luxemburgischen Fa-
milie Nottum im Rhein-
land [uit Nideggen; Haes 
von Hakenberg, Wiltz, 
Bocholtz, von Eyschen, 
de Jardin, de Vallée, 
Paffendorf, Person, Sar-
torius]; H. Schönewald: 
Neubürger und Auswär-
tige in Ahrweiler 1700-

1749 [ lijst Acker-Hub]; M. Degenhard: Die Höchstbesteuerten 
von Siegbug aus dem Jahre 1812 [50 man].
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• 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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