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Bij de voorplaat:
De oude tuinman, geschilderd in 1863 door Briton Rivière. Yale Center for Britisch Art, New Haven, CN, VS. Niet tentoongesteld.

Fragmentgenealogie
I.  Daniel Valentine Rivière (1780-1854), tekenleraar en schilder van miniaturen, uit een hugenotenfamilie afkomstig uit Bordeaux, 

trouwt Londen St. George’s Church, 18 december 1800 Henrietta Thunder, uit Eaton, Buckinghamshire.
Uit dit huwelijk twaalf kinderen:
1.  Samuel James Rivière, geboren1803.
2.  John Henry William Rivière, geboren 1805.
3.  William Rivière, geboren 1806, volgt II.
4.  Robert Rivière, geboren 1808.
5.  Anna, geboren Londen 9 januari 1810, overleden New York 18 maart 1884, zangeres met optredens over de hele wereld, trouwt 

(1) Henry Rowley Bishop, componist, relatie (2) met Bachsa, overleden 1856, trouwt (3) Martin Schultz, diamanthandelaar in New 
York. Uit het eerste huwelijk drie kinderen.

6.  Henry Parsons Rivière, geboren 1811, bekend 'watercolourist' (aquarelist), overleden 1888.
7.  Fanny, geboren 1813, schilderes van miniaturen, trouwt 1834 Charles Harriott Smith, weduwnaar, geboren Londen 1 februari 1792, 

beeldhouwer, architect, 'architectural sculptor' en autoriteit op het gebied van bouwstenen, overleden 21 oktober 1864, zoon van 
Joseph Smith, monumentaal beeldhouwer in Marylebone.

8.  Louisa Rivière, geboren 1815.
9.  Caroline Rivière, geboren 1819.
10.  Margaret Rivière, geboren 1821.
11.  Elizabeth Rivière, geboren 1824.

II.  William Rivière, geboren Londen 22 oktober 1806, overleden Londen 1876, eerst tekenleraar op het Cheltenham College, daarna do-
ceerde hij kunst aan de University of Oxford, overleden Londen 21 augustus 1876, trouwt Polesworth, Warwickshire 21 juni 1830, Ann 
Jarvis, geboren Sheepy, Leicestershire circa 1810, stillevenschilderes, overleden South Hampstead 19 maart 1899, dochter van Joseph 
Jarvis.
Uit dit huwelijk:
1.  Marion Rivière, geboren Marylebone 2 juni 1833, overleden Hampstead 1914, trouwt St. Peter’s Church, Leckhampton 12 juni 1853 

Charles Howard, geboren Tasmanië, advocaat, weduwnaar met drie kinderen. Uit dit huwelijk zes dochters.
2.  Henrietta Fanny Rivière, geboren Marylebone 22 april 1835 ,overleden Brighton 28 september 1854.
3.  Annette Louise Rivière, geboren Marylebone 23 januari 1837, schilderde een portret van Nora Selina Dobell, een oudere zuster 

van Briton's vrouw, overleden Hampstead 1887.
4.  Briton Rivière, geboren Marylebone 14 augustus 1840, volgt III.

III.  Briton Rivière, geboren Marylebone 14 augustus 1840, schilder en beeldhouwer. Hij exposeerde schilderijen met verschillende onder-
werpen aan de Royal Academy maar heeft voornamelijk dieren geschilderd. Ook maakte hij illustraties, onder andere voor Punch ma-
gazine. Overleden Londen 20 april 1920, trouwt St. Peter’s Church, Leckhampton 6 August 1867 Mary Alice Dobell uit Leckhampton, 
schilderes, die kortstondig exposeerde in de Royal Academy of Arts, overleden 1931.
Uit dit huwelijk:
1.  Hugh Goldwyn Rivière, geboren 1869, portretschilder, overleden 1956.
2.  Millicent Alice Rivière, geboren 1870.
3.  Clive Rivière, geboren 1872, arts.
4.  Philip Lyle Rivière, geboren 1874, ingenieur.
5.  Evelyn Rivière, geboren 1876, advocaat.
6.  Theodora Rivière, geboren 1877/8.
7.  Bernard Beryl Rivière, geboren 1880.
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Wikipedia. Notable American Women, 1607-1950: A Biographical Dictionary, Volume 2. Website van de St Sepulchre’s Cemetery, Oxford.
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Van de redactie
Allereerst wil ik graag kort terugkomen op ons in september verschenen themanummer ‘Immigran-
ten als voorouders’. We kregen veel positieve reacties van lezers. De redactie wil echter benadruk-
ken dat zij dit themanummer alleen kon maken omdat de auteurs de moeite namen ons hun mooie 
en soms zeer persoonlijke familiegeschiedenissen toe te sturen. Zonder hen zouden wij er niet 
in zijn geslaagd dit themanummer te maken. Dit geldt in feite voor elke maandelijkse uitgave van 
Gens Nostra. Kortom, de schrijvers onder onze leden bepalen elke keer weer de inhoud van ons 
verenigingsblad.

We beginnen deze uitgave met een artikel van Jan Hengstmengel waarin hij verhaalt over zijn lan-
ge zoektocht naar de herkomst van zijn naam. Het is een uitgebreid onderzoek geweest en zijn 
artikel behandelt dan ook diverse naamvarianten en onderzoekt de herkomst en dragers ervan. 
Voor velen die ook een dergelijke bijzondere naam onderzoeken een leerzame bijdrage.
Margaretha van der Spoel-Walvius stuurde ons in het kader van de oproep over immigranten een 
geschiedenis over twee Osnabrückers, de gebroeders Kleffort, die naar Friesland trokken. Een 
boomkwekersfamilie in Joure maakte tussen 1814 en 1863 dagelijks aantekeningen over hun be-
drijfsactiviteiten en daarin komt één van hen voor en dat was het begin van een familieverhaal 
over en rond deze broers.

Hans Nagtegaal en Henk Morien presenteren de kwartieren van dr. Nicolaas Hermansz Schuijl, 
bevattende twee wapens die niet aan de heraldische regels voldoen.
Ruud van der Roest en Gerard de Vreede vertellen over een voorvader, genaamd Cornelis van der 
Roest (1777-1845), zijn kinderen en overige familierelaties. Dit is een mooi voorbeeld van samen-
werking van twee genealogen, die op hetzelfde probleem stuitten.
Het gebeurt velen van ons dat, wanneer we met ons onderzoek naar eigen voorvaderen bezig zijn, 
we een akte zien met een opvallende inhoud, niet nuttig voor ons eigen onderzoek, maar wel in-
teressant. Dit overkwam Ton van Reeken ook toen hij de hervormde begraafboeken van Helvoirt 
doornam. Hij vond een aantal Engelse soldaten, daar begraven in 1748. Hij zocht uit hoe dat zo 
gekomen was en daarover schreef hij een kort verhaal.

Verder vindt u de rubrieken tijdschriften en van de bestuurstafel, met daarin het laatste nieuws 
van het bestuur over de komende Algemene Vergadering in Driebergen. 
De redactie wenst de lezers veel plezier met de uitgave die voor u ligt.

Frits van Oostvoorn 

Sluiting Verenigingscentrum rond de jaarwisseling
Dit jaar is het Verenigingscentrum (VC) gesloten vanaf vrijdag 23 december 2016 tot en met 
6 januari 2017. Vanaf zaterdag 7 januari is iedereen weer van harte welkom in ons VC. 
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JAN HENGSTMENGEL

Hengstmengel, Hengstmangers en Ensmenger

Over de familienamen Hengstmengel en Hengstmangers is in menig familienamen-
boek en ook in de online Nederlandse Familienamenbank1 wel iets te vinden. Ook in 
krantenartikelen en zelfs via de radio is er wel eens iets over gezegd. Nader onderzoek 
in binnen- en buitenland heeft aan het licht gebracht, dat de werkelijke oorsprong en 
betekenis van deze namen heel anders zijn dan tot nu toe – al meer dan 130 jaar lang – 
wordt beweerd. In deze bijdrage kunt u lezen hoe we die hebben achterhaald.

Oorsprong, geschiedenis en betekenis

1. Fragment van de Nieuwe kaart van het eiland Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland door W.T. Hattinga 1744, uitgegeven door I. Tirion 1753, met de 
buurtschap Schakerloo
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Van de bovenvermelde familienamen bestaan vele schrijfwij-
zen, ook in officiële akten van de burgerlijke stand. Zo zijn er 
na 1811 nog personen geweest die in hun geboorteakte de ach-
ternaam Engstmengel († 1879), Hengsmengel († 1922), Hengs-
menger († 1827), Hengstmenger († 1909) of Engsmenger († na 
1870) toebedeeld kregen. Hoewel dit daardoor wettige namen 
waren en enkele zelfs overgeërfd zijn op nakomelingen, heb-
ben ze geen van alle stand gehouden (zie de toegevoegde 
jaartallen). Om die reden worden ze hier beschouwd als vari-
anten van de drie geconsolideerde naamvormen Hengstmen-
gel, Hengstmangers en Ensmenger, die hier familienamen 
genoemd worden.

De vermeende betekenis van de namen 
Hengstmengel en Hengstmangers

De familienamen Hengstmengel en Hengstmangers zijn tot 
nu toe altijd beschouwd als namen ontleend aan een beroep 
oftewel beroepsnamen. Over de aard van dit beroep bestaan 
verschillende verklaringen:
1. De gangbare verklaring is, dat beide namen afgeleid zou-
den zijn van het Middelnederlandse zelfstandig naamwoord 
manger of menger, dat koopman, (ruil)-handelaar betekent.2 
Een hengstmanger is dus anders niet als een paardekoop-
man, aldus de bekende dialectoloog Johan Winkler in 1885.3 
Hengstmangers is hiervan de tweede-naamvalsvorm (des 
hengstmangers zoon, dochter, vrouw enzovoort). Eenzelfde 
uitleg van de naam Hengstmengel is voor het eerst gegeven in 
1947 door de eveneens bekende taal- en letterkundige dr. Piet 
Meertens.4 Sindsdien is de theorie van Winkler en Meertens 
door vele auteurs als waarheid overgenomen5 en evenzo door 
het Meertens Instituut.6 Voor de familienaam Hengstmangers 
lijkt deze taalkundige verklaring best aannemelijk, mede om-
dat bekend is dat het woord manger of menger voornamelijk 
gebruikt werd in samenstellingen. Voorbeelden van dergelijke 
Middelnederlandse samenstellingen zijn appel-, ganse-, (groe-
nen)visch-, harinc-, hoenre-, hout-, iser-, kole-, line-, moes-, ooft-, 
sout-, suvel-, vat- en vleeschmang(h)er en/of -meng(h)er.7 Zo 
is ook het voormalige gebruik van de samenstellingen hengst-
manger (zie boven) of hengstmenger8 denkbaar. Het vroegere 
bestaan van de samenstellingen hengstmengel, hengstman-
gel9 en hengstmengeler10 ligt minder voor de hand omdat het 
tweede woorddeel mengel, mangel of mengeler in Nederland 
niet bekend is in de betekenis van koopman, of het zouden ver-
basteringen moeten zijn. Hoe dan ook, het is zeer de vraag of 
de genoemde samenstellingen met hengst- wel echt bestaan 
hebben, want bewijsplaatsen hiervan worden nergens ver-
meld. In naamkundig opzicht valt er meer op de door Winkler 
en navolgers gegeven verklaring af te dingen. Aangezien de 
samenstellingen op – mang(h)er en -meng(h)er het Middel-
nederlands niet overleefd lijken te hebben, zouden hiervan 
afgeleide familienamen dus moeten dateren van vóór of om-
streeks het jaar 1500. Vermoedelijk onderkende Winkler dit 
wel, want hij spreekt van de zekerlik reeds zeer oude patrony-
mikale maagschapsnaam Hengstmangers. Een bewijs voor 

deze ouderdom heeft hij echter niet gegeven. Opmerkelijk is 
dat er van de aangetoonde samenstellingen op -mang(h)er 
en –meng(h)er geen enkele Nederlandse familienaam afgeleid 
schijnt te zijn. Een uitzondering hierop lijkt de naam Honre-
menger, die voorkomt in de Maastrichtse stadsrekening van 
1399–1400.11 Het is alleen niet duidelijk of het hier om een (er-
felijke) familienaam gaat dan wel om een beroepsaanduiding 
van een bepaalde persoon, zoals bij oude bijnamen vaker het 
geval is. Volledigheidshalve moet worden opgemerkt, dat er in 
Nederland toch wel enkele familienamen op -menger of -men-
ges (tweede naamvalsvorm) bestaan (hebben). De meest alge-
mene is wel de Oost-Nederlandse naam Olde(n)menger. Deze 
naam zal bedacht zijn om onderscheid te kunnen maken met 
een nije Menger. Over de oorsprong van het woorddeel -men-
ger bestaan in dit geval verschillende hypotheses.12 Verder zijn 
hier te lande nog aangetroffen naamdragers Eisenmenger, 
Fet(t)menger, Pferdmenges en Stro(h/o)menger. Bij deze 
groep gaat het echter om Duitse familienamen waarvan één of 
meer naamdragers naar Nederland gekomen zijn.13 Overeen-
komstig de zojuist omschreven verwachting zijn dit inderdaad 
uit de Middeleeuwen stammende familienamen.14

2. Volgens een verhaal in Het Vrije Volk van 22 december 1966 
is de naam Hengstmengel een Zeeuwse verbastering van het 
Engelse woord horse-manager (= africhter van paarden). In 
een tijd dat er tussen Engeland en Zeeland een drukke paar-
denhandel bestond zouden er Engelse paardenafrichters 
naar Zeeland gekomen zijn, aldus het krantenartikel, waarin 
gerefereerd wordt aan een niet nader genoemd sibbenkun-
dig tijdschrift. Of – en zoja, wanneer – er ooit een dergelij-
ke handelsactiviteit bestaan heeft, hebben we niet kunnen 
achterhalen. Taalkundig lijkt deze verklaring niet helemaal 
onzinnig. Van het Engelse woord (to) manage, vroeger ge-
speld als manege, wordt gedacht dat het afgeleid is van het 
Italiaanse werkwoord manegiarre dat inderdaad hanteren, 
africhten (speciaal van paarden) betekent.15 Echter, als de 
naam Hengstmengel ontleend zou zijn aan een Engels woord, 
dan zou monger een meer voor de hand liggend leenwoord 
voor het tweede woorddeel geweest zijn. Dit is immers het 
Engelse equivalent van het Middelnederlandse -mang(h)er 
of -meng(h)er.16 De geopperde verbastering van het woord-
deel horse- tot hengst- maakt deze naamsverklaring er ech-
ter niet waarschijnlijker op.
3. Een derde verklaring stelt, dat hengstmengel een benaming 
was voor degene die het paard aandreef in een (ros)molen, 
dus van een rosmolenaar. Deze uitleg is – als alternatief van 
de eerstgenoemde – eens te horen geweest in het AVRO-ra-
dioprogramma De Antwoordman, dat werd uitgezonden in 
de jaren 1950–1951. Deze verklaring van onbekende herkomst 
suggereert dat ros- of paardenmolens alleen door hengsten 
werden aangedreven en dat is zeker niet zo.
4. Een vierde verklaring die ons eens ter ore kwam is dat 
hengstmengel de aanduiding was voor iemand die met een 
(dek)hengst langs boerderijen ging, anders gezegd: een dek-
hengstenhouder. Een nadere bron van deze bewering is ons 
niet bekend, wel dat vrijwel dezelfde uitleg door Linnartz ge-
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geven is aan de Duitse familienamen Hengstmann, Hengstler 
en Hengstmeier.17

Van de voornoemde verklaringen lijkt de eerste het best on-
derbouwd. Toch is deze slechts een theorie of bureaumodel, 
gebaseerd op enkele aannames – te weten het vroegere ge-
bruik van het woord hengstmanger en de middeleeuwse ou-
derdom van de hieraan ontleende familienaam of -namen – in 
plaats van op bewijzen. De andere verklaringen zijn opgete-
kend uit de mond van naamdragers Hengstmengel. Ze zouden 
op overlevering kunnen berusten en een kern van waarheid 
kunnen bevatten.

De vermeende oorsprong van de familienamen en 
families Hengstmengel en Hengstmangers

De onder de punten 1 en 2 besproken naamsverklaringen im-
pliceren dat de onderhavige familienamen ontstaan zijn in het 
Nederlandse taalgebied, en speciaal in de provincie Zeeland. 
Dat is niet opzienbarend aangezien daar tot in het begin van 
de twintigste eeuw de meeste naamdragers Hengstmengel 
en Hengstmangers voorkwamen en er ook bij de volkstelling 
in 1947 nog een relatief grote groep woonde. Om die reden 
beschouwen Meertens en anderen deze als Zeeuwse familie-
namen. Spendel zegt dit niet expliciet, maar weet van elk van 
beide namen slechts een voorbeeld uit Zeeland te noemen.18 
De onder 3 en 4 besproken verhalen zeggen feitelijk niet waar 
de familienaam Hengstmengel ontstaan is. Dat zou het Ne-
derlandse taalgebied kunnen zijn maar evengoed Duitstalig 
gebied. Ook de Duitse taal kent immers het woord Hengst 
(naast Hingst), het Middelhoogduits bovendien de woorden 
Manger en Menger, en het Oberdeutsch uit Zuid-Duitsland 
zelfs Mengel en Meng(e)ler.19 In dat geval zou de Nederlandse 
stamvader, evenals in de tweede verklaring, dus allochtoon 
zijn. Hoewel er in Duitstalige gebieden al heel lang familie-
namen bestaan die beginnen met Hengst- of eindigen op 
-menger, wordt de naam Hengstmenger echter in geen enkel 
Duitstalig naamkundeboek vermeld. Naast de mogelijkheid 
dat de oorsprong van de families Hengstmengel en Hengst-
mangers in het Nederlandse taalgebied – en speciaal Zeeland 
– ligt, zijn er minstens nog vier gebieden in Europa geopperd. 
Een vermeende herkomst uit Engeland kwam reeds onder 
punt 2 ter sprake. Volgens een ander verhaal, eveneens gepu-
bliceerd in Het Vrije Volk van 22 december 1966, is de familie 
Hengstmengel voortgekomen uit een Oostenrijker met de 
naam Hengstmangl. Deze stamvader, die als vrijwilliger on-
der Willem de Zwijger gediend zou hebben (dus in de zestien-
de eeuw), zou zich na veel omzwervingen gevestigd hebben 
in Zeeland. Met andere woorden: de naam Hengstmengel is 
ook in dit geval tot stand gekomen in Zeeland, doch de fami-
lie zou oorspronkelijk uit Oostenrijk stammen. Wijlen de heer 
M. Moeliker te Tholen wist te melden dat zijn oud-oom, de 
Middelburgse onderwijzer en amateur-genealoog-historicus 
Adriaan Dekker, wel eens gezegd heeft dat de familie Hengst-
mengel uit Frankrijk stamt. Ten slotte heeft wijlen ir. Marinus 
Hengstmengel uit Den Haag respectievelijk Nootdorp ons 

ooit verteld van zijn ouders gehoord te hebben dat Liechten-
stein het land van herkomst is.
Al met al zijn er niet alleen meerdere naamsverklaringen naar 
voren gebracht, maar ook meerdere herkomstgebieden van 
de familienamen Hengstmengel en Hengstmangers én de 
desbetreffende familie(s). Het hoeft geen betoog dat de wer-
kelijke naamsbetekenis en -oorsprong evenals de herkomst 
van de families alleen aangetoond kunnen worden door sys-
tematisch genealogisch-historisch onderzoek, voorzover be-
staande bronnen dat toelaten.

Feitelijke oorsprong van de familienamen 
Hengstmengel, Hengstmangers en Ensmenger

Voorzover bekend dateert de oudste vermelding van de naam 
Hengstmengel uit 1753. Op 21 november van dat jaar diende 
er voor schepenen van de ambachtsheerlijkheid Schakerloo 
oftewel Het Oudeland, gelegen op het Zeeuwse eiland Tholen 
nabij de gelijknamige stad, een cleyne saek tussen de heer J.J. 
van Lichtenberg als penningmeester van de polder Schakerloo 
enerzijds en een zekere Anthony Hengstmengel, gedaagde, 
anderzijds. Laatstgenoemde werd beticht van achterstallige 
betaling van 17 schellingen 5 penningen Vlaams wegens de 
koop van oud hout van de dijkage (polder) in het jaar vooraf-
gaande aan Bamis (= 1 oktober) 1753. Hij werd veroordeeld tot 
betaling van het geëiste bedrag plus de proceskosten.20

Archiefonderzoek in Nederland heeft aan het licht gebracht, 
dat deze Anthony Hengstmengel op dat moment gehuwd was 
met ene Margreta Müller (Müldrin, enzovoort) en drie kinde-
ren had, namelijk Pieter, geboren omstreeks 1740, Johannes, 
geboren in 1745, en Margarita, gedoopt op 17 oktober 1751 in 
Tholen (vermoedelijk geboren in de buurtschap Schakerloo 
waar sinds 1572 geen bruikbare kerk meer was21). Deze doop in 
1751 is trouwens het oudst bekende gegeven omtrent het gezin 
op het eiland Tholen. Over het beroep dat Anthony daar uitoe-

2. Buurtschap Schakerloo, gezien vanuit het westen. (Creative Commons/
bing.com)
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fende, bestaat geen zekerheid. Het enige concrete gegeven 
erover is te vinden in het protocol van een civiele rechtszitting 
de dato 6 november 1754, waarin Anthony en twee compag-
nons – tevergeefs – genoegdoening eisten van Steven Bierens 
omdat deze het delven van zijn meekrap aanbesteed zou heb-
ben aan hen maar het werk had laten uitvoeren door anderen.22 
Deze akte wijst erop, dat Anthony landarbeider was, althans 
in Schakerloo.

Op 31 maart 1754 werd in Tholen een dochter Fronica gedoopt 
en haar doopinschrijving vormt de tweede vermelding van de 
naam Hengstmengel. Bij de doop van de vóór 1753 in Nederland 
geboren kinderen werd de vader dus met een andere familie-
naam vermeld, namelijk Ensminer (1743), Ansminger (1745) en 
Insminger (1751). Na de doop van dochter Fronica is Anthony’s 
naam nog vele malen opgetekend in allerhande archivalia: 
soms als Hengs(t)mengel, maar vaker met een andere spelling 
zoals Ensminger, Hynsminger, Hensmeijnger, Hengstmenger, 
Engsmengel, Ensmeijer, Hen(g)s(t)m(e)ij(e)r en Hengsmeer. Bij 
nadere beschouwing blijkt dat deze Thoolse naamsvarianten 
verdeeld kunnen worden in twee groepen: enerzijds drie, rela-
tief verschillende, varianten beginnend met En(g)s- of Ins-, en 
anderzijds min of meer dezelfde varianten waarvoor een H is 
gevoegd. Deze voorvoeging van de letter H heeft ongetwijfeld 
te maken met de Zeeuwse dialectische gewoonte om de h aan 
het begin van een woord niet uit te spreken maar wel te schrij-
ven voorzover men denkt dat hij er moet staan.23 Natuurlijk 
rijst meteen de vraag wat nu eigenlijk de oorspronkelijke vorm 
van de naam is. Een indicatie daarvoor is te vinden in het tes-
tament dat Anthony en zijn tweede vrouw, Wout(e)rina Pleune, 
op 20 oktober 1788 bij notaris Cornelis Wagtho te Tholen lie-
ten passeren en dat de testateur eigenhandig ondertekende 
met Anthoni Ensminger.24

Uit Anthony’s eerste huwelijk werd in 1756 nog een zoon Mat-
thijs Hengsmengel geboren. Uit zijn tweede huwelijk, gesloten 
op 14 juli 1762 te Tholen, kwamen in de periode 1763–1768 twee 
zoons en twee dochters Ensminger of Ensmeijer voort.
Anthony’s oudste zoon, P(i)eter huwde op 22 juli 1766 te Sta-
venisse met Crijna Poot. Dit echtpaar vestigde zich in Sint 
Maartensdijk en kreeg daar twaalf kinderen. Opmerkelijk is, 
dat P(i)eter bij zijn belijdenis in 1763 te Tholen nog Ensminger 
genoemd werd, bij zijn huwelijk in 1766 Ensmengel, bij zijn ker-
kelijke inschrijving te Sint Maartensdijk (met attestatie van 
Tholen) in 1767 Ensmenger, maar daarna meestal Hengs(t)
mengel. Met deze laatste achternaam zijn meestal ook zijn 
vier volwassen geworden kinderen aangeduid.

Bij Pieters zoon Marinus Hengstmengel (1774–1809) heeft 
zich in 1801 een naamkundig interessant voorval voorgedaan. 
Deze trouwde op 26 april 1801 in Scherpenisse met Maria van 
der Werf uit Zaamslag (Zeeuws-Vlaanderen) en aansluitend 
ging het jonge stel in Terneuzen wonen. Op 29 oktober 1801 – 
of eigenlijk: 7e Brumaire An X, want Zeeuws-Vlaanderen was 
inmiddels geannexeerd door Frankrijk – werden Marinus en 
Maria de ouders van een gezonde tweeling, genaamd Pieter 
en Hubregt. Door toedoen van Frankrijk was in Zeeuws-Vlaan-
deren (evenals in een groot deel van Limburg) in 1796 de bur-
gerlijke stand ingevoerd en zo moest de tweeling worden 
aangegeven op het gemeentehuis van ter Neusen. De dienst-
doende ambtenaar van de État civil had kennelijk moeite met 
de achternaam van de vader want hij noteerde die als Hengst-
mangers. Naar het ontstaan van deze verbastering kunnen we 
slechts gissen. Zou het woord manger (= koopman) toentertijd 
toch nog deel uitgemaakt hebben van het (Zeeuws-)Vlaamse 
taalgebruik? Dacht de ambtenaar misschien aan het woord 
mangelen of mangelaar, in welke betekenis dan ook?25 Of 
heeft hij er maar wat van gemaakt, zonder aan een of andere 
naam of betekenis te denken? De nederduits gereformeerde 
predikant die de beide zoontjes op 1 november 1801 doopte, 
had – getuige het doopboek van Terneuzen – minder moeite 
met de achternaam Hengstmengel, alleen vergat hij bij groot-
vader/peter Antoni Hengsmengel de t in zijn achternaam. De 
inschrijving in het doopboek was in dit geval echter niet meer 
van belang voor het bepalen van de wettige geslachtsnaam, 
omdat de wettige geslachtsnaam sinds de invoering van de 
burgerlijke stand in principe ontleend wordt aan de geboor-
teakte. Alleen ingeval iemand geboren was vóór de invoering 
van de burgerlijke stand werd na de invoering hiervan nog te-
ruggegrepen naar de doopinschrijving en bij ontbreken daar-
van was een verklaring van bekendheid nodig. Omstreeks juni 
1803 keerde Marinus Hengstmengel met zijn gezin terug naar 
Sint Maartensdijk, alwaar vóór 1811 nog twee zoons en een 
dochter geboren werden. Deze drie kinderen kregen, afgaan-
de op hun huwelijksakten en de hiervoor verkregen uittreksels 
uit het doopboek,26 gewoon de in Sint Maartensdijk bekende 
achternaam Hengstmengel.
Toen Marinus’ eerstgeboren tweelingzoon Pieter in 1829 wilde 
trouwen, moest deze onder andere een uittreksel uit zijn ge-
boorteakte overleggen. Daaruit bleek dat hij formeel Hengst-
mangers heette en deze naam werd dan ook overgenomen in 
de huwelijksakte. Een klein probleem vormde het overgelegde 
begraafextract van zijn vader (vermeld als Marinus Engsmen-
gel) en de schriftelijke huwelijkspermissie van de hoofdadmi-
nistratie van het Korps Rijdende Artillerie waarin Pieter met 
de geslachtsnaam Henstmengel werd aangeduid. Maar geen 
nood: bij beschikking van de Gouverneur van Zeeland de dato 
20 januari 1829 werd de geslachtsnaam van Pieter en zijn ou-
ders in de militieregisters van Sint Maartensdijk over 1820 
veranderd in Hengstmangers en ten gevolge daarvan moes-
ten het extract en de permissie dienovereenkomstig gelezen 
worden, aldus de erop geplaatste kanttekeningen. Voor de ge-
legenheid ondertekende Pieter de huwelijksakte en het Certi-

3. Handtekening van Anthoni Ensminger, 1788
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ficaat Nationale Militie ook maar als P. Hengstmangers.27 In Sint 
Maartensdijk kende iedereen hem echter als Pieter Hengstmen-
gel en het hoeft dus geen verbazing te wekken dat zijn vijf kinde-
ren, die in de periode 1827–1837 te Sint Maartensdijk werden ge-
boren, officieel allen de geslachtsnaam Hengs(t)mengel kregen.

Marinus’ jongste tweelingzoon, Hubregt, woonde vanaf 1825 of 
eerder als arbeider in Goes. Daar kreeg hij een liefdesverhou-
ding met een arbeidster uit Goes, genaamd Anna van de Visse. 
Uit deze relatie werden in eerste instantie drie natuurlijke 
(maar wel door de vader erkende) dochters en een dito zoon 
geboren, die krachtens hun geboorteakten de geslachtsnaam 
Hengs(t)menger of Hengs(t)mengel kregen (alle vier verschil-
lend!). Hieruit kan worden afgeleid, dat Hubregt ook in Goes 
nog met één van deze vier naamsvarianten werd aangeduid. 
Op 22 oktober 1835 (pas) trouwden Hubregt en Anna met el-
kaar en wel als Hubregt Hengstmangers en Anna van der Maas. 
Was de naamsverbetering bij Hubregt geheel analoog aan die 
bij zijn broer Pieter in 1829, Anna bleek een onechte dochter te 
zijn van Maria van der Maas, die op 19 september 1804 (zeven 
maanden na de bevalling) te Goes getrouwd was met Pieter 
van de Visse, dat wil zeggen niet met de biologische vader Jan 

Schelfhout. Maar belangrijker is, dat het echtpaar Hengst-
mangers-van der Maas nóg vier kinderen kreeg: een dochter 
met de geslachtsnaam Hengstmengel (in 1838), èn een zoon 
en twee dochters met de geslachtsnaam Hengstmangers (in 
resp. 1836, 1842 en 1846). Dit laatste zou waarschijnlijk niet ge-
beurd zijn, als men in Goes de familie Hengstmengel goed ge-
kend had, zoals in Sint Maartensdijk. Of Hubregt zichzelf ook 
Hengstmangers is gaan noemen, is feitelijk onbekend; doordat 
hij niet kon schrijven ontbreekt het aan een handtekening van 
hem. Dankzij het feit dat zijn jongste zoon op zijn beurt weer 
nakomelingen kreeg die (allen) de geslachtsnaam Hengst-
mangers droegen, is deze naam als familienaam behouden ge-
bleven. Hubregts oudste zoon daarentegen bracht een – nog 
steeds voortlevende – Hengstmengel-tak voort.

Aan het begin van dit hoofdstuk zagen we dat Anthony 
Hengstmengel ook nog een zoon Johannes had. Deze werd 
op 12 september 1745 gedoopt in Bredevoort en ingeschreven 
als Johannes Ansminger. Hij vestigde zich op Sint Philipsland 
en trouwde daar op 1 mei 1774 (als Johannes Ensminger) met 
Dina Noordhoek uit Sint Philipsland. Van de acht of negen 
kinderen die in de periode 1776–1791 werden geboren, wer-

Anthoni (Anthony) Ensminger (Hengstmengel), ca. 1715–1792
tr. (1) Margaretha Müllerin, ca. 1720–1757

P(i)eter Ensminger (Hengstmengel), 1740–1788
tr. Crijna Poot, ca. 1740–1788
Stamouders van de familie Hengstmengel
(Sint Maartensdijk)

Johannes Ansminger (Ensmenger), 1745–1791
tr. Dina Noordhoek, ca. 1754–1822
Stamouders van de familie Ensmenger
(Sint Philipsland)

Anthony Hengstmengel, 1767–1847  Marinus Hengstmengel, 1774–1809
tr. Cornelia Quaak, 1764/65–1823  tr. Maria van der Werf, 1779–1865
Hieruit nageslacht Hengstmengel

Pieter Hengstmangers (Hengstmengel), 1801–1870
Hieruit nageslacht Hengs(t)mengel

Hubregt Hengstmangers, 1801–1874
tr. Anna van der Maas, 1804–1859
Hieruit nageslacht Hengs(t)mengel en Hengstmangers
Stamouders van de familie Hengstmangers (Goes)

Krijn Hengstmengel, 1804–1888
Hieruit nageslacht Hengstmengel

Krijna Hengstmengel, 1808/1809–1894
Hieruit nageslacht Hengstmengel

4. Schema van de relatie tussen de Nederlandse families Hengstmengel, Ensmenger en Hengstmangers. Kinderen die de familienaam niet hebben 
voortgezet zijn weggelaten
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den de meesten bij hun doop ingeschreven onder de naam 
En(g)smenger, een enkele onder de naam Ensminger (1780) 
of Hengsmengel (1783). Frappant is, dat een kleindochter van 
Johannes die in 1831 toevallig op het eiland Tholen overleed in 
haar overlijdensakte niet met haar eigenlijke naam Ensmenger 
werd aangeduid maar met de op Tholen bekende familienaam 
Hengstmengel. Een dochter van Johannes met de achternaam 
Ensmenger overleed in 1826 in Zierikzee (Schouwen-Duive-
land) en werd aldaar in het overlijdensregister ingeschreven 
als Hengstmenger.

Resumerend kunnen we zeggen dat de naam Hengstmengel 
een Thoolse verbastering is van een familienaam die, zoals 
we verderop zullen zien, Ensminger luidt. De naam Ensmen-
ger is de op Sint Philipsland gebruikte variant hiervan, zij het 
dat deze vorm de allereerste keer (in 1767) gebruikt werd in 
Sint Maartensdijk bij de stamvader van de familie Hengst-
mengel. De naam Hengstmangers tenslotte is, als verbaste-
ring van de naam Hengstmengel ontstaan in 1801 in Terneu-
zen (Zeeuws-Vlaanderen) en later geconsolideerd in Goes 
(Zuid-Beveland).
We zien hier het interessante verschijnsel dat er in verschillen-
de, door water van elkaar geïsoleerde delen van Zeeland drie 
verschillende naamsvarianten van de oorspronkelijke naam zijn 
ontstaan. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de ter plaatse ge-
sproken Zeeuwse dialecten. Zeeland kende een flink aantal dia-
lecten, die gegroepeerd kunnen worden in geografisch bepaalde 
dialectgroepen of regiolecten, zoals het Thools, het Fluplands 
(Sint-Philipslands), het Land-van-Axels en het Zuud-Bevelands.28 
We zouden voornoemd verschijnsel – naar analogie met een bio-
logisch fenomeen – adaptieve radiatie van namen kunnen noe-
men.
Naamkundig gezien behoren de drie onderhavige familienamen 
tot de categorie namen van vreemde oorsprong (ook wel leen-
namen genoemd), ook al zijn ze op verschillende wijze en in ver-
schillende mate verbasterd tot Nederlandse namen.
Bij de namen Hengstmengel en Hengstmangers heeft het eerste 
naamdeel een zogenaamde zingevende verandering ondergaan: 
het woorddeel Ens- (of met de Zeeuwse H ervoor: Hens-) is 
aangepast tot Hengst- en daarmee heeft het een Nederlandse 
betekenis gekregen. Hierdoor zijn deze namen tevens geïnte-
greerd in de Nederlandse familienamenschat.29 Het verraderlij-
ke is dat het tweede woorddeel -minger door verbastering tot 
-mengel resp. -mangers is gaan lijken op het Middelnederland-
se woord menger of manger. Daardoor zijn deze gehele namen 
gaan lijken op een vermeend Middeleeuws synoniem voor heng-
stenkoopman. Nu uit genealogisch-historisch onderzoek naar 
voren is gekomen dat de naam Hengstmengel voor het eerst 
pas in 1753 gebruikt werd en dat de zekerlik reeds zeer oude 
patronymikale maagschapsnaam Hengstmangers pas uit 1801 
dateert, dat wil zeggen uit een tijd dat er al lang geen Middel-
nederlands meer gesproken werd, blijkt de theorie van Winkler 
en Meertens op onjuiste aannames gebaseerd te zijn. Daarom 
kan gerust geconcludeerd worden dat de door hen genoemde 
betekenis niets anders is dan een schijnbetekenis. Overigens 

zijn schijnbetekenissen beruchte valkuilen voor naamkundigen. 
Andere voorbeelden hiervan betreffen de familienaam Malie-
paard30 en de Leidse familienaam Koet.31

Op zoek naar de herkomst van Anthony Ensminger 
en naar de oorsprong en betekenis van zijn 
geslachtsnaam

Aangezien er op het eiland Tholen geen oudere gegevens over 
Anthony gevonden zijn dan de doop van zijn dochter Margarita 
in 1751 in de stad Tholen en zijn oudere zoon Johannes geboortig 
was van het Gelderse stadje Bredevoort (gemeente Aalten) lag 
het voor de hand dit spoor te volgen. Het enige dat een bezoek 
aan het gemeentearchief in Aalten en het Rijksarchief in Gelder-
land in 1979 opleverde was de bevestiging dat Johannes inder-
daad in Bredevoort gedoopt was, en wel op 12 september 1745. 
Het bracht ons echter op de gedachte dat Anthony wel eens iets 
te maken kon hebben met het leger. Dit was toentertijd namelijk 
de grootste werkgever in Bredevoort, waar een garnizoen was 
van drie compagnieën voetvolk.32 Omdat deze compagnieën om 
de paar jaar, of soms vaker, verplaatst werden betekende dat 
een komen en gaan van Nederlandse en buitenlandse militai-
ren en bijbehorend burgerpersoneel zoals marketen(s)ters, al 
dan niet met hun gezin. Toen ons, bij raadpleging van het grote 
kaartsysteem namen (algemeen) in het documentatiecentrum 
van de NGV, bleek dat er op 5 februari 1743 ook nog een zoon Jo-
hannes gedoopt was in Arnhem (waarschijnlijk overleden vóór 12 
september 1745) versterkte dit onze veronderstelling over een 
relatie met het leger, aangezien ook Arnhem een garnizoen had. 
Bovendien was ook Tholen een garnizoensstad, dus wat Arnhem, 
Bredevoort en Tholen gemeen hadden was de aanwezigheid van 
een garnizoen.
De klank van Anthony’s achternaam Ensminger maar zeker de 
spelling van de achternaam van zijn vrouw Margaretha als Mil-
lerin (1743), Müldrin (1745), Mildrien (1762) en Muldrien (1762) 
– naast Muller (1751), Muldert (1754 en 1756) en Milderije (1788) 
– deed bij ons het sterke vermoeden rijzen dat het echtpaar uit 
Duitstalig gebied afkomstig was. Het was in de achttiende eeuw 
in Duitstalig gebied namelijk nog gebruikelijk dat de achternaam 
van een vrouw gevormd werd door aan de achternaam van haar 
vader resp. haar echtgenoot het achtervoegsel -in of ook wel 
-erin, -lerin, -enin of -inin toe te voegen, als ware het een zelfstan-
dig naamwoord. Zo had je bijvoorbeeld de vrouwsnamen Mülle-
rin (afgeleid van Müller), Voglerin (afgeleid van Vogel) en Kurze-
nin (afgeleid van Kurz).33 Een dergelijke vrouwelijke vervoeging 
van achternamen bestaat in Oost-Europese landen als Polen, 
Tsjechië, Bulgarije en Rusland nog steeds.
Uitgaande van de twee genoemde veronderstellingen – een ver-
band met het leger en een afkomst uit Duitstalig gebied – zijn we 
tezelfdertijd verder gaan zoeken langs drie verschillende wegen: 
archiefonderzoek, literatuuronderzoek en correspondentie met 
levende Ensmingers, in de hoop dat die ons iets over de her-
komst van de familie(naam) Ensminger zouden kunnen vertellen. 
Zoeken via internet was in de jaren zeventig, tachtig en begin ja-
ren negentig nog geen optie.
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Militaria
Met behulp van de zogenaamde Officiersboekjes34 maar vooral 
de uiterst handige boekjes van H. Ringoir over infanterie, artil-
lerie en vredesgarnizoenen is nagegaan welke legeronderdelen 
er omstreeks 1743 in Arnhem, omstreeks 1745 in Bredevoort en 
daarna in (de buurt van) Tholen gelegerd waren en waar deze 
eventueel krijgsverrichtingen hebben uitgevoerd.35 Deze gege-
vens over de verplaatsing van legeronderdelen naar/van de ge-
noemde steden konden gepreciseerd worden met informatie uit 
de collectie Wolters,36 een artikel van R. Wartena37 en diverse ar-
chivalia betreffende Arnhem en Bredevoort. Daarnaast hebben 
we ook nog andere delen van de collectie Wolters en (uittreksels 
uit) militaire doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters ge-
raadpleegd, evenals literatuur over Duitstalige soldaten in Ne-
derlandse dienst.38

Vijf infanterieregimenten voldeden aan tenminste twee van 
de genoemde locatievoorwaarden, namelijk de regimenten 
Baron van Randwijk, J.A. Baron van Dorth, Willem van Broek-
huysen, Hendrik van Grotenray en Van Oyen. Van deze re-
gimenten bleek alleen van het Regiment Van Broekhuysen 
nog een stamboek te bestaan, maar pas beginnend in 1747.39 
Daarom is onderzocht of Anthony en zijn vrouw misschien in 
één van de andere, door deze regimenten aangedane garni-
zoensplaatsen getrouwd waren dan wel kinderen hadden la-
ten dopen of begraven. Zo werden doop-, trouw-, begraaf- en 
lidmatenregisters en archivalia betreffende militairen van 
elf garnizoenssteden geraadpleegd, maar zonder concreet 
resultaat. Wel werd bevestigd dat de toegepaste methodiek 
resultaat kan opleveren. Zo vonden we van andere militairen 
wel gegevens in verschillende plaatsen waar hun regiment in 
garnizoen was geweest.

Dat deze vijf en nog meer regimenten vanaf eind 1747 of 1748 in 
Tholen gelegerd waren had ongetwijfeld te maken met de veld-
tocht van het Franse leger tegen de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, als onderdeel van de Oostenrijkse Successieoor-
log. Na de inname van de Oostenrijkse Nederlanden (1746) en 
Staats-Vlaanderen (mei 1747) sloegen de Fransen in juli 1747 een 
beleg om Bergen op Zoom. Na de onverwachte val van deze stad 
op 16 september 1747 vluchtten zes regimenten uit de linies van 
achter Bergen op Zoom naar Tholen.40 Om te voorkomen dat de 
Fransen ook het eiland Tholen zouden innemen werden daar in 
1748 nog meer regimenten heen verplaatst.

Kortom: het zou goed kunnen dat Anthony Ensminger als militair 
of burgerpersoneel, komende vanuit Bredevoort, in 1747 betrok-
ken is geweest bij de verdediging van Bergen op Zoom, na de val 
van deze stad naar Tholen vluchtte, en aldaar is gedeserteerd en 
landarbeider geworden. Het bewijs hiervoor is nog niet gevon-
den, een tegenbewijs evenmin.
Speurwerk in militaria in het archief van de Raad van State lever-
de overigens wel de interessante vondst van een naamgenoot 
op, namelijk van een zekere Nicolaas Ensminger geboren in 1743 
in Pit in Lotteringen (thans Bust, departement Bas-Rhin).41 Deze 
had, vóór zijn aanneming in 1763 in Leeuwarden, zeven weken ge-
diend onder de Keserlijken (het Keizerlijke leger van het Heilige 
Roomse Rijk), waaruit hij gedeserteerd was. Later vonden we 
nog dat hij vanaf 1760 eerst gediend had in het Régiment d’Infan-
terie de Royal Deux-Ponts, een in 1757 opgericht Duits regiment 
van de koning van Frankrijk dat gestationeerd was in de buurt 
van Zweibrücken (Deux-Ponts, Rheinland-Pfalz).42 Zou Anthony 
uit dezelfde streek afkomstig zijn als Nicolaas en zou hij mis-
schien ook in het Keizerlijke leger gediend hebben?

5. Inname en plundering van Bergen op Zoom door de Franse troepen in 1747. (Creative Commons/wikimedia)
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Duitstalig gebied
Bij Duitstalig gebied denk je natuurlijk allereerst aan Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland. Daarom hebben we via Esperan-
to-kanalen schriftelijk contact opgenomen met mensen uit het 
vermeende herkomstgebied Oostenrijk en uit Duitsland om ons 
te helpen met het vinden van adressen of andere gegevens be-
treffende personen met de namen Ensminger, Hengstmengel 
enzovoort. In Oostenrijk waren die niet te vinden, in Duitsland 
wel. Zo ontvingen we een uitvoerige brief van een genealogisch 
geïnteresseerde dame uit Dortmund. Zij wist te vertellen dat zij 
en haar naaste voorouders geboren waren en gewoond hadden 
in de omgeving van Lodz (Polen) en dat haar betovergrootouders 
Ensminger tussen 1800 en 1809 uit Zuid-Duitsland gekomen wa-
ren. Ook had ze van haar vader gehoord dat er nog families Ens-
minger in de Elzas, Oostenrijk en Joegoslavië zouden zijn. Een 
tijdje later schreef ze vernomen te hebben dat een zekere Martin 
Ensminger in 1801 naar Polen gekomen was vanuit Mackweiler 
(nu: Mackwiller) in de Elzas.43 Ook de Elzas was vroeger Duitsta-
lig en feitelijk wordt hier op het platteland nog steeds een Duits 
dialect gesproken, het Elzassisch.
Niet alleen Polen telde, althans tot en met de Tweede Wereld-
oorlog, zeer veel etnische Duitsers, ook andere delen van Europa 
zoals Rusland en de Batsjka (landstreek bij de samenvloeiing van 
de Donau en de Tisza, tegenwoordig deel uitmakend van Servië en 
Hongarije).44 In de literatuur vonden we bijvoorbeeld dat er in de 
negentiende en twintigste eeuw diverse personen Engsmenger, 
Engsminger en Enzminger woonden in de talrijke Duitse kolonies 
in Bessarabië, dat wil zeggen het gebied aan de Zwarte Zee tussen 
de rivieren Donau, Proet en Dnjestr, tegenwoordig deel uitmakend 
van Moldavië en Oekraïne.45 Eén van hen was Michael Enzminger, 
geboren 1803 in Roth/Rhein.46 Een klein probleem was nog wélk 
Roth hiermee bedoeld is: er zijn in Duitsland wel 26 plaatsen Roth, 
waarvan twaalf in de buurt van de Rijn, voornamelijk in Rhein-
land-Pfalz.47 Met deze naamdragers uit Roth/Rhein en Mackwei-
ler in de Elzas, hadden we evenwel twee concrete aanknopings-
punten voor archiefonderzoek in Rheinland-Pfalz en de Elzas.

Archiefonderzoek in Duitsland en Frankrijk

De doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters van het noorde-
lijke deel van Rheinland-Pfalz berusten in het Landeshauptar-
chiv van Rheinland-Pfalz in Koblenz, met name in de hier geves-
tigde Evangelische Kirchenbuchstelle Rheinland-Pfalz. Hier zijn 
doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters aanwezig van drie 
dorpen Roth, waarvan één in de buurt van de Rijn, namelijk Roth 
bij Stromberg (Hunsrück), maar in de registers hiervan kwam 
geen Enzminger voor. Pas later zou aan het licht komen dat Mi-
chael Enzminger niet van hier kwam, maar uit Rhodt unter Riet-
burg (aan de zuidelijke Weinstrasse), waar de namen Enzminger 
en Entzminger nog steeds voorkomen.
Op aanraden van een medebezoeker bezochten we vervolgens 
het Archiv des Kirchenkreises an Nahe und Glan in Bad Kreuz-
nach. Daar vonden we in meerdere bronnen gegevens over een 
zekere Hans Daniel Ensminger, rentmeester en kelner van de 
Rijngraaf van Salm in Kirn, zelfs een korte stamreeks teruggaand 

tot Hans Eynsminger, geboren circa 1580 in Diemeringen (Elzas), 
vlakbij Mackweiler. Alweer een aanwijzing voor de Elzas dus.
Voor aanvullende genealogische gegevens over Ensmingers 
in Rheinland-Pfalz zijn we een aantal jaren later teruggegaan 
naar Koblenz en – voor de zuidelijke Pfalz – ook nog naar het 
Landesarchiv in Speyer, maar vooreerst gingen we volgens 
planning verder naar de Achives départementales du Bas-Rhin 
in Straatsburg. De hier berustende Evangelisch-Lutherse doop-, 
trouw-, begraaf- en lidmatenregisters van Diemeringen en om-
ringende dorpen, betrekking hebbend op de periode 1588–1794, 
bleken honderden Ensmingers te vermelden: een mer à boire. 
Ook wereldlijke archivalia, bijvoorbeeld kohieren van de graaf-
schappen Lützelstein (nu: La Petite Pierre) en Nassau-Saarwer-
den waarin deze dorpen destijds lagen, bevatten er vele. Deze 
beide voormalige graafschappen maken samen het gebied 
uit dat de Kromme Elzas (Krummes Elsass, l’Alsace bossue) 
genoemd wordt. Dit heeft de vorm van een bochtige, noord-
westelijke uitstulping van de overwegend protestantse Elzas 
in het katholieke Lotharingen (zie kaartjes). Dit komt doordat 
de desbetreffende graven – in tegenstelling tot de Hertog van 
Lotharingen – na de reformatie overgingen naar het protestan-
tisme, en: zo heer, zo knecht. Het gebied is in 1794 door Frankrijk 
geannexeerd, met dien verstande dat het van 1870 tot 1919 bij 
het Duitse Keizerrijk hoorde.

Reeds in Duitsland hadden we vernomen dat de naam Ensminger 
wel eens afgeleid zou kunnen zijn van de plaatsnaam Ensmingen 
(eerder: Einsmingen respectievelijk Enssmingen; nu: Insming). 
Dit is een dorp in Lotharingen (departement Moselle), gelegen 
circa 30 km ten zuidzuidwesten van Saarbrücken en vlak ten 
westen van de Kromme Elzas. Daarom brachten we als volgen-

6. Kaartje van het Franse departement Bas-Rhin (Noordoost -Frankrijk) 
waarop de voormalige graafschappen Nassau-Saarwerden en Lützel-
stein (samen de Kromme Elzas vormend) zijn aangegeven. (Creative 
Commons/wikimedia)
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de stap nog een bezoek aan de Archives départementales de la 
Moselle in Metz. Dat leverde niet veel op, mede omdat er van Ins-
ming geen kerkboeken aanwezig waren en onze tijd beperkt was. 
Overigens, als iemand met een herkomstnaam wordt aangeduid 
zal hij vóór vertrek uit de plaats van herkomst meestal nog niet 
zo geheten hebben.
Hoogstwaarschijnlijk hadden we de bakermat van de Ensmin-
gers nu wel getraceerd, te weten de Kromme Elzas. Ondanks 
dagenlang onderzoek in het archief in Straatsburg, waar we 
enorm veel aantekeningen en foto’s maakten, hadden we van 
Anthony Ensminger echter nog geen spoor gevonden.

Literatuuronderzoek

Literatuuronderzoek heeft van meet af aan een belangrijke 
rol gespeeld, niet alleen wat het naamkundige aspect van dit 
project betreft maar zeker ook bij het zoeken naar de her-
komst van Anthony Ensminger. In de talrijke geraadpleegde 
Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse familienamenboeken (aan-
wezig in diverse Nederlandse bibliotheken of geleend van 
buitenlandse bibliotheken)48 werd de naam Ensminger niet 
aangetroffen, wat erop wijst dat deze naam daar niet erg be-
kend was of is.
Naar aanleiding van een artikel van K.E. Schulze49 zijn alle de-
len van de Spohr’sche Quellen50 geraadpleegd. Elk deel hier-
van bevat een naamregister op 100–262, voornamelijk Duitse 
genealogische werken. Dat leverde een verwijzing op naar de 
eerder genoemde Ensminger-varianten in Bessarabië, maar 
ook één naar een Ensminger omstreeks 1850 in Lodz.51 Ande-

re genealogische bibliografieën lever-
den minder op.52 De rubriek Periodieken 
in Gens Nostra bewees wel enkele ke-
ren zijn nut bij het vinden van relevante 
artikelen in buitenlandse tijdschriften. 
Bovendien hebben we vele jaargangen 
van Duitse genealogische tijdschriften 
en – na het vinden van een spoor naar 
de Elzas – ook van het Bulletin du Cercle 
généalogique d’Alsace doorgenomen, 
met als oogst een aantal vermeldingen 
van Ensmingers en varianten maar niet 
van directe verwanten. Uiteraard had-
den ook genealogische publicaties over 
de families Hengstmengel, Hengstman-
gers en Ensmenger van nut kunnen zijn, 
maar die waren (en zijn) beperkt tot een 
aantal vermeldingen van meer recente 
naamdragers in ándere genealogieën 
of in enkele kwartierstaten of afstam-
mingsreeksen.53

In het tijdschrift Saarländische Fami-
lienkunde vonden we een artikeltje over 
een serie bronbewerkingen van dr. Ger-
hard Hein uit Keulen onder de titel Das 
Krumme Elsass und seine Dörfer.54 Deze 

80-delige serie (in 68 banden) bevat bewerkingen van vrijwel 
alle protestantse en enkele katholieke kerkboeken en van an-
dere bronnen uit de Kromme Elzas. Het is een aanrader voor ie-
dereen die genealogisch onderzoek wil doen in deze streek. Via 
interbibliothecair leenverkeer hebben we hiervan, in een tijds-
bestek van ruim 6 jaar, 41 banden vanuit de Stadtbibliothek 
Saarbrücken naar de universiteitsbibliotheek in Leiden laten 
komen, totdat het raak was. In het deel betreffende Drulingen 
en de filialen Ottweiler (nu: Ottwiller) en Sieweiler (nu: Siewil-
ler) vonden we dat op 19 november 1740 de doop plaats vond 
van ene Johann Peter, geboren op 16 november 1740 als zoon 
van Anthoni Ensminger, zich intussen ophoudend in de Ziegel-
hütte in Sieweiler, en zijn vrouw Margretha Müllerin.
Hiermee was – 20 jaar na het vinden van de doop van Johan-
nes Ansminger in 1745 – de doop gevonden van de eerder 
genoemde oudste zoon van dit echtpaar, die in Nederland 
Pieter genoemd zou worden. Bovendien vonden we in het 
deel betreffende Pisdorf (nu: Bischtroff-sur-Sarre) de ker-
kelijke belijdenis in 1735 van Anthoni Enssminger, destijds 
wonende in Mettingen (nu: Metting) dat eveneens gelegen is 
nabij Drulingen maar dan net over de departementale grens in 
Lotharingen. Naderhand bleek, bij online inzage van het des-
betreffende evangelisch-lutherse doop-, trouw-, begraaf- en 
lidmatenregister, dat hij zijn naam eigenhandig heeft inge-
schreven, in hetzelfde handschrift als waarmee hij in 1788 in 
Tholen zijn testament zou ondertekenen.
Zo heeft literatuuronderzoek uiteindelijk de doorslag gegeven 
bij het vinden van de herkomst van Anthoni Ensminger, of in elk 
geval van zijn zoon (Johann) P(i)eter.

7. Kaartje van de Kromme Elzas, met aanduiding van alle dorpen die in Das Krumme Elsass  
und seine Dörfer van G. Hein aan de orde komen
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Meerdere families Ensminger
Door uitgebreid genealogisch onderzoek hebben we in de 
Kromme Elzas drie verschillende families Ensminger kunnen 
onderscheiden:
1. Een zeer grote familie afstammend van Petter Gerber (circa 
1540 –1597) uit Diemeringen. De eerste generaties noemden 
zich aanvankelijk Gerber (= leerlooier), waarschijnlijk omdat 
het leerlooiers waren zoals ook blijkt uit aanduidingen als Ger-
ber Hans en Gerber Carlen. Vanaf circa 1605 ging men steeds 
meer de vaste naam Eins(s)minger voeren en vanaf circa 1650 
Ens(s)minger. Van deze dan wel de andere grote familie Ens-
minger zijn in de Kromme Elzas diverse aandenkens te vinden, 
zoals in natuurstenen bovendorpels van huizen gegraveerde 
namen en een straatnaam. Sommige leden van deze familie zijn 
eind zeventiende eeuw naar Rheinland-Pfalz getrokken, ande-
ren gingen medio achttiende eeuw naar de Verenigde Staten en 
later ook naar bijvoorbeeld Polen, de Batsjka en Rusland.
2. Een kleine familie afstammend van Hans Einsminger (cir-
ca 1570–1621), ook genaamd Hans Meyer, der Einsminger, uit 
Bockenheim (nu: Bouquenom). In 1629 trouwde aldaar Philips 
Meyer, Hans Meyers gewesener Einsmingers ehelicher Sohn, 
die ook wel Philipp Enssminger genoemd werd. Of deze fami-
lie nog voortleeft is ons niet bekend.
3. Een zeer grote familie afstammend van de Schultheiss 

Hanns Georg Ensminger (geboren circa 1613) uit Waldham-
bach. Vermoedelijk is deze Hanns Georg ook geboren in Wald-
hambach, want daar kwam de naam Einsminger al in 1558 voor. 
Hoewel Waldhambach slechts tweeëneenhalve km verwijderd 
is van Diemeringen, is deze familie niet verwant met de gelijk-
namige familie uit Diemeringen. Tot deze tak behoort vermoe-
delijk ook de in kerkrekeningen van de graafschap Lützelstein 
aangetroffen Peter Enssminger (overleden circa 1633), die een 
zoon was van Clauss Wagner en die onder andere broers Hans 
Wagner en Jost Schmidt had. Ook hier blijkt weer dat de ach-
ternaam toentertijd nog niet gefixeerd was, hetgeen genea-
logisch onderzoek er uiteraard niet gemakkelijker op maakt. 
Van deze familie zijn vanaf 1733 verscheidene personen naar 
de Verenigde Staten geëmigreerd.55 Daar wonen nu, zowel van 
de eerste als de derde familie, zeer vele Ensmingers. 

Tot welke van deze families Anthoni Ensminger behoort, is 
vooralsnog onzeker omdat we zijn doop nog niet gevonden 
hebben. Wij vermoeden dat hij tot de Waldhambachse familie 
behoort omdat sommige leden daarvan in dezelfde tijd (be-
gin achttiende eeuw) in hetzelfde gebied (nabij Sieweiler en 
Mettingen) woonachtig waren. Het zoeken naar protestantse 
personen in deze grensstreek tussen de Kromme Elzas en Lo-
tharingen wordt bemoeilijkt doordat sommige dorpen wegens 
hun ligging in het katholieke Lotharingen geen eigen protes-
tantse parochie hadden. Dat Anthoni een naamgenoot had die 
reeds in 1564–1605 vermeld is als landeigenaar in Waldham-
bach kan, gezien het grote tijdsverschil tussen beiden, natuur-
lijk niet als bewijs gelden dat hij daar verwant mee was.
De oudste vermeldingvan de naam Ensminger hebben we gevon-
den in een processtuk uit 1498–1501.56 Dit betreft een rechts-
zaak tussen Burgkart von Bettingen uit Mackweiler en Diebolt 
von Enssmingen uit Lützelstein enerzijds en Margaretha von 
Ottwyler uit Illkirch anderzijds.

Hierin komt onder andere ter sprake dat Diebolt Enssminger 
in 1483 onroerend goed in Mackweiler kocht. Opmerkelijk is 
dat Diebolt soms von Enssmingen en soms Enssminger ge-
noemd werd. Overigens komen we de naam von Enssmingen 
ook tegen bij Claus von Enssmyngen uss dem Westerich (= uit 
Enssmingen), die op 17 juni 1501 het burgerrecht van Straats-
burg ontving,57 en – meer dan 200 jaar eerder – bij de Straats-
burgse kroniekschrijver Gottfried von Ensmingen uit de tweede 

8. Doopinschrijving van Johann Peter Ensminger in het kerkboek van Drulingen, Ottweiler en Sieweiler, 1740: Den 16ten Novembris abends zwischen  
4 und 5 Uhr ist Anthoni Ensmingern, sich derwahl in der Ziegelhütte zu Siewiler aufhaltend, und seiner Frauen Margretha gebohrene Müllerin ein Söhnlein 
gebohren, den 19ten eiusdem getauft und darbei Johann Peter genannt werden ...

9. Handschrift van Anthoni Enssminger von Met[t]i[n]gen in het kerkboek 
van Pisdorf, 1735

10. Aanhef van het gerechtsprotocol uit 1498–1501, betreffende Burgkart 
von Bettingen und Diebolt von Enssmingen contra Margaretham von Ott-
wyler
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helft van de dertiende eeuw, maar in deze beide gevallen is van 
de alternatieve vorm Ensminger geen sprake.

De werkelijke betekenis van de familienaam 
Ensminger en alle varianten hiervan

Dat de achternamen von Enssmingen en Enssminger bij de 
hiervóór genoemde Diebolt door elkaar gebruikt worden 
toont aan dat het synoniemen zijn. Dit bewijst dat de naam 
Ensminger inderdaad afkomstig uit Ensmingen betekent.58 
Ook bij de voornoemde familie E(i)nsminger uit Bockenheim kan 
der Einsminger of gewesener Einsminger niet anders uitgelegd 
worden dan dat de desbetreffende persoon afkomstig was uit 
het nabijgelegen dorp Einsmingen. Daarmee blijkt Ensminger 
één van de talrijke familienamen op -inger te zijn die afgeleid zijn 
van een plaatsnaam op -ing of -ingen,59 net als bijvoorbeeld de 
Nederlandse familienamen Groninger of Kruininger. Dit geldt 
uiteraard ook voor alle afgeleide vormen zoals Entsminger, Ent-
zminger, Enzminger, Ensmenger, Hengstmengel en Hengstman-
gers, ook al doen deze laatste anders vermoeden.

De verspreiding van de namen Hengstmengel, 
Hengstmangers en Ensmenger, numeriek en 
geografisch bezien

Sinds de geboorte van de eerste Hengstmengel in 1754 is het 
aantal dragers van deze naam in Nederland eerst langzaam en 
vanaf 1886 sterker toegenomen tot een maximum van 154 in 
1992. Bij de twaalfde Nederlandse volkstelling op 31 mei 1947 

waren er 12360 Hengstmengels in ons land. Hiervan woonden 
er maar liefst 6861 in Rotterdam en nog slechts 2862 op het ei-
land Tholen. In 2007 waren er 136 Hengstmengels in Nederland 
gevestigd (nu circa 130), waarvan 28 in de inmiddels vergrote 
gemeente Rotterdam, veertien op Tholen, en de overigen ver-
spreid over heel Nederland. Inmiddels wonen er ook een tien-
tal Hengstmengels in Australië, de Verenigde Staten, Enge-
land, Duitsland, Oostenrijk en een sterk groeiende groep van 
ongeveer 20 in Canada.
Naamdragers Ensmenger hebben slechts bestaan van 1777 tot 
1922. Hun aantal bedroeg maximaal twaalf in het najaar van 
1826. Slechts één heeft er buiten Nederland gewoond, name-
lijk van 1870 tot circa 1900 in de Verenigde Staten.
Het aantal personen Hengstmangers is vanaf 1801 zeer 
langzaam toegenomen tot maximaal zestien in 1968-1970 
en vervolgens afgenomen tot vier in 1992-2001. Evenals de 
familienaam Ensmenger zou ook de naam Hengstmangers 
uitgestorven zijn, ware het niet dat door toedoen van een 
vrouwelijke Hengstmangers bij Koninklijk Besluit in 1952 haar 
pleegzoon de naam Hengstmangers heeft verkregen. Omdat 
daaruit nageslacht is voortgekomen is het aantal Hengst-
mangers sinds 2001 weer iets toegenomen. Werden er in 
1947 nog zestien personen Hengstmangers geteld,63 wonend 
in de drie westelijke provincies, in 2007 waren de toenmalige 
zeven vertegenwoordigers alleen nog maar woonachtig in 
Noord-Holland (Haarlem en Wieringen). Daarnaast hebben er 
twee vrouwelijke naamdragers in de Verenigde Staten en één 
in Australië gewoond en woonde er tot voor kort nog één in 
Engeland.

11. Grafiek van het aantal naamdragers 1743-2007
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Conclusies
De meest opmerkelijke uitkomst van het onderhavige onder-
zoek is dat de namen Hengstmengel en Hengstmangers totaal 
niet gerelateerd zijn aan een beroep dat iets met paarden te 
maken heeft, maar afgeleid blijken van een geografische naam 
en dus herkomstnamen zijn. Evenals de familienaam Ensmen-
ger zijn ze ontstaan in Zeeland en wel als dialectische verbas-
teringen van de Elzassische familienaam Ensminger, die af-
komstig uit Ensmingen betekent.
De families Hengstmengel, Ensmenger en Hengstmangers 
blijken een gemeenschappelijke voorouder te hebben in de 
persoon van Anthoni Ensminger, die tussen 1740 en 1743 met 
vrouw en kind naar Nederland kwam. Een dergelijke geneti-
sche relatie tussen families geldt niet voor alle dragers van 

de naam Ensminger en varianten in de wereld, want die blijken 
tot minstens drie verschillende families te behoren waarvan 
de stamvaders onafhankelijk van elkaar vanuit E(i)nsmingen 
in het voormalige hertogdom Lotharingen naar de Kromme 
Elzas zijn gekomen. Maar in dát dorp, nu Insming geheten, ligt 
wel de oorsprong van allen.
Uit deze bijdrage moge ook duidelijk zijn geworden dat naam-
kunde meer is dan taalkunde. Daarmee bedoelen we dat 
een verklaring van een naamsbetekenis niet alleen taalkun-
dig moet kloppen (met bewijsplaatsen) maar ook genealo-
gisch-historisch, dat wil zeggen dat door onderzoek is aange-
toond hoe en waar een naam in werkelijkheid ontstaan is en of 
de vermeende betekenis wel van toepassing is.  <<

12. Het dorp Insming (Moselle) met de Rooms-Katholieke kerk Saint-Clément uit 1789. (Foto uit 2013, Creative Com-
mons/wikimedia)
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Heinsius & J.A.N. Knuttel, Woordenboek der Nederlandsche taal, deel IX (’s-Gra-
venhage/Leiden 1913), kolom 531. Vgl. het Middelhoogduitse woord Menger, het 
(verouderde) Friese woord minger (voorkomend in Gijsbert Japiks’ ‘Nys-gierige 
Iolle’; zie E. Wassenbergh, Taalkundige bijdragen tot den Frieschen tongval, 2e 
stuk (Franeker 1806), blz. 12–13), alsmede het Engelse woord monger, dat nog 
steeds gebruikt wordt in samenstellingen als coster-, fish-, iron- en warmonger. 
Al deze woorden zijn uiteindelijk afgeleid van het Latijnse woord mango (gen. 
-onis; = (slaven)handelaar), dat verwant schijnt met het Griekse werkwoord 
μαγγαvεύω (= bedriegen).

3. Johan Winkler, De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis 
en beteekenis (Haarlem 1885), blz. 319–320. In hedendaagse taal vermeld in de 
editie Johan Winkler & Jan Nijen Twilhaar, Achternamen in Nederland en Vlaan-
deren: oorsprong, geschiedenis en betekenis (Den Haag 2006), blz. 281.

4. P.J. Meertens, Zeeuwse familienamen (Naarden 1947), blz. 108.

5. Zie bijv. F.C. Dominicus, ‘Wat is de betekenis van mijn familienaam, III’ in Nieuwe 
Leidsche Courant d.d. 8 oktober 1952, blz. 3; A. Huizinga, Encyclopedie van 

 namen (Amsterdam 1955), blz. 80; C.L. van Es van der Have, Bijdrage tot de 
genealogie van het geslacht van As / van Ast (van het eiland Tholen) (Oud-Beijer-
land 1973), blz. 26; B.J. Hekket, ‘Wat betekent Mengerink?’ in Tubantia d.d. 17 
november 1973; F. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in Zeeland 
(2009; online via naamkunde.net); Jan M. Spendel, Onwelvoeglijke, bespottelijke 
en bijzondere familienamen (Amsterdam 2011), blz. 87.

6. Deze verklaring was in 2002 al te vinden in de database Nederlandse Familie-
namen op de website van het Meertens Instiuut en staat vanaf 2009 tot de dag 
van vandaag in de Nederlandse Familienamenbank (zie noot 1).

7. C. Kilianus, Etymologicum teutonicae linguae sive dictionarium teutonico-lati-
num. (Trajecti batavorum 1777), blz. 376; Verwijs & Verdam, Middelned. woorden-
boek IV, kolom 1108–1109 en 1392.

8. Zie B.J. Hekket, ‘Beroepsnamen’, in: G.L. Meesters, R.F. Vulsma & P.L.H. Crasborn 
(red.), (Onze) voorouders en hun werk (Amsterdam 1971), blz. 104–109, inz. blz. 
106; en J.B. Glasbergen, Beroepsnamenboek. Beroepsaanduidingen voor 1900 in 



440  –  Gens Nostra 2016 - jaargang 71 nummer 11

Nederland en België (Amsterdam/Antwerpen 2004), blz. 185.
9 .Vermeld door Meertens, Zeeuwse familienamen, blz. 108.
10. Vermeld door H.M. Lups, Ambachten, beroepen en functies van toen (www.

genealogie-info.nl sub Oude beroepen; bijgewerkt 23.11.2015) bij ‘mangelaar’.
11. J. Koreman, ‘De Stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399/1400’ in 

Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, deel 82 (1968), blz. 
191: ‘Fol. 63: ... Item Hennen Honremenger gewart an dat selve 6 dage tdaigs 5 s. 
mackt 1½ lb. g.’

12. Zie bijv. Ebeling, Voor- en familienamen, blz. 140, en Hekket, ‘Wat betekent 
Mengerink?’ en Oostned. familienamen, blz. 106.

13. Zie bijv. Hans Bahlow, Deutsches Namenlexikon (München 1967), blz. 330, 338 
en 380; Albert Heintze & P. Cascorbi, Die deutschen Familiennamen, geschicht-
lich, geographisch, sprachlich (3e druk; Halle a.S. 1908), blz. 42 en 202; Kaspar 
Linnartz, Unsere Familiennamen (3e druk; Bonn 1958), Band I, blz. 151 en 170; J.W. 
Niermans in Gens Nostra, jrg. XXVI (1971), blz. 278; N.A., Arch. Raad van State 
(1.01.19), inv.no. 1963, fol. [22], nr. 179.

14. Bahlow vermeldt bijv. in zijn Namenlexikon, blz. 338, een Radolf Yserenmenger 
in 1267 te Rostock en een Ditmar Stalmenger omstreeks 1330 te Lübeck, en in 
zijn Mittelhochdeutsches Namenbuch nach schlesischen Quellen (Neustadt a/d 
Aisch 1975), blz. 136, een Hermann Sûmenger in 1330 te Görlitz; Wilhelm Tobler-
Meyer, Deutsche Familiennamen nach ihrer Entstehung und Bedeutung (Zürich 
1894), blz. 85, een Zigermanger in 1357 te Zürich.

15. Online Etymology Dictionary, zie http://dictionary.reference.com/browse/
manage.

16. Zie noot 2.
17. Linnartz, Familiennamen, Band I, blz. 94.
18. Jan M. Spendel, Familienamen, blz. 87.
19. Bahlow, Namenlexikon, blz. 338, en Linnartz, Familiennamen, Band I, blz. 151.
20. Gemeentearchief Tholen, Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), inv.

no. 5889.
21. J.P.B. Zuurdeeg, Prentenkabinet van Tholen en St. Philipsland (Alphen aan den 

Rijn 1974), onderschrift afb. 24. Vgl. I. Tirion (ed.), Tegenwoordige staat van 
Zeeland, deel II (Amsterdam 1753), blz. 555, en A.J. van der Aa, Aardrijkskundig 
woordenboek der Nederlanden, deel X (Gorinchem 1847), blz. 102. Op de plaats 
waar deze kerk stond bevindt zich nog wel een oud kerkhof.

22. Als noot 20.
23. Zie Johan Winkler, Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon (’s-Gravenha-

ge 1874), deel II, blz. 177–178. De ‘eigenaardigheid’ om de h niet uit te spreken was/
is ook in Vlaanderen en Brabant zeer algemeen.

24. GA.Tholen, RAZE, inv.no. 5246 (Not. Arch. Tholen); ibidem, Arch. Weeskamer 
Tholen, inv.no. 25, fol. 21–22v.

25. Mangelen heeft meerdere betekenissen: 1. ontbreken; 2. ruilen, handel drijven; 
3. door middel van een mangel glad maken. Volgens I.M. Calisch & N.S. Calisch, 
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal (Tiel 1864), blz. 756, had het 
hiervan afgeleide woord mangelaar(ster) uitsluitend betrekking op de derde 
betekenis. Volgens Winkler, Ned. geslachtsnamen, blz. 317, werd aan mange-
laar in de derde betekenis de familienaam De Mangelaere ontleend. Volgens 
F. Debrabandere, Woordenboek familienamen Zeeland, blz. 224, daarentegen 
is de familienaam Mangelaars afgeleid van mangelen in de tweede betekenis. 
Daarbij noemt hij drie bewijsplaatsen van naamsvarianten, maar deze staven 
slechts het voorkomen van deze naamsvarianten en niet hun betekenis. Feit 
is wel, dat het werkwoord mangelen in de tweede betekenis in o.a. Zeeland 
en Vlaanderen nog bekend was tot in de twintigste eeuw; zie Kluyver et al., 
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Winkler, Ned. geslachtsnamen, blz. 379, en Uitman, Hoe komen wij aan onze na-
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father’ Thomas Cout/Coit, geb. ca. 1600 Canterbury (VK), saaiwerker, gehuwd 
1623 en 1626 te Leiden.
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rabien. Sonderbeilage zu Sippenkunde des Deutschtums im Ausland, 3e jrg. 
(1938).

47. Official Standard Names Gazetteer; West Germany, vol. II (L–Z) (Washington 
DC 1960).

48. Veel van deze boeken zijn opgesomd in P.J. Meertens, De betekenis van de 
Nederlandse familienamen (Naarden 1941), blz. 61.

49. K.E. Schulze, ‘Hoe vindt men zijn Duitse voorouders?’ in Gens Nostra, jrg. IX (1954), 
blz. 63–66.

50. Oswald Spohr (ed.), Familiengeschichtliche Quellen. Zeitschrift familienge-
schichtlicher Quellennachweise, Band I–XI (Leipzig 1926–1947), XII–XIII (Neu-
stadt/Aisch 1950–1959).

51. F. Rudolf, Beitrag zur Geschichte der Webermeister-Innung zu Lodz (Lodz 
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integraal op 2 CD’s gezet (te bestellen via internet), incl. een algehele index op 
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63. In de Ned. Familienamenbank staat ten onrechte ‘15’, door weglating van een 
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Kleffort (Klefoth, Kliffort),  
twee Osnabrückers in Friesland

Een boomkwekersfamilie in Joure (Friesland) maakte tussen 1814 en 1863 dagelijks 
notities over activiteiten op de kwekerij, ook in relatie tot dorpsgenoten en familie. 
Bij donderdag 15 oktober 1846 wordt in die notities vermeld dat de oude tuinman 
Rudolph Cleffordt was overleden. Deze buitenlands aandoende naam wekte mijn 
nieuwsgierigheid: wie was deze Rudolph Cleffordt? Waar kwam hij vandaan? Wie 
waren zijn familieleden? Wat waren zijn bezigheden? In onderstaand artikel worden 
deze vragen voor zo ver mogelijk beantwoord.

1. Gezicht op Heremastate, met grachten te Joure, 1790, getekend door K. F. Bensdorp , zie ‘Friese Vaderlandsche gezichten" (Tresoar, Fries kaartenkabinet)
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De dagboeken van de firma Wijbren Krijns & Co. 
boomkwekers te Joure1

Entenier/boomkweker Wijbren Krijns (1750-1824) had de 
boomkwekerij die zijn vader omstreeks 1749 was begonnen, 
uitgebreid tot een kwekerij die ver buiten Friesland bekend 
was, speciaal wegens de kunst van het enten. Tevens werden er 
groenten en aardbeien gekweekt, werd er cichorei verbouwd 
en exploiteerde de firma een cichorei-eest en -fabriek. Na de 
dood van Wijbren Krijns werd de firma voortgezet door drie 
zonen van zijn compagnon Sipke Thijsses Taconis. Zij begon-
nen in 1814 met het maken van aantekeningen over hun bedrijf. 
In de eerste jaren zijn de aantekeningen meestal van Wijbren 
Sipkes Taconis (1791-1842), in latere jaren van zijn broer Krijn 
Sipkes Taconis (1787 -1860). Krijn had, evenals zijn vader (Sipke 
Taconis) en zijn oom (Wijbren Krijns) veel bestuurlijke functies 
in Joure, onder meer was hij assessor van Haskerland.
Het volgende citaat (uit: Lopen met van Lennep, dagboek van 
zijn voetreis door Nederland, gemaakt in 1823) geeft een in-
druk van de kwekerij in het jaar 1823:
Aan de Joure grenst ook een boomkwekerij van tegen de ne-
gentig Rijnlandse morgens, waar overal alleen maar vrucht-
bomen staan, maar waar alles beplant is en ook alle soorten 
te vinden zijn. In het voor- en najaar zijn hier honderdvijftig 
arbeiders aan het werk. De boomen en vruchten worden zelfs 
tot naar Hamburg verzonden. De eigenaar is een zekere Krijns.

Nadere gegevens over de oude tuinman

In de tuinen van de kwekerijen werkten in het drukke seizoen 
soms meer dan honderd arbeiders, afhankelijk van de te ver-
richten werkzaamheden; een klein aantal, knechten of vaste 
knechten genoemd, was bijna het hele jaar in dienst. Een enkele 
keer werd in de dagboeknotities een vaste knecht met zijn vol-
ledige naam vermeld. Meestal gebeurde dat bij diens overlijden 
onder vermelding van het aantal jaren dat de oude knecht van 
ons of boomkwekersknecht bij de firma in dienst was geweest.

Krijn Taconis schrijft in 1846 in de dagboeknotities dat de oude 
tuinman Rudolph Cleffordt overleden is. Waarschijnlijk heeft 
Rudolph niet op de kwekerij gewerkt, de kwekerij had name-
lijk geen tuinman in dienst; Krijn schrijft bovendien speciaal de 
oude tuinman, hij heeft het niet over onze oude tuinman. Aan-
nemelijk is het dat Rudolph heeft gewerkt op Heremastate, de 
residentie van de grietman van Haskerland (Joure is de hoofd-
plaats van deze grietenij), gelegen aan de westkant van Joure. 
Wijbren Krijns en zijn Taconis-opvolgers hadden een zeer goe-
de relatie met de grietman, Vegelin van Claerbergen. Ze waren 
ook goed vertegenwoordigd in allerlei maatschappelijke com-
missies van Haskerland. De kwekerijen grensden aan de tuinen 
van Heremastate.

Uit zijn overlijdensakte (in deze akte is zijn naam Rudolf Klif-
ford) blijkt de relatie die Rudolph Cleffordt had met Here-
mastate:

In het jaar Een duizend acht honderd zesenveertig, den zes-
tienden der maand October zijn voor ons Grietman Ambte-
naar van den Burgerlijken Stand der Grietenij Haskerland 
Provincie Vriesland gecompareerd Jan Gerrits de Wees oud 
Vijfenvijftig Jaren Slager en Auke Kerstes Bakker oud zeven-
endertig Jaren Heereknecht, wonende beide te Joure gebu-
ren der overledene welke ons verklaard hebben, dat Rudolf 
Klifford oud drie en tachtig Jaren zonder bedrijf geboren te 
Sledehuizen in het Oostenbrugsche wonende te Joure, we-
duwnaar van Elisabeth Geerts zoon van Adam Wilhelminas 
en Anna Catharinas Victor beide overleden op den Vijftien-
den der maand October des morgens ten halfacht ure, in het 
huis nummer tweeentachtig te Joure is overleden; en hebben 
wij deze Acte aan de Aangevers voorgelezen, en met dezelve 
ondertekend.

De administratie van Heremastate
Rudolphs overlijden werd aangegeven door de herenknecht 
Auke Kerstes Bakker. In 1844 in de akten van geboorte en 
overlijden van zijn zoon, noemt deze Auke zich eveneens he-
renknecht. Hij zal dit beroep hebben uitgeoefend bij de griet-

2. Vermelding van het overlijden van de oude tuinman Rudolph Cleffordt 
in de dagboeken van de fa. Wijbren Krijns dd. donderdag 15 oktober 1846

3. Heremastate en de boomkwekerijen. Detail overgenomen uit de atlas 
van Eekhoff, blad Haskerland (digicollectie Tresoar)



Gens Nostra 2016 - jaargang 71 nummer 11  –  443 

man: in het kasboekje van Heremastate (gegevens tot 1844) 
werd hij vanaf 1842 uitbetaald voor werkzaamheden in de 
tuin.2 Het huis waarin Rudolph overleed, nummer 82, behoort 
tot het terrein van Heremastate. Rudolph bracht dus in elk ge-
val zijn laatste jaren op de state door en dat doet vermoeden 
dat hij er ook had gewerkt. In het kasboekje komt hij evenwel 
niet voor.
In het archief van de familie Vegelin-van Claerbergen zijn de 
jaarrekeningen van 1814 t/m 1840 en van 1842/43 van Here-
mastate bewaard gebleven. Daarin werd onder meer elk jaar 
het loon vermeld dat aan de tuinman en zijn twee tuinknech-
ten werd uitgekeerd; de namen van de tuinknechten worden 
soms genoemd, maar helaas niet die van de tuinman zelf. On-
der de met name genoemde tuinknechten komt geen Kleffort 
voor. Na 1830 werd in de jaarrekeningen ook de naam van de 
tuinknechten niet meer vermeld, het loon werd uitbetaald aan 
de tuinman en twee arbeiders, of aan de tuinman cum suis. 
Langs deze weg kon daarom niet worden achterhaald wie in al 
die jaren de tuinman is of zijn geweest.

De familienaam Cleffordt / Klifford

Waarschijnlijk was de familienaam van de in het dagboek van 
de kwekerij genoemde tuinman of hovenier Rudolph Cleffordt 
oorspronkelijk Kleffort, zoals in de memorie van successie 
gespeld: 1846 memorie van successie kantoor Heerenveen: 
overleden 15 october 1846 Rudolf Kleffort, in leven tuinman, 
wonende te Joure, in huis nr. 82.
Als in 1812 iedereen een familienaam moet aannemen, laat 
Rudolf Adams in Joure door de ambtenaar optekenen, dat hij 
de naam Cleeffort aanneemt, hij ondertekent deze akte met 
Rudolf Kleffort.
Deze familienaam Kleffort werd ook in Sexbierum gevonden. 
Fictor Adam neemt daar de naam Kliffort aan en hij onderte-
kent de akte met Victor Kleffort.
Kleffort is dus de spelling die beide naamdragers zelf aan-
houden. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft in Joure 

Cleeffort opgeschreven en de ambtenaar te Sexbierum heeft 
Kliffort verstaan. Wie waren deze Klefforts, was er een relatie 
tussen de twee en waar kwamen ze vandaan?

Terzijde: De familienaam werd in Nederland tot Klifford of 
Clifford en soms andere spellingsvarianten verbasterd, de fa-
milie in Duitsland en de afstammelingen in de Verenigde Sta-
ten daarentegen schreven steeds Klefoth. Boomkweker Krijn 
Taconis zal van de Duitse afkomst van Rudolph (hierna zullen 
we hem Rudolf Kleffort noemen) op de hoogte zijn geweest, 
mogelijk schreef hij daarom Kleffordt, en niet de meer Engels 
aandoende variant Clifford.3

Twee Klefforts afkomstig uit Schledehausen

Victor Adams blijkt te zijn geboren rond 1753 in Hamburg, de 
tien jaar jongere Rudolf Adams werd geboren rond 1763 in 
Schledehausen. Beiden behoorden tot de evangelisch luther-
se kerkgemeenschap. Op 19 april 1794 werd Rudolf als Herman 
Rudolf Kleefoot te Leeuwarden ingeschreven als lidmaat bij 
de evangelisch lutherse gemeente, met attestatie van Essen 
in het Osnabrückse. Op 6 december 1795 werd Victor als Jo-
han Victor Kleefont net zo ingeschreven, met attestatie van 
Schledehausen bij Essen.4 Het was bij de evangelisch lutherse 
gemeente gebruikelijk immigranten pas in het lidmatenregis-
ter in te schrijven als ze aan het heilig avondmaal hadden deel-
genomen; meestal namen immigranten pas enige jaren na hun 
vestiging hieraan deel. Bij Victor was dit zeker het geval, hij 
blijkt al vijf jaar voor zijn inschrijving als hovenier in Friesland 
te hebben gewerkt.
De inschrijvingen geven voor Rudolf en Victor geen patroniem 
(of vadersnaam), wel werd een extra, eerste (misschien kerke-
lijke) doopnaam opgeschreven. In het westen van Duitsland 
was het gebruikelijk de tweede doopnaam als roepnaam te 
gebruiken5. In 1812 bij het aannemen van de familienaam noem-
den beiden zich Adam-s, zoon van Adam. De ouders van Rudolf 
heetten Adam Wilhelminas en Anna Catharinas Victor, zo blijkt 
bij diens overlijden; toen Victor overleed, kende men de namen 
van zijn ouders niet meer. Gezien het patroniem zijn Rudolf en 
Victor mogelijk broers geweest; beiden vernoemden dan een 
zoon naar hun vader (Adam) en een dochter naar hun moeder 
(Catrijna of Anna Catharina).
Schledehausen is een dorpje circa 20 km. ten oosten van Osna-
brück, het behoort tot de gemeente Bissendorf, een buurge-
meente van Bad Essen. Rond Schledehausen bevond zich een 
aantal kastelen met fraaie tuinen. In Schledehausen zelf lag het 
slot Schelenburg. In Essen (pas na 1900 Bad Essen genoemd) 
bevond zich de prachtige formele tuin van het Schloss Hün-
nefeld, rond 1800 heringericht tot landschapstuin; in het zeer 
nabije Osnabrück was omstreeks 1771 de tuin van het Osna-
brücker Slot in landschapsstijl aangelegd, zum Vorbild für die 
Umgestaltung privater Gärten des Osnabrücker Bürgertums.6 
Deze voorbeelden zullen mogelijk de Klefforts hebben gesti-
muleerd in hun hovenierschap; de nieuwe ideeën kunnen ze, 
mogelijk als arbeider op zoek naar werk, meegenomen hebben.

4. Handtekening van Victor Kleffort onder de akte van naamsaanneming

5. Handtekening van Rudolf Kleffort onder de akte van naamsaanneming
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Friesland in de jaren 1785 tot 1800
Veel Duitse arbeidsmigranten, ook uit de omgeving van Osna-
brück, waren lutheranen. Ze kwamen tussen 1700 en 1810, met 
een top tussen 1730 en 1790 hier als seizoenarbeiders, polder-
jongens, grasmaaiers, marskramers en als tuinmannen op de 
grote buitens.7 Dat tegen het eind van de achttiende eeuw de 
immigratie afnam, had uiteraard te maken met de economi-
sche en politieke crises; in Nederland roerden de patriotten 
zich, zij kwamen in verzet tegen de politieke wantoestanden. 
In Friesland vormde de universiteitsstad Franeker met zijn 
vele professoren en studenten een patriottisch bolwerk, de 
Franeker patriottische vrijkorpsen kwamen naar Bolsward, 
Workum en Sneek. In 1787 herstelde een Pruisisch leger tijde-
lijk de orde, de rust leek weergekeerd, ook voor de grietman-
nen (de bewoners van de prestigieuze states). Acht jaar later, 
in de strenge winter van 1794/95, trok de Franse generaal Pi-
chegru over de grote rivieren naar Noord-Nederland. De patri-
otten namen nu het roer over, de Bataafse Republiek was een 
feit, de grietmannen werden uit hun ambt gezet (1795).
De hier volgende bekendmaking uit 1795 uit Osnabrück, (Over-
genomen uit: Winfried Woesler in Birgit Nolte-Schuster e.a.: 
Zur Arbeit nach Holland) onderstreept de gevaren van de 
toenmalige onzekere tijd:
Da es bey jetzigen Kriegszeiten mit mancherley Gefahren und 
Nachtheilen sowohl auf der Hin- und Herreise als während 
dem Aufenthalt verknüpt seyn könnte, wenn heisige Einge-
sessene im gegenwärtigen Jahre zum Arbeiten nach Holland 
gehen; so werden hiemit alle und jede dieses Hochstifts Ein-

gesessene wohlmeinentlich gewarnet, im gegenwärtigen 
Jahre dahin nicht abzugehen; und haben die Vögte so wie die 
Magistrate und Vorsteher in den Städten und Flecken diese 
Warnung fordersamst durch dei Bauersprache, oder sonst 
gewöhnliche Art den Eingesessenen ihres Districts bekannt 
zu machen. Osnabrück, den 19ten März 1795. (Aus Fürstl. Ge-
heimen Kanzlen)

Victor, hovenier in Friesland (Idaard, Terband, 
Cornjum, Rauwerd, Holwerd)

Victor en Rudolf waren geen lidmaat van de hervormde kerk, 
hun Friese vrouwen (beiden trouwden een Fries meisje) waren 
dat wel. Deze vrouwen zijn in de DTLB registers van de hervorm-
de gemeenten te volgen, bij verhuizing werd immers hun in- en 
uitschrijving genoteerd. Dankzij deze gegevens samen met de 
doopgegevens van hun kinderen8 en de gegevens afkomstig uit 
de overlijdensakten van de burgerlijke stand en de memories 
van successie kon worden nagegaan waar de beide Klefforts 
zich achtereenvolgens in Friesland hebben gevestigd.
Victor moet van 1788 tot 1790 hovenier te Idaard zijn geweest. In 
1790 werden zijn naam en zijn beroep genoemd, toen de dominee 
van Idaard het huwelijk inschreef van Victor Klijfvort, hovenier, 
met Aaltje Gerryts, beide te Idaart, na driemalige afkondiging 
den 17, 24 en 31 Jan. getrouwt den 7 Februari. Drie maanden later 
werd, na afgelegde geloofsbelijdenis, op 2 mei 1790 Aaltje Ger-
rits, vrouw van hovenier Victor Klyffort, te Idaard gedoopt en in-
geschreven in het lidmatenregister van de hervormde kerk daar. 

6. Kaart omgeving Osnabrück met de plaatsen Schledehausen en Essen, Atlas des Deutschen Reiches van Ludwig Ravenstein (1883) uit: 
http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/German.RavenAtlas
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Aaltje Gerrits was geboren in Oenkerk9 en waarschijnlijk van 
doopsgezinde afkomst, ze moest dus nog gedoopt worden bij 
haar toetreden tot de hervormde kerkgemeenschap.

Bij Idaard lag Friesma State, bewoond door grietman Corne-
lis van Scheltinga, die zeer veel zorg aan de tuin van zijn state 
besteedde. Er was een oranjerie, er waren laurier- en oranje-
bomen in kuipen en een keur aan fruitbomen en andere gewas-
sen; bovendien was er door hovenier Hermanus Nellen (die 
volgens het kerkregister van Idaard begin 1784 naar Bolsward 
vertrok) een ananas-kas aangelegd. Volgens het kasboek dat 
Cornelis van Scheltinga in de jaren 1761 tot 1787 bijhield10 werd 
er op 14 november 1785 aan onse Hovenier Jan Wijnkool zoo 
wegens reiskosten als anderszins geld uitbetaald. Jan Wijn-
kool was dus voor Hermanus Nellen in de plaats gekomen. 
Wijnkool bleef slechts twee jaar in Idaard, volgens het lidma-
tenboek van Idaard vertrok hij weer in 1788.
Aan de inschrijving van Aaltje Gerrits in het kerkregister van 
Idaard (van 2 mei 1790) werd in 1791 toegevoegd: met attesta-
tie vertrokken naar Heerenveen (25 april 1791). Op de volgende 
regel op deze zelfde pagina staat de mededeling: Johannes 
Dietz, Hovenier met Attestatie overgekomen van Hillegom, 
vertoond den 30 Maij 1790. Het kan geen toeval zijn dat Johan-
nes Dietz, een (mogelijk ervaren) hovenier uit Hillegom afkom-
stig, naar Idaard kwam op het moment dat Victor en zijn vrouw 
naar Heerenveen (om precies te zijn naar Terband) vertrokken.

Het lijkt erop dat Victor in 1788 naar Idaard is gekomen om 
Wijnkool op te volgen en dat hij vanaf voorjaar 1788 tot voor-
jaar 1790 daar gewerkt heeft, waarna hij op zijn beurt werd ver-
vangen werd door hovenier Johannes Dietz.

In Terband bij Heerenveen zou Victor ruim drie jaar blijven, zijn 
oudste kinderen werden er geboren (1790, 1793). In Terband 
bevond zich Crackstate,11 dat door de grietman van Aengwir-
den (Aedo Alma van Idema) werd bewoond. De vrouw van Aedo 
Alma van Idema was nauw verwant aan Cornelis van Scheltin-
ga, beiden waren nakomelingen van Daniel de Blocq van Schel-
tinga, indertijd grietman van Schoterland. Mogelijk is Victor 
Kliffort via dit contact op Crackstate hovenier geworden.

Op 30 januari 1794 werd Aaltje Gerrits uitgeschreven uit het 
kerkregister van Terband: vertrokken naar Kornjum. Het gezin 
van Victor en Aaltje zou vanaf voorjaar 1794 twee jaar lang in 
Cornjum wonen. Op 27 mei 1794 nam Aaltje in de hervormde 
kerk van Cornjum deel aan het avondmaal, in oktober 1795 
werd hun zoon Adam in deze kerk gedoopt. Eind 1795 (op 6 de-
cember) werd Victor ingeschreven in het Evangelisch Luthers 
kerkregister van Leeuwarden, waarschijnlijk verbleef hij toen 
nog in Cornjum.
Of Victor als hovenier in Cornjum bij een buiten in dienst was, 
en bij welk buiten, is niet duidelijk. In Cornjum liggen Martena 
State en Widefeld State, het buiten van de, in juni 1794 over-
leden, postmeester generaal Valerius L. Glinstra. Glinstra had 
vanaf 1784 hovenier Freerk Beernts in dienst.12 Victor zal dus 
niet bij Widefeld gewerkt hebben, misschien was hij hovenier 
bij Martena State.

In 1796 en 1797, ten tijde van de Bataafse republiek, woonden 
Victor en Aaltje in Oenkerk, het geboortedorp van Aaltje.13 In dit 
dorp werd in september 1797 hun dochter Gerritje gedoopt. In 
1798 verhuisde het gezin naar Rauwerd, waar Aaltje op 17 mei 
1798 werd ingeschreven in het lidmatenregister van de her-
vormde kerk, als gekomen van Oenkerk. Hier werd Victor mo-
gelijk hovenier bij de, in 1795 afgezette, grietman van Rauwer-
derhem, die op Jongemastate14 woonde. In Rauwerd verbleven 
ze ongeveer vier jaar, waarna ze via Oudkerk, waar in 1803 hun 
zoon Wilhelm werd geboren, in 1804 naar Holwerd vertrokken 
(volgens speciekohieren van Tietjerksteradeel plaats Oudkerk, 
in 1803 gekomen van Rauwerd, in 1804 naar Holwerd15).

Onder Holwerd op Hania State werden op 9 juli 1805 bij boel-
goed percelen eiken, iepen en essenbomen verkocht, die door 
hovenier ‘Victor Clesfont’ aangewezen zouden worden, zoals 
geadverteerd in de Leeuwarder Courant.16 Dankzij deze ad-
vertentie weten we dat Victor toen hovenier op Hania State 
was. De eigenaar van deze state, Sicco Douwe van Aylva, was 
in 1780 grietman van Westdongeradeel geworden. Deze Sicco 
Douwe was een groot voorstander van de Friese vrijheid; in 
1784 was hij kolonel van het patriottisch vrijkorps van Leeu-
warden en steunde hij de opstandige Franekers. In september 
1787 na de inval van de Pruisen moest hij vluchten, hij keerde in 
1795 terug.
Sicco Douwe van Aylva stierf op 1 april 1807 op Hania State. 
Victor was toen nog in Holwerd, in september 1807 werd Vic-
tors zoontje Wilhelm daar begraven. Na de dood van Sicco 
Douwe kon geen huurder of koper voor Hania State gevonden 

7. Huwelijksinschrijving van Victor te Idaard

8. Lidmaatregister Idaard met de vermelding van de belijdenis van Aaltje 
Gerrits en de komst van Johannes Dietz
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worden, dus werd ze op afbraak verkocht, en omstreeks 1808 
afgebroken.17 Het zal voor Victor niet gemakkelijk zijn geweest 
om nog een aanstelling als hovenier te vinden; de economische 
toestand werd steeds slechter, zeker toen Napoleon ons land 
bij Frankrijk inlijfde.

In Idaard en Holwerd werd Victor hovenier genoemd, of hij op de 
andere locaties ook als hovenier gewerkt heeft, is niet duidelijk: 
het lijkt waarschijnlijk, maar het kan niet worden bewezen.

Victors latere levensjaren (kooltjer te Sexbierum, 
tuinman te Rijperkerk, arbeider te Franeker)

In Sexbierum nam Fictor (Adam) in 1812 de familienaam Klif-
fort aan, zijn beroep werd daarbij niet aangetekend. Op 1 no-
vember van dat jaar werd Aaltje Gerrits Ehevrouwe van Victor 
Cleffort op hernieuwde belijdenis des geloofs aangenomen in 
de hervormde kerk daar.
Victor was tuinarbeider geworden, hij zal zijn tuinmanskwali-
teiten gebruikt hebben voor het kweken van groente en derge-
lijke: in 1819 namelijk werd hij bij het overlijden van zijn vrouw in 
de memorie van successie kooltjer (tuinder) genoemd en in de 
akte van de burgerlijke stand arbeider. Hij werkte niet steeds 
in Sexbierum, in 1818 bij het huwelijk van hun dochter waren 
Vic tor en zijn vrouw in Deinum. In Rijperkerk werd Victor in 
1826 vader van een natuurlijke dochter, hij noemde zichzelf 
toen weer tuinman. Hij zal daar niet lang gebleven zijn, want 
in 1830 is hij arbeider te Pietersburum en in 1831 arbeider te 
Franeker, alwaar hij in 1838 sterft. Volgens zijn akte van overlij-
den was hij zonder beroep, geboren te Hamburg, wonende te 
Franeker, zijnde de namen der ouders die beide zijn overleden 
niet bekend.

Rudolf Kleffort kwam ook naar Idaard (1799)

Net als Victor trouwde ook Rudolf in de hervormde kerk van 
Idaard, in 1799, dus negen jaar na Victor: Rudolph Kliffort en 
Elisabeth Geerts, beide van Idaard zijn 27 Oct., 3 en 10 Nov. on-
gehindert geproclameerd en op laatstgen. datum te Aegum 
getrouwd. Elisabeth Geerts was hervormd en kwam uit de na-
bije omgeving van Idaard. Ze was een boerendochter, geboren 
in 1768 bij Teerns, vanwaar haar ouders in 1776 naar Aegum ver-
huisden; Elisabeth zelf kwam pas in 1796 naar Aegum (ze deed 
in 1792 in Hempens/Teerns belijdenis). Rudolf was minstens 
twee jaar eerder naar Friesland gekomen, getuige de inschrij-
ving in het evangelisch luthers kerkregister van Leeuwarden 
op 17 april 1794.

Victor verbleef in dat jaar in Cornjum, dat ongeveer een uur 
gaans ten noorden van Leeuwarden is gelegen; vanaf 1798 
woonde hij in Rauwerd, dat slechts een kwartier lopen van 
Idaard is verwijderd. Werd Rudolf door Victor geholpen in zijn 
pogingen om in Friesland aan het werk te komen? Opmerke-
lijk in dit verband is, dat in datzelfde jaar 1798 hovenier (Jan) 
Johannes Dietz, de opvolger van Victor op Friesma State, uit 

Idaard vertrekt. En juist dan keert dan Jan Wijnkool weer terug 
naar Idaard; Jan Wijnkool was hovenier op Friesma State, voor-
dat Victor hem verving in 1788.18 Victor zal beide hoveniers, Jo-
hannes Dietz en Jan Wijnkool, gekend hebben. Misschien heeft 
Rudolf op voorspraak als tuinarbeider bij deze twee ervaren 
hoveniers mogen werken.

Geboorte van Geert Rudolfs Kleffort in Kuikhorne

In 1800 woonde het echtpaar Rudolf Kleffort in Kuikhorne on-
der Bergum; daar werd op 16 juli 1800 Geert geboren, zoon van 
Rudolf Cleevoort en Elisabeth Geerts. Hij werd gedoopt op 18 
augustus in Veenwouden.
In Kuikhorne was de buitenplaats Jagtlust gelegen, dat in 
1800 eigendom was van de old-rentmeester Jacob Boreel 
van Haers ma, die tevens het iets ten noordwesten van Kuik-
horne gelegen Haersmabos exploiteerde.19 Regelmatig was 
er verkoop van bomen uit dit bos, zoals blijkt uit de notities in 
de Stads- en Dorpskroniek van Friesland van Wumkes (1760, 
1779, 1788)20 en ook in 1800 werden er percelen elzen-, eiken- 
en berken- kaphout staande in het zogenaamde Haersmabos 
aangeboden.21 Mogelijk was Rudolf Kleffort bij deze Boreel 
van Haersma in dienst als tuinman/hovenier. Na de geboorte 
van zijn zoon is hij naar Joure vertrokken.

Rudolf Kleffort in Joure, Cornjum en weer in Joure

Van 1801 tot 1816 was het gezin van Rudolf Kleffort in Joure 
gevestigd, zoals blijkt uit het met attestatie overkomen van 
Elisabeth Geerts uit Aegum. Rudolf en Elisabeth lieten er 
hun kinderen Adam (1802), Anna Catharina (1805) en Sietske 
(1808) dopen.
Tuinman Rudolf Kleffort zal in Joure op Heremastate, waar de 
grietmannen van Haskerland meestal woonden, gewerkt heb-
ben. In 1801 waren er geen grietmannen, de laatste was in 1795 
afgezet. In 1816, bij de herleving van het ambt, werd Valerius 
Lodewijk Vegelin van Claerbergen tot grietman van Hasker-
land benoemd. Hij woonde al sinds 1798 op Heremastate en is 
er tot zijn dood in 1844 blijven wonen.22

Van 1816 tot 1828 werkte Rudolf Kleffort in Cornjum.23 In deze 
periode was Arie de Koning hovenier in Joure, waarschijnlijk in 
plaats van Rudolf.
Rudolf woonde in Cornjum in huis nr. 42, wat afgeleid kan wor-
den uit het feit dat op dit adres zijn inwonende schoonmoeder 
overleed (1823).24 Dit huis behoorde blijkens een notariële 
akte uit 1846 oorspronkelijk tot de Wiedeveldt (Widefeld) be-
zittingen van postmeester V. L. van Glinstra en daarna tot die 
van zijn zoon Arend Johan van Glinstra (ongehuwd overleden 
in 1814). Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen erfde van 

9. Huwelijksinschrijving van Rudolf te Idaard
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zijn oom onder meer deze Widefeld bezittingen te Cornjum, 
waar hij regelmatig kwam om te jagen.25 Men mag aannemen 
dat Rudolf hier als tuinman werkzaam was en het huis dat hij 
bewoonde als dienstwoning gold.

Op 2 februari 1846, twee jaar na de dood van Valerius Lode-
wijk, werden de huizen met de nrs. 40, 41 en 42 verkocht en eni-
ge maanden later de State zelf, de State op afbraak omdat er 
voor dit gebouw geen koper of huurder te vinden was. Dank zij 
deze akten en het taxatierapport van Widefeld, waarin de per-
celen genoemd worden, is het mogelijk precies aan te geven 
waar de huizen nr. 40 t/m 42 (kadastrale nummers: Jls sectie 
A34, A35, A36 en moestuin A36a) lagen ten opzichte van Wi-
defeld (Jls sectie B nr. 309 t/m 316).26 Ze lagen aan de Bredyk, 
de rijweg langs Widefeld. Het huis nr. 42 dat door Rudolf Klef-
fort en zijn gezin bewoond werd, wordt in de akte van 1846 be-
schreven als: groot vier roeden negentig ellen met daarnaast 
gelegen moestuin van drie roeden negentig ellen.

In 1828 keerde Rudolf naar Joure terug. Waarom hij dat deed, 
is moeilijk te achterhalen. Hij was in 1828 vijfenzestig jaar oud, 
toch nog geen leeftijd om te gaan rentenieren, als dat al was 
weggelegd voor een tuinman of hovenier. Was hij misschien 
weer nodig op Heremastate? In 1837, bij het trouwen van zijn 
dochter, gaf hij aan zonder beroep te zijn.

Verving Ary (Arie) de Koning Rudolf Kleffort als 
hovenier in Joure?

Arie de Koning, zoon van een tuinman uit Heiloo (N-H),27 werkte 
in de periode van omstreeks 1816 tot 1828 als hovenier in Jou-
re, mogelijk als vervanger van Rudolf die in Cornjum woonde. 
Uit akten van de burgerlijke stand (trouwen en geboorten kin-
deren) is af te leiden dat Arie in 1814 als hovenier in Oenkerk 
werkte en na februari 1817 als hovenier in Joure.28 In 1829 en 
1830 werd Arie in de akten niet meer hovenier maar tuiniers-
knecht genoemd; in dezelfde tijd kwam Rudolf Kleffort terug 
uit Cornjum.
In de jaarrekeningen van Heremastate wordt de naam van de 
tuinman niet genoemd, maar tot 1830 worden soms namen van 
tuinknechten vermeld. In 1816 t/m 1821 waren Kerst en Tjitte de 
tuinknechten, en juist deze twee tuinknechten waren aanwezig 
bij de geboorteaangifte van Arie’s dochter in 1821,29 hetgeen een 

dienstverband van Arie de Koning met Heremastate nog eens 
extra onderstreept. De naam van Rudolf Kleffort als tuinknecht 
komt niet voor. Arie is tussen 1830 en 1841 weer naar Holland 
vertrokken, waar hij tuinman werd in de Beemster. Arie heeft 
in huis nr. 83 gewoond,30 Kleffort overleed in 1846 in huis nr. 82; 
beide huizen behoorden tot het Heremastate-complex.

Rudolf Kleffort en de herinrichting van de tuin van 
Heremastate 

In de jaren direct na de Franse tijd (1814-1817) en in de jaren na 
1832 werd er veel geld voor veranderingen aan de tuin van He-
remastate uitgegeven terwijl in de tussenliggende periode, van 
1817 tot en met 1830, veel minder geld aan de tuin besteed werd.31 
Is het toeval dat Rudolf naar Joure terugkeerde juist in het jaar 
dat tuinarchitect Roodbaard de tuin van Heremastate heeft op-
gemeten (21 februari 1828)? Een paar jaar later, in 1832, werd het 
park van Heremastate heringericht. In februari en september 
van dat jaar waren niet alleen de eigen tuinlieden aan het werk 
in de tuinen van Heremastate, maar ook een 20 tot 30 ‘buiten’ ar-
beiders van de firma Wijbren Krijns.32 Een bijzondere bijkomstig-
heid is, dat ook Rudolfs zoon Adam, die later, in 1846, tuinman 
te Natchez in de Verenigde Staten is, in deze jaren 1831/1834 in 
Joure werkte,33 misschien om zijn vader bij te staan.
Was Rudolf de tuinman/hovenier die de leiding had bij het uit-
werken van de nieuwe tuinplannen? Was hij degene die met 
de boomkwekers besprak hoeveel arbeiders van deze firma 
nodig waren? Dacht boomkweker Krijn Taconis aan dit con-
tact toen hij op donderdag 15 oktober 1846 opschreef de oude 
Tuinman Rudolph Cleffordt overleeden?

Twee zonen van Rudolf gingen als tuinman naar 
Amerika, de zoon van Victor bleef in Friesland 

New Bremen (Ohio, V.S.) werd omstreeks 1833 gesticht door 
protestantse immigranten uit Duitsland. Velen kwamen uit de 
omgeving van Osnabrück. Een jaar later arriveerde een tweede 
groep immigranten, mogelijk was de oudste zoon van Rudolf 
Kleffort, Gerhardt Klefoth (of Geert Kleffort), daar bij. Het gezin 
van Rudolf Kleffort had in dat geval het contact met het Osna-
brückse behouden. Op 14 januari 1835 werd in New Bremen 
Anna Catharina Klefoth geboren, dochter van Gerhard Klefoth 
en Anna Maria Wiemeyer, ook uit het Osnabrückse afkomstig.34 

10. Kaart met Widefeld State (Jls sectie B nr. 309 t/m 316) en de huisnummers 40, 41 (Jls. sectie A 34 en 35) en het huisnummer 42, bewoond door Rudolf 
Kleffort (Jls sectie A 36 met moestuin A 36a), naar de Schotanuskaart 1718 en de kadastrale kaart van Cornjum (hisgis 1832 en collectie Tresoar)
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In 1840 was Gerhardt Klefoth ‘Mayor’van New Bremen.
Toen Rudolf Kleffort in 1846 overleed, waren twee zonen in de 
Verenigde Staten: Geert was gardenier te New Bremen (Ohio) 
en Adam was tuinman te Natchez (Mississipi).35 Natchez was 
belangrijk om zijn katoenplantages, de eigenaren daarvan 
lieten schitterende buitenplaatsen bouwen; in die tuinen kan 
Adam gewerkt hebben en ervaring hebben opgedaan. Adam 
keerde terug naar Friesland. In 1853 was hij weer in Joure, hij 
werd bloemist te Huizum.36

Gerrit Victors Kliffort, de enige zoon van Victor, van beroep 
arbeider (bij zijn overlijden in 1836 te Workum werd hij tuinier 
genoemd), is de stamvader van alle Klifforts in Friesland.

Tot besluit

De oude tuinman Rudolf Kleffort (Klefvort), in 1846 te Joure 
overleden, was afkomstig uit Schledehausen bij Osnabrück. In 
1794, het jaar dat de Fransen Nederland binnentrokken, was hij 
naar Friesland gegaan. Ondanks de oorlogssituatie had hij al 
spoedig werk gevonden, waarschijnlijk op Heremastate te Jou-
re en Widefeld State te Cornjum. Zijn familielid, misschien zelfs 
broer, Victor was al eerder naar Friesland gekomen en zal Ru-
dolf de weg hebben gewezen. Beiden trouwden in Idaard (1790 
en 1799), waar Victor van 1788 tot 1790 hovenier op Friesma 
State was. Victor had minder geluk bij het vinden van vast werk, 
hij trok van plaats naar plaats en eindigde zijn loopbaan als ar-
beider. De zonen van Rudolf specialiseerden zich in het tuiniers-
vak, Geert vestigde zich in New Bremen, Adam werd bloemist te 
Huizum na in Natchez (Mississipi) gewerkt te hebben.

Fragment genealogie

I.  Adam Wilhelmus Klefvort trouwt Anna Catharina Victor.
Uit dit huwelijk:
1.  (Vermoedelijk) (Johan) Victor (Adams) Kliffort/ Clif-

fort, geboren Hamburg 1753, volgt IIa.
2.  (Herman) Rudolf (Adams) Kleffort (Clifford), geboren 

Schledehausen omstreeks 1763, volgt IIb.
IIa. (Johan) Victor (Adams) Kliffort/ Cliffort, geboren Hamburg 

1753, hovenier/tuinder, overleden Franeker 4 oktober 1838, 
trouwt Idaard 7 februari 1790 Aaltje Gerrits, geboren Oenkerk 

circa 1762, gedoopt Idaard 2 mei 1790, overleden Sexbierum 7 
september 1819, dochter van Gerrit Wietses en Antje Andries. 
Nadien relatie met Klaaske Pieters van der Veen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Gerrit, geboren Terband 27 november 1790, gedoopt 

aldaar 25 december 1790.
2.  Anna, geboren Terband 4 april 1793, gedoopt aldaar 28 

april 1793, overleden Harlingen 17 maart 1837, trouwt 
Harlingen 27 juni 1819 Tjeerd Jacobs Vellinga, houtko-
per, weduwnaar, overleden Harlingen 27 februari 1837.

3.  Adam, geboren Cornjum 17 september 1795, gedoopt 
aldaar 4 oktober 1795.

4.  Gerritje, geboren Oenkerk 20 augustus 1797, gedoopt 
aldaar 3 september 1797, overleden Wijnaldum 3 de-
cember 1862, trouwt Sexbierum 10 juni 1818 Dirk Osin-
ga, boerenknecht, overleden 28 september 1843.

5.  Gerrit, geboren Rauwerd 22 februari 1799, gedoopt al-
daar 17 maart 1799, arbeider/tuinier, overleden Workum 
19 maart 1836, trouwt Sexbierum 5 juni 1822 Tjetje Wil-
lems van Dijk, overleden Workum 3 september 1865.

6.  Catrijna, geboren Rauwerd 21 september 1801, gedoopt 
aldaar 4 oktober 1801, overleden Berlicum 15 november 
1855, trouwt Barradeel 5 mei 1832 Cornelis Jans van der 
Molen (Meulen), houtzaagmolensknecht te Almenum, 
weduwnaar, overleden Berlicum 28 januari 1849.

7.  Wilhelm, geboren Oudkerk 6 september 1803, gedoopt 
aldaar 18 september 1803, overleden/begraven Oost-
dongeradeel 30 september 1807.

8.  Aaltje, geboren Holwerd 31 januari 1806, gedoopt al-
daar 16 februari 1806, overleden Sexbierum 22 augus-
tus 1831, trouwt 14 mei 1830 Sexbierum Gerrit Dirks de 
Vries, kooltjer/tuinier, overleden ‘s-Hertogenbosch, 
schutter, wonende te Sexbierum, 18 mei 1833.

 Uit de relatie met Klaaske Pieters van der Veen:37

9.  Pietje, geboren Rijperkerk 2 september 1826, overleden 
Franeker 9 januari 1908 als weduwe Geert Tjammes 
Bouma en echtgenote van Lume Wijbrens Hoogerhuis.

IIb. (Herman) Rudolf (Adams) Kleffort (Clifford), geboren 
Schle dehausen omstreeks 1763, overleden Joure 15 ok-
tober 1846, trouwt Idaard 10 november 1799 Elisabeth 
Geerts (Hoekstra), geboren Teerns 13 oktober 1768, al-

11. Kaart met Heremastate en de huizen nr. 80 
(het tolhuis Jou sectie A 105), nr. 81 (woonhuis van 
boomkweker Simon Taconis Jou sectie A 104) met 
daarnaast de percelen Jou sectie A 103, 102 en 101 
(waarschijnlijk de huisnummers 82 en 83, bewoond 
door resp. Rudolf Kleffort en Arie de Koning) naar 
de kadastrale kaart van Joure (hisgis 1832, collectie 
Tresoar en Tuinhistorisch genootschap Cascade, He-
remastate in kaart 2007)
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daar gedoopt 6 november 1768, overleden Leeuwarden 
13 december 1837; aangegeven door schoonzoon Bouwe 
Jochems Bloemendal.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Geert, geboren 16 juli 1800 te Kuikhorne onder Ber-

gum, gedoopt aldaar 10 augustus 1810, gardenier, 
overleden als Gerhardt Klefoth of George Clayford 
te New Bremen (Ohio, VS) na 1853, trouwt (voor 1835) 
Anna Maria Wiemeyer, geboren Haltern Belm (Amt 
Osnabrück) 29 juni 1808, overleden New Bremen 29 
juli 1849.

2.  Adam, geboren Joure, 26 december 1802, gedoopt al-
daar 23 januari 1803, bloemist, overleden Huizum 23 

december 1867 ongehuwd (in 1846 tuinman te Natchez, 
Mississippi, VS).

3.  Anna Catharina, geboren Joure 31 mei 1805, gedoopt 
aldaar 23 juni 1805, overleden Huizum 8 augustus 1863 
(aangegeven door Adam Cliffort, tuinman, wonende 
te Huizum), trouwt Joure 14 mei 1837 Bouwe Jochems 
Bloemendal, geboren Cornjum 25 november 1802, he-
renknecht, turfmeter, overleden Huizum 21 januari 1860.

4.  Sietske (Cleefort), geboren Joure 5 juni 1808, ge-
doopt aldaar 3 juli 1808, overleden Leeuwarden 26 
februari 1880, trouwt 2 december 1849 Taeke Lieu-
wes Jansen, schoenmaker, weduwnaar, overleden 
Franeker 13 februari 1875.  <<

Noten
1. Dagboeken van de fa. Wijbren Krijns en Cie. boomkwekerij te Joure 1814-1863. 

Tresoar: Toegang 348 nr. 6371 t/m 6378.
2. Familie-archief Calkoen Vegelin-Claerbergen; Tresoar: Toegang 332--07 inv. 

2.1.3.1 nr. 9.
3. Clifford was en is een bekende naam bij kwekers en tuinlieden. George Clifford 

bezat een van de rijkste plantentuinen van Europa, de Hartekamp te Heemste-
de, die in 1737 door Linnaeus in zijn Hortus Cliffortianus werd beschreven. Er is 
geen enkele reden om te vermoeden dat Rudolph Cliffordt, of zijn familie, iets 
te maken kan hebben gehad met dit buiten van Clifford te Heemstede. 

4. Tresoar: DTLB 1014 Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden, lidmaten ca. 
1650-1851; p. 97 en 98.

5. https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/tewerk-
gestelden/voorbeeld: (bijschrift foto F. W. Wiesehahn); http://www.beijen.net/
breij2.htm: De familiesite Beijen/Beyen door Laurens Beijen: (zie Johannes 
Matthias Beijen.)

6. website van de stad Osnabrück: http://www.osnabrueck.de/gruen/gruenanla-
gen-und-parks/schlossgarten.html; website van de Heimatbund Osnabrücker 
Land: http://www.hbol.de/heimat-und-kultur/gueter

7. Jaap Vogel: ’Osnabrückers in Haarlem en omgeving‘ in: Birgit Nolte-Schuster 
e.a.: Zur Arbeit nach Holland (Arbeitswanderung aus der Region Osnabrück 
zwischen 1750 und 1850/ Naar de Nederlanden om te werken), tentoonstelling 
Universiteit Osnabrück (2001).

8. Geraadpleegd werden de Doop-, Trouw - Lidmaat- en Begraafregisters 
Tresoar: Voor Victor en zijn gezin DTLB: nr. 428 (Idaard), nrs. 40, 41 (Terband), 
nr. 461 (Cornjum), nrs. 711, 712 (Oenkerk), nrs. 582, 581 (Rauwerd & Irnsum), 
nr. 717 (Oudkerk), nr. 756 (Holwerd), nr. 526 Dokkum, Dongeradelen), nr. 108 
(Sexbierum). Voor Rudolf en zijn gezin DTLB: nrs. 467, 468 (Hempens/Teerns), 
nr. 428 (Aegum, Idaard, Friens), nr. 159 (Veenwouden, Kuikhorne), nrs. 362, 359 
(Joure), nr. 461 (Cornjum) en nr. 713 (Oenkerk, Giekerk, Wijns). Jaartallen in de 
tekst met zekerheid vermeld zijn ontleend aan deze DTLB registers en aan 
gegevens uit de burgerlijke stand. De huwelijken uit DTB 428 zijn niet te vinden 
in www.allefriezen.nl/, wel in https://Familysearch.org/pal:/ (Nederlands 
Hervormd>Aegum>Trouwen 1659-1810> image 98 en 102).

9. Tresoar: DTB nr. 712 (Oenkerk): bevestiging huwelijk 7 maart 1756 Gerryt 
Wytzes van Oenkerk en Antje Andrys van Oenkerk (ouders van Aaltje Gerryts); 
Barradeel akte van overlijden, blz. 13 dd. 7/9 sept. 1819: Aaltje Gerrits, 57 jaar. 
dochter van Gerrit Wietses en Antje Andries, beide te Oenkerk overleden.

10. Tresoar: Toegang 310 inv. nr. 46a en 46b.
11. M. C. v. d. Sman: ‘De bewoners van Crackstate’, De veenbrief vol. 2 afl. 1, p. 5-11 

(1988); D. M. Bunskoeke: ‘Crackstate in het middelpunt’, De veenbrief vol. 2 afl. 
3, p. 9-17 (1988).

12. In 1784 is in Cornjum aangetekend dat uit Jorwert was overgekomen Freerk 
Beernts, hovenier van postmr. Glinstra. Freerk Beernts bleef tot na 1797 in 
Cornjum wonen (DTLB nr. 461). In de Leeuwarder Courant dd.13-09-1783 en 13-
12-1783 werd door Glinstra voor Cornjum een ongetrouwde hovenier gevraagd 
het snoeijen en broeijen wel verstaand.

13. Tresoar: Lijst van bewoners per perceel, archiefnummer 1731, Speciekohieren 
Tietjerksteradeel-Tresoar, inventarisnr. 1, aktenummer 711 (Oenkerk).

14. R. Elward en P. Karstkarel: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 
Leeuwarden 1990. www.stinseninfriesland.nl; Kees Braaxma: Stinses en States 
in Friesland.

15. Tresoar: Lijst van bewoners per perceel, archiefnummer 1731, Speciekohieren 
 Tietjerksteradeel, Tresoar, inventarisnr. 1, aktenummer 997 (Oudkerk).

16. Advertentie Leeuwarder Courant dd. 03-07-1805.
17. J. Scheffer : Hania State te Holwerd, (18 p.) Winsum (januari 1993). http:/nl.wiki-

pedia.org/wiki/Sicco_Douwe_van_Aylva.
18. Tresoar: DTLB nr. 428 (Idaard).
19. J. Hepkema: Historische wandelingen door Friesland (1894-1917, p. 367, Leeu-

warden 1970.
20. Dr. G. A. Wumkes: Stads en dorpskroniek van Friesland, deel I (1700- 1800), (1830).
21. Advertentie Leeuwarder Courant dd. 08-01-1800.
22. H. Spanninga ‘Heremastate en de familie Vegilin van Claerbergen’ in: Haskerlân 

(red. K. F. Gildemacher e.a.), Ljouwert 1990, p.180-192.
23. Tresoar: DTLB nr. 362 (Joure) lidmaten: Lijst achterin nr. 13: Elisabeth Geerts d. 

31 Jan. 1816 naar Cornjum.
24. Tresoar: 1819 memories van successie: kantoor Leeuwarden: overleden op 17 

januari 1823 Trijntje Tjerks, moeder van Elisabeth (vrouw van Rudolf Kliffort, 
hovenier Cornjum); Leeuwarderadeel akte van overlijden blz. 3 dd. 17/20 januari 
1823: Trijntie Tjerks.

25. Zie noot 22.
26. Tresoar: not. arch. inv. 76079 nr. 18 dd. 04-02-1846; inv. 76080 nr. 198 dd. 24-10-

1846; Familie arch. Calkoen Vegelin-Claerbergen Tresoar: Toegang 332-07 inv. 
2.3.30 nr. 224 Jkvr. Louise Albertine Vegelin van Claerbergen (taxatierapport).

27. www.wiewaswie.nl: huwelijk zoon Jurjen 18 april 1841 te Purmerend akte nr. 3; 
huwelijk dochter Diena 15 augustus 1841 in Beemster aktenr. 18 (vader tuin-
man); Arie de Koning overleden Beemster 11/12 januari 1870 akte nr. 5.

28. Geboorte kinderen van Arie de Koning: Oenkerk (Tietjerksteradeel) nr. 17 dd. 
21 april 1814; Haskerland nr. 4 dd. 15 januari 1817 (vader hovenier) dd. 15-10-1825 
(vader hovenier); dd. 27-02-1829 en 03-05-1830 (vader tuiniersknecht).

29. Geboorteakte Haskerland 1821 p. 40 dd. 26 juni: Diena, dochter van Arie de 
Koning. 

30. Akte van overlijden Haskerland nr. 3 dd. 10/11 februari 1820: overleden in huis nr. 
83 te Joure, dochter van Arie de Koning.

31. M. R. v.d. Spoel-Walvius: ‘Het park van Heremastate’, in Ut eigen Gea nr. 24, p. 
959-966 (2011).

32. M. R. van der Spoel-Walvius in: Cascade (bulletin voor tuinhistorie) jrg. 21 nr.1, p. 
38-50 (2012).

33. Tresoar: DTLB nr. 728 Adam Rudolfs Kleffort, in Akkrum, op 2 nov. 1828 inge-
komen van Kornjum; DTLB nr. 362 Adam Rudolfs Kliffort op 1 mei 1831 te Joure 
ingekomen van Akkrum; DTLB nr. 713 (Oenkerk, Giekerk, Wijns) Adam Clifford 
op 6 sept. 1834 ingekomen van Joure. Memorie successie: overleden 15 october 
1846 Rudolf Kleffort. (Adam Kleffort te Natchez).

34. Met dank aan dhr. L. Helmus, die mij de gegevens doorgaf, afkomstig van Ton & Ginny 
Braun van de New Bremen Historic Association (www.newbremenhistory.org.).

35. New Bremen werd gesticht vanuit Cincinnati, er werd een kanaal gegraven 
tussen Cincinnati en het Erie-meer (1825-1845) via New Bremen om dit 
meer te verbinden met de Ohio-rivier, een zijtak van de Misssipi. Dit was een 
belangrijke handelsweg tussen het Noorden en het Zuiden. Geert vestigde 
zich omstreeks 1834 in New Bremen, Adam vertrok tussen 1834 en 1846 naar 
Natchez, mogelijk via New Bremen en de route over de Ohio en de Missisipi.

36. Tresoar: not. arch. 1853 inv. 79045 nr. 4168 en 4188. 1867 akte overlijden Leeu-
warderadeel nr. 41 dd. 23 dec.

37. Klaaske Pieters van der Veen was een prostituée; Gerard van der Heide be-
schrijft haar leven (aan de hand van archiefgegevens) in de Genealogie Van den 
Broe(c)k: Aaltje Gerrits, www.genealogieonline.nl/genealogie-van-den-broeck/
I938.php.

https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/tewerkgestelden/voorbeeld
https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/tewerkgestelden/voorbeeld
http://www.beijen.net/breij2.htm
http://www.beijen.net/breij2.htm
http://www.allefriezen.nl/
https://Familysearch.org/pal:/
http://www.stinsenin
http://www.wiewaswie.nl
http://www.newbremenhistory.org
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-den-broeck/I938.php
https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-den-broeck/I938.php
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Hier volgt weer een uitgewerkte heraldische kwartierstaat 
deze keer van dr. Nicolaas Hermansz Schuijl. De basis van 
deze kwartierstaat is er één uit de ‘Kwartierstaten van Delft-
se Vroedschappen’ van mr. Willem van der Lely, burgemeester 
van Delft (1698-1772).1 De wapens waren gearceerd, onjuist-
heden zijn gecorrigeerd en de gegevens zijn nu verder uitge-
werkt en van bronnen voorzien. Begin twintigste eeuw zijn de 
oorspronkelijke teksten van dit wapenboek zonder bronnen 
en wapens in fragmenten door L.G.N. Bouricius in De Neder-
landsche Leeuw gepubliceerd.2

In zo’n kleine kwartierstaat twee wapens aantreffen, die niet 
aan de heraldische regels voldoen, is uitzonderlijk. Een vaste 
regel in de heraldiek is dat kleur op metaal en metaal op kleur 
geplaatst dient te worden. Kleur op kleur en metaal op metaal 
is niet toegestaan. U ziet hier twee wapens Stoop en Crucius 
waarbij de dwarsbalk op het schild kleur op kleur is geplaatst.
Blijkbaar heeft de Hoge Raad van Adel in 1892 toen de fami-
lie Stoop in de Nederlandse adel werd verheven geen reden 
gezien om het oude wapen aan te passen aan de heraldische 
regels. Veel wapens van Crucius hebben een verkort kruis, in 
een of andere vorm, onder de dwarsbalk. Mogelijk heeft Van 
der Lelij hier een vergissing gemaakt door een schuinkruis in 
een schildje af te beelden.

I
1.  Dr. Nicolaas Hermansz Schuijl, geboren Delft 22 oktober 

1707, gedoopt aldaar 23 oktober 1707, ingeschreven als 
student geneeskunde te Leiden 22 juni 17243, promoveerde 
aldaar 21 juli 1728 op een proefschrift ‘De Dysenteria’4, ves-
tigde zich als praktiserend arts te Delft 1728, wonend aan 
het Oude Delft op de hoek van de Kloksteeg, diaken 1730, 
vaandrig bij de schutterij in het tweede kwartier bij het 
eerste Oranje Vendel 1730, 1742, diaken Oude Vrouwenhuis 
1731, 17325, kwartiermeester van het 14de kwartier in 1733, 
stads- en gasthuisarts in het Witte Vendel 1734, mees-
ter van de diaconie 1734, charitaatmeester 1735, meester 
van het oude vrouwenhuis 1735, 1736, 1738, 1741, 1744, 1747, 
1750, 1753, 1756, 1759, examinator van de chirurgijns van de 
VOC 17386, veertigraad van Delft 1751, schepen 1757, burge-
meester 1771, raad ter Admiraliteit op de Maze 1765-1768, 
meester van het Oude Mannen- en kinderhuis 1759-1769, 
gedeputeerde Staten-Generaal der Verenigde Nederland-
se Provinciën 1772-1775, ongehuwd, overleden Delft 24 april 
1776, begraven aldaar (Nieuwe Kerk) 30 april 1776.7

II
2.  Dr. Herman (Harman) Schuijl (Schuijll, Schulius), geboren 

Den Haag 4 maart 1665 , ingeschreven als student te Lei-
den 19 februari 16828, promoveerde aldaar 2 juli 1688 zo-
wel in de filosofie als in de geneeskunde9, vestigde zich als 
medicus te Delft in 1688 en werd in 1707 als arts verbonden 
aan het Gasthuis, wonend aan de Oude Delft (noordwest-
hoek van de Kloksteeg) te Delft 1709, 1713, overleden Delft 
16 februari 1748, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 22 februari 

1748.10, 11 Hij ondertrouwt (1) Delft 16 januari 1694 met Anna 
van der Hoeve (Houven), jd., gedoopt Delft 11 april 1669, 
begraven Delft (Oude Kerk) 21 november 1698, dochter van 
Cornelis Jacobsz van der Hoeve en Abigael Lammeters. Hij 
ondertrouwt (2) Delft 11 november 1702:

3.  Dina Adriaensdr Vockestaert, jd., gedoopt Delft 24 februari 
1665, begraven Delft (N.K.) 28 juni 1749.

III
4.  Dirck (Theodorus) Wijnandsz Schuijl (Thierry Schulius), ge-

boren Scheveningen 22 februari 1616, jm. van Scheveningen 
1643, vestigt zich te Brielle met attestatie van Leiden 5 
november 1642, conrector van de Latijnse school te Brielle 
1642 op een traktement van 400 Car. gulden plus de helft 
van het schoolgeld12, eervol ontslag 9 september 1643, ver-
kreeg vrijdom van stadsbier- en wijnaccijns aldaar 26 maart 
164413, als praeceptor (meester) te Leiden ingeschreven bij 
de universiteit 30 september 164314, rector van de Latijnse 
school in Den Haag 1655-1668, kocht een grafkelder in de 
Nieuwe Kerk van Den Haag voor een somma van 300 gul-
den15, overleden Den Haag 6 januari 166816, begraven Den 
Haag 10 januari 1668.17 Hij ondertrouwt (1) Leiden 21 augus-
tus 1643 en Brielle 23 augustus 1643 met Bertha (Bartha) 
Willemsdr van Teterode (Tetteroode, Tethrode, Tetsroode), 
jd. wonend te Leiden Langebrug 1643, begraven Den Haag 
(Nieuwe Kerk) 12 september 1659, dochter van Willem van 
Teterode en Susanna Bartholomeusdr. Hij trouwt (2) Delft 
(ondertrouwt Delft 22 januari 1661, Den Haag 23 januari 
1661) 9 februari 1661:18

5.  Cornelia Jansdr van ’s-Gravenpolder (Sgravenpolder), ge-
doopt Delft (Nieuwe Kerk) 2 november 1634, jd. wonend aan 
de Binnenwatersloot te Delft 1661, doopgtuige 16 oktober 
1686 bij Harmanus, kind van Gijsberts van Blommesteijn, 

2. Dr. Nicolaas Hermansz Schuijl 
staat afgebeeld op het schilderij 
‘De anatomische les van Dr. Theo-
dorus Hoogeveen’, geschilderd door 
Nicolaas Rijnenburg in 1773. 
Collectie Museum Prinsenhof Delft.

3. Dr. Herman Schuijl staat afge-
beeld op het schilderij ‘De anatomi-
sche les van Dr. Abraham Cornelisz 
van Bleyswijck’, geschilderd door 
Thomas van der Wilt in 1727. 
Collectie Museum Prinsenhof Delft.
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overleden 30 mei 1691, begraven Delft (Oude Kerk) 3 juni 
1691 met 14 dragers. Zij ondertrouwt (1) Delft (Oude Kerk 
6 december 1659 en Rotterdam 7 december 1659 (huwelijk 
nooit voltrokken) met Willem van der Velde, jm. van Rot-
terdam, wonend te Rotterdam aan de Hoogstraat 1659, 
overleden 26 december 1659, begraven Delft (Oude Kerk) 
29 december 1659.

6.  Adriaen Hendricksz Vockestaert, geboren Delft 24 au-
gustus 1625, gedoopt dezelfde dag (doopgetuigen: Johan 
Vockestaert, Jan Jacobsz Thierens en Annitge Ariensdr), 
begraven Amsterdam (Nieuwe Zijds kapel) 15 augustus 
1673. Hij trouwt Amsterdam 19 september 1656:

7.  Catalijntjen (Catharina) van Hamont, gedoopt Amsterdam 
(Oude Kerk) 5 augustus 1635, begraven Amsterdam (Nieu-
we zijds kapel) 24 december 1698.

IV
8.  Ds. Wijnand Hermansz Schuijl (Schuylius), geboren Culem-

burg 15 april 1582, predikant te Scheveningen 1603-1623, 
overleden 15 februari 1623, zoon van Herman Schuyl, af-
komstig van Limburg, rector te Culemborg, predikant te 
Noordeloos 1588 en Voorhout 1591, en Adriana Everhards-
dr van den Bosschaert.19 Hij trouwt Den Haag (ondertrouwt 
Dordrecht 20 oktober 1604) 3 november 1604:

9.  Cornelia (Neelken) Dirksdr Stoop, gedoopt Dordrecht 30 
augustus 1579, overleden 20 maart 1655, begraven Dor-
decht (Grote Kerk), dochter van Dirck Gerbrandtsz Stoop, 
houtkoper, luitenant bij de schutterij, achtraad te Dor-
drecht, en Maria Fransdr de Witt.

10.  Jan Corstiaensz ’s Gravenpolder, lakenkoper 1622, wonend te 
Delft aan het Noordeinde 1628, Binnenwatersloot 1686, ver-
meld in het haardstedenregister 1638, begraven Delft (Oude 
Kerk) 11 november 1686 met 14 dragers. Hij ondertrouwt (2) 
Delft (Oude Kerk) 16 oktober 1660 met Anna Leijnius (Le-
niers), begraven Delft (Oude Kerk) 13 januari 1673; zij trouwt 
(1) met Cornelis Joris Vaster en trouwt (2) Den Haag (onder-
trouwt Brielle 1635) met Pieter Jansz Schoor, trouwt (3) 

1643 Harmanus Schulius. Hij trouwt (1) Delft (ondertrouwt 
aldaar 21 oktober 1628) 5 november 1628:

11.  Sara Nicolaesdr (Claesdr) van Swammerdam, jd. wonend 
aan het Oude Delft 1628, begraven Delft (Oude Kerk) 11 no-
vember 1658, dochter van Claes Pietersz van Swammer-
dam, opperbrouwer in ’t Hartshooft te Leiden, en Elisabeth 
Jacobsdr van Adrichem.

12.  Hendrick Adriaensz (Arentsz) Vockestaert, geboren Delft 
25 november 1585, notaris te Delft 1612-163422, wonend aan 
de Voorstraat 1615 en Wijnstraat 1630, veertigraad 1629, 
charitaatmeester 1630, diaken 1623, 1627, testeerde 7 sep-
tember 163423, overleden 8 september 163424, begraven 
Delft 11 september 1634. Hij trouwt (2) Delft 14 april 1630 
met Annetgen Pouwelsdr van der Heul, overleden Delft 15 
juni 1658, begraven Utrecht in haar eigen graf, weduwe van 
Jan Cornelisz van Brouchuijsen, wonend te Den Haag, on-
dertrouwt (2) Delft 30 januari 1638 met de weduwnaar Cor-
nelis Jansz Driebergen. Hij trouwt (1) Delft 22 februari 1615:

13.  Digna Wouters van Velthoven, geboren Delft 19 november 
1589, wonend aan de Koornmarkt 1615, overleden Delft 4 
januari 1628, begraven Delft (Oude Kerk) 7 januari 1628, 
dochter van Wouter Anthonisz van Veldhoven, van Antwer-
pen, moutmaker, en Ideken Hendricks.

14.  Jan (Johan) Hermansz (Harmansz) van Hamont, koopman 
en reder te Amsterdam, wonend aan de Gracht 1634, doop-
getuige te Amsterdam 22 augustus 1657 als grootvader bij 
Jan Vockestaert zoon van Adriaen Vockestaert en Catha-
rina van Hamont,20 begraven Amsterdam 22 juni 1679. Hij 
trouwt (1) met N.N. (mogelijk ondertrouw Amsterdam 5 juli 
1625 met Grietje Baltes). Hij ondertrouwt (2) als weduw-
naar Amsterdam 17 februari 1634:

15.  Hester Jeandr Crucius, (de la Crois, de la Croijx), geboren 
20 januari 1605, jd. tot ‘Harschen’, overleden 8 september 
1645, dochter van ds. Jean de la Croix genaamd Crucius, 
waals predikant te Haarlem, en diens tweede echtgenote 
Maria Nuyts.21  <<

Afkorting
GAD  Gemeentearchief Delft

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

van Delftse Vroedschappen, blz. 146.
2. L.G.N. Bouricius, Delftse Vroedschappen, in fragmenten in De Ned. Leeuw 

geplaatst (1914 e.v.).
3. W.N. du Rieu, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 

892.
4. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, 

blz. 222.
5. J.M. Kuyk, De Diaconen te Delft; in: Algemeen Nederlandsch Familieblad (1902) 31.
6. GAD, Afschrift van de Edele, Grootachbare Heeren Regeerders der Stad Delft 

(1676-1746).
7. L.G.N. Bouricius, Delftse vroedschappen; in: De Ned. Leeuw (1915) 285.
8. W.N. du Rieu, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 

650.
9. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, 

blz. 222
10. H. Houtzager en M Jonker, De snijkunst verbeeld, blz. 118.

11. J.C. Kobus, Biografie Schuyl; in: De Navorscher (1860) 336-337.
12. H. de Jager, Schullius; in: De Navorscher, jrg. 35 (1884) 110.
13. H. de Jager, Bijdrage tot de geschiedenis van het Vaderlandsche Schoolwezen 

(1619-1650), Correctoren; in: De Navorscher, jrg. 44 (1894).
14. W.N. du Rieu, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1575-1875), 

blz. 344.
15. W. Snouckaert van Schauburg, bewerking van de Grafboeken der Nieuwe Kerk 

te ’s-Gravenhage; in: De Wapenheraut (1911) 326.
16. L.G.N. Bouricius, Delftse vroedschappen; in: De Ned. Leeuw (1915) 285.
17. Schuyl; in: De Navorscher, jrg. 10 (1860) 336.
18. M. van der Tas, Kwartierstaat Van der Tas - Eindhoven, kwartier 3.970 e.v., Kwartier-

statenboek XVIII (Gen. Ver. Prometheus, 2003), versie 2015 op www.hogenda.nl.
19. Schuyl; in: De Navorscher, jrg. 10 (1860) 336, 337.
20. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogie van het geslacht Vockestaert; in: Ned. 

Leeuw (1913) 203.
21. W.W. van Valkenburg, De voorouders van Pieter van Vollenhoven; in: De Ned. 

Leeuw, jrg. 82 (1965) 184, 189.
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RUUD VAN DER  ROEST  EN GERARD DE  VREEDE

De (achter)naam dekt niet altijd de lading

De eerste auteur is al ruim vijftig jaar bezig met stamboomonderzoek, dat inmiddels 
al vele jaren geleden is vastgelopen. Jan Jansz heeft, bij de doop van zijn laatste kind 
in 1761 in Huizen, de achternaam van der Roest aan zijn patroniem toegevoegd. Het 
is nog steeds niet duidelijk waar deze Jan zijn oorsprong vindt. Bij zijn onderzoek is 
de auteur ook gestuit op de perikelen rond de in deze bijdrage genoemde Cornelis 
van der Roest.Gerard de Vreede raakte door zijn stamboomonderzoek betrokken 
bij deze kwestie omdat hij erachter kwam dat er iets niet klopte met de achternaam 
van de broers en zusters van de vader van Jacoba Elizabeth van der Roest (1862-
1928), de grootmoeder van Jacoba Batje Elisabeth van Oosten, zijn echtgenote.

1. Inschrijving van Cornelis van der Roest in het Stadsarmenhuis Oostervant op 12 Januari 1838.
2. Fragment uit het doopboek Zoeterwoude/Zegwaard met de toegevoegde doop van Cornelis van der Roest.
3.  Fragment met doorhaling uit het geboorteregister van Nootdorp waarin goed te zien is dat de naam van Cornelis 

van der Roest is doorgehaald.
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De beide auteurs hebben elkaar ca. 20 jaar geleden ontmoet. 
De eerste auteur had bij zijn onderzoek in Alkmaar de geboor-
teakte gevonden van Arend van Zwet met daarbij in de marge 
de aantekening dat de familienaam niet Van Zwet moest zijn 
maar Van der Roest. Bij verder onderzoek in Naaldwijk bleek 
de vrouw van de tweede auteur daar ook bezig te zijn met de 
naam Van der Roest. Toen bleek dat wij met overlappend on-
derzoek bezig waren hebben wij daarna geregeld gegevens 
uitgewisseld en besloten onze bevindingen, over deze toch 
wel wonderlijke relatie, in deze bijdrage samen te vatten.

Het leven van Cornelis van der Roest

Op 12 januari 1838 wordt Cornelis van der Roest opgenomen in 
het Stadsarmenhuis Oostervant in Rotterdam en wordt daar 
ingeschreven onder nr. 173 en van hem worden de volgende ge-
gevens vastgelegd:1

Cornelis van der Roest geb. 11 Junij 1777 Van Delft zonder acte 
Geref. Geen Lid mt., verlaten Man zedert 27 jaren van zijn 
vrouw, Neeltje Haring. heeft 1 zoon & 1 dochter, is gebrekkig 
aan de rechterhand. Vader Andries Van Der Roest Geref. 
Overl. Moeder Maria van den Engel Vader Metzlaar. Ingeko-
men 12 January 1838.

Andries van der Roest (1748-1819) en Maria van den Engel 
(1752-1820) zijn in IJsselstein op 22 maart 1783 in ondertrouw 
gegaan en hun huwelijk vond plaats in de Catharijnekerk te 
Utrecht op 8 april 1783. De doop van Cornelis is teruggevon-
den in het doopboek van Zoetermeer 1766 – 1785 waaruit 
blijkt dat hij te Zegwaard op 21 september 1783 is gedoopt 
met de toevoeging: horende de ouders te IJsselstein thuis, 
zijnde hier op de kermis met hunne koopwaar. Daarna wordt 
hij als zoon van Andries van der Roest en Maria van den En-
gel genoemd in een akte van indemniteit van 2 november 
1786 afgegeven in IJsselstein voor vertrek naar Delft. Deze 
akte heeft alleen betrekking op Cornelis van der Roest, niet 
op zijn ouders. Zijn leeftijd wordt daarin gesteld op drie ja-
ren. Terugrekenend zou hij dan in 1783 geboren moeten zijn. 
In de geboorteakte van zijn dochter Maria (1 maart 1814) 
staat echter dat Cornelis dan 28 jaar oud is en in de geboor-
teakte van zijn zoon Gerrit (15 maart 1816) staat dat hij 31 
jaar oud is. Op basis van deze gegevens kan worden vast-
gesteld dat zijn geboorte in maart 1785 moet zijn geweest 
en dat zijn eigen opgave bij de inschrijving in het Stadsar-
menhuis Oostervant in Rotterdam, 11 juni 1777, dus niet juist 
was. Ook over zijn geboorteplaats bestaat geen volstrekte 
duidelijkheid. Er wordt gesproken over IJsselstein (akte van 
indemniteit), maar ook over Zoetermeer-Zegwaard (doop-
boek), in zijn ondertrouw- en trouwakte, beide in Delft, staat 
dat hij is geboren te Zoetermeer en bij zijn inschrijving in het 
Stadsarmenhuis Rotterdam geeft hij zelf Delft op. Al met al 
nogal verwarrend.

Andries van der Roest en Maria van den Engel laten in IJssel-
stein 8 december 1784 nog hun zoon Dirk dopen en volgens 

een akte van indemniteit afgegeven op 4 september 1787 in 
IJsselstein vertrekken zij naar Delft. In deze akte van indemni-
teit wordt naast de ouders alleen zoon Dirk genoemd en hier-
in komt Cornelis niet voor. Dirk zou dan drie jaren oud zijn. Hij 
overlijdt, ongehuwd, te Delft op 21 juli 1821.
Cornelis van der Roest gaat in ondertrouw in Delft op 29 juni 
1811 en op 14 juli 1811 wordt daar dan het huwelijk voltrokken 
met Neeltje Haring, geboren Woerden 25 december 1785. Zij 
is een dochter van Gerrit Haring (1737-1816) en Maria de Lange 
(1739-1802), die ondertrouwden in Woerden op 22 maart 1765 
en aldaar trouwden op 8 april 1765.

Kinderen van Cornelis van der Roest en  
Neeltje Haring

Uit de relatie van Cornelis van der Roest en Neeltje Haring 
worden een dochter en een zoon geboren:

1.  Maria van der Roest, geboren Naaldwijk 23 januari 
1814 en overleden Wateringen 5 maart 1851. Zij huwt in 
Naaldwijk op 6 juni 1835 met Abraham Groenheijden, 
kledermakersknecht, geboren Wateringen 31 januari 
1814 en overleden aldaar 14 maart 1895. Uit dit huwelijk 
zijn negen kinderen geboren.

2.  Gerrit van der Roest, geboren Naaldwijk 15 maart 1816 
en overleden aldaar 12 juli 1896. Hij trouwt in ’s-Graven-
zande 19 mei 1848 met Jacoba Huisman geboren ’s-Gra-
venzande 13 december 1822 en overleden Naaldwijk 13 
juni 1863. Hij hertrouwt Naaldwijk 2 oktober 1863 met 
Hermina Schrijver geboren Loosduinen 3 juni 1816 en 
overleden Naaldwijk 21 september 1899. Uit het eerste 
huwelijk zijn tien kinderen geboren. Uit het tweede hu-
welijk zijn geen kinderen voortgekomen.

Kinderen van Neeltje Haring met Arie van Zwet

Daarna ontstaat er, waarschijnlijk omstreeks 1817, een relatie 
tussen Neeltje Haring en de ruim tien jaar jongere Arie van 
Zwet (1796) en wordt de band met Cornelis van der Roest door 
haar verbroken, overigens zonder dat er een echtscheiding 
plaats vindt. Wellicht heeft Cornelis van der Roest daarna nog 
bij zijn in Delft wonende ouders gewoond en na hun overlijden 
bij zijn ongehuwde broer Dirk in Delft, voordat hij rond 1835 in 
Rotterdam blijkt te wonen.

Uit de relatie van Neeltje Haring met Arie van Zwet zijn de 
volgende zes kinderen bekend:

1.  Arie, geboren Nootdorp 4 september 1819. Opvallend 
is dat in de geboorteakte Cornelis van der Roest staat 
vermeld als echtgenoot van Neeltje Haring terwijl zijn 
naam daarna in de akte is doorgehaald met onderaan 
de toevoeging: approberen de roijeringen van zes 
woorden in de negende regel. Hij is overleden Delft 
3 november 1819 als Arie van Zwet, zoon van Arij van 
Zwet en Neeltje Haring wonende te Naaldwijk.

2.  Arend (Arnoldus), geboren Alkmaar 14 augustus 1821 
werd aangegeven als zoon van Arie van Zwet en Neel-
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tje Haring. Hij is op dezelfde dag gedoopt in de St. Ma-
thiaskerk te Alkmaar met bij Neeltje Haring de toevoe-
ging acatholyca (niet katholiek) Susc. (doopgetuige) 
Maartje Jorling. In de geboorteakte is in de marge de 
volgende aantekening gemaakt: Bij vonnis van de Ar-
rondissements Regtbank te Alkmaar in dato den twee-
den September 1800 Zeven en Veertig gewezen en den 
derden September daaraan volgende geregistreerd 
en op heden in het geboorteregister des zelven jaars 
onder nummer Numero Een honderd zeven en vijftig 
ingeschreven is geauthouriseerd de in deze acte voor-
komende namen van Arend zoon van Arie van Zwet en 
Neeltje Haring te veranderen in Arend zoon van Cor-
nelis van der Roest en Neeltje Haring. Alkmaar den 
Vierden September 1800 Zeven en Veertig De Amb-
tenaar van den Burgerlijken Stand. Arend, die in het 
bevolkingsregister van Naaldwijk stond ingeschreven 
als Arend van der Roest, moest toen hij trouwplannen 
had in Alkmaar zijn geboortebewijs aanvragen. Toen 
bleek dat hij daar onder die naam niet bekend was, 
heeft hij bij de arrondissementsrechtbank een verzoek 
tot naamswijziging moeten indienen. Arend is overle-
den Loosduinen 1 juli 1896. Hij trouwde als Arend van 
der Roest Naaldwijk 25 september 1847 met Francina 
Hersbach geboren Monster 16 september 1821 en over-
leden Loosduinen 12 september 1889. Uit deze relatie 
zijn zes kinderen geboren (vijf meisjes en een jongen). 
Twee van de meisjes zijn jong overleden.

3.  Alida van der Roest, geboren Naaldwijk 27 november 

1824. In haar geboorteakte staat vermeld dat zij doch-
ter is van Neeltje Haring, huisvrouw van Cornelis Roest. 
De geboorte is aangegeven door Arij van Zwet, 28, 
koekkramer, en Jan van Noordt, 39, arbeider. Zij werd 
r.-k. gedoopt Naaldwijk 29 november 1824 met als toe-
voeging adulterina (door overspel) spuria (onwettige 
dochter) – moeder Cornelia Haring accatholica (niet 
katholiek). Peter en meter: Wihelmus Droog en Alida 
van Zwet (een zuster van Arie van Zwet). Zij is onge-
huwd overleden Naaldwijk 28 november 1854.

4.  Gerrit van der Roest, geboren Naaldwijk 1 februari 1827, 
overleden ‘s-Gravenhage 22 april 1882. Gerrit komt niet 
voor in de tienjaarlijkse tafel 1823 – 1832 van Naaldwijk 
en ook een geboorteakte is er niet van hem. Van hem 
is noch een doop, noch een doopbewijs gevonden. Dat 
hij op 1 februari 1827 in Naaldwijk is geboren, blijkt uit 
een akte van bekendheid die voor zijn huwelijk is opge-
maakt. Hij trouwde, als tuinder, Maasland 25 mei 1850 
met Maria Zwaard geboren Schipluiden 15 augustus 
1825 en overleden Delft 5 juni 1866. Hij hertrouwde Hof 
van Delft 28 oktober 1874 met Geertruida Schotting ge-
boren Delft 2 april 1831 overleden Zoetermeer 6 maart 
1890. In zijn overlijdensakte staat vermeld dat hij een 
zoon is van Arie Roest en Neeltje van Es. Hier is dus de 
voornaam van Arie van Zwet gebruikt en de gedeelte-
lijke achternaam van Cornelis van der Roest en bij zijn 
moeder is wel de goede voornaam gebruikt maar weer 
een andere achternaam. In deze akte staat hij vermeld 
als Gerardus van der Roest en volgens een aantekening 

4. Geboorteakte van Arend uit Alkmaar met in de marge de aantekening van de wijziging van de familienaam Van Zwet in Van der Roest
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in de marge van deze akte wordt de voornaam gewij-
zigd in Gerrit. Het is natuurlijk ook al vreemd dat er in 
één familie twee kinderen zijn met gelijke voornaam 
(t.w. Gerrit) waarvan de ene geboren op 15 maart 1816, 
protestant, en zijn gelijknamige broer Gerrit geboren 
op 1 februari 1827 die katholiek is. Zo kon het ook ge-
beuren dat de laatste Gerrit getuige was bij het tweede 
huwelijk van zijn oudere broer Gerrit op 2 oktober 1863 
met Hermina Schrijver. Uit de eerste relatie zijn twaalf 
kinderen geboren (zeven jongens en vijf meisjes). Vijf 
jongens en drie meisjes zijn jong overleden.

5.  Hendrik van der Roest, geboren Naaldwijk 1 juni 1828. 
In de geboorteakte staat vermeld dat: Neeltje Haring 
huisvrouw van Cornelis van der Roest is bevallen van ... 
De aangifte is gedaan door Arij van Zwet, oud 31, koek-
kramer, en Samuel Saxlouis, 42, koopman. Hij werd 
r.-k. gedoopt Naaldwijk 1 juni 1828 als Hendricus met 
de toevoeging adulterinus (door overspel) - Moeder: 
Cornelia Harink – acatholica (niet katholiek). Peter en 
meter: Wilhelmus Meijer en Joanna Smits. Hendrik is 
overleden ‘s-Gravenhage 6 oktober 1897. Hij trouwde 
Naaldwijk 1 augustus 1863 met Aafje Scheffers gebo-
ren Naaldwijk 13 februari 1840 en overleden ’s-Graven-
hage 27 april 1915. Uit deze relatie zijn acht kinderen 
geboren, waarvan een levenloos, drie jongens en vier 
meisjes. Een van de jongens is jong overleden.

6.  Neeltje van der Roest, geboren Naaldwijk 10 septem-
ber 1829. In de geboorteakte staat vermeld dat Neeltje 
Haring huisvrouw van Cornelis van der Roest is beval-
len ... Zij werd r.-k. gedoopt Naaldwijk 10 september 
1829 als Cornelia met de toevoeging spuria (onwettige 
dochter). Moeder Cornelia Haring – acatholica (niet ka-
tholiek). Peter en meter: Gerrit Scholten en Hendrina 
Bruimelhoff. Zij is overleden Naaldwijk 2 oktober 1829.

Volgens het bevolkingsregister van Naaldwijk (situatie 
1828/1829) wonen dus Arij van Zwet, 33, Naaldwijk, tuinder, 
roomsch, en Neeltje Haring, 40, Woerden, koekkraamster, 
getr., prot., samen met de kinderen Maria, 15, prot., Gerrit, 14, 
prot., Arend, 8, roomsch, Alida, 4, roomsch, Gerrit, 3, roomsch, 
en Hendrik, 1, roomsch. De zes kinderen staan hierin allemaal 

Noot
1. Archief van het Stadsarmenhuis Oostervant Rotterdam, toegang 357, inv. nr. 286.

vermeld met de achternaam van der Roest.
Voor haar huwelijk met Abraham Groenheijden had Maria van 
der Roest toestemming nodig van haar vader, Cornelis van 
der Roest, die dan als sjouwer aan de Stinksloot in Rotterdam 
blijkt te wonen. Hij gaf zijn schriftelijke toestemming voor het 
huwelijk en verklaarde dat zij zijn dochter was uit zijn huwelijk 
met Neeltje Haring.
Gegevens over de bevolkingssamenstelling van Rotterdam en 
Naaldwijk over die periode zijn helaas niet beschikbaar zodat 
het tijdstip van verlating niet met zekerheid is vast te stellen.

Een laat huwelijk

Het moet Arij van (der) Zwet toch een onvoldaan gevoel heb-
ben gegeven dat de zes kinderen die hij bij Neeltje Haring heeft 
verwekt niet zijn familienaam hebben gekregen. Zijn drie zo-
nen trouwden als zoon van Cornelis van der Roest. In de hu-
welijksakte van zijn zoon Gerrit staat hij vermeld als: Arij van 
Zwet, oud twee en vijftig jaren van beroep tuinder en wonende 
te Naaldwijk, aanbehuwd vader van den Comparant. Maar het 
is wel het huwelijk van zijn eigen zoon waar hij dan aanwezig is. 
Na het overlijden van Cornelis van der Roest op 13 december 
1845 als echtgenoot van Neeltje Haring in het Stadsarmenhuis 
te Rotterdam heeft het nog een jaar geduurd eer hij op 19 de-
cember 1846 in Naaldwijk eindelijk kon trouwen met Neeltje 
Haring die toen al circa 27 jaar de moeder van zijn kinderen 
was. Opmerkelijk is dat bij dit huwelijk geen van de kinderen is 
gevraagd als getuige op treden.
Arij van (der) Zwet was een zoon van Arend van (der) Zwed 
(1768-1844) en Marij Jurle (1759-1833). Hij is in Naaldwijk r.-k. 
gedoopt 28 februari 1796 en overleed Naaldwijk 22 januari 
1857 en Neeltje Haring overleed Naaldwijk 25 februari 1872.

Conclusie

De kinderen, kleinkinderen en verdere nazaten van Arie van 
Zwet dragen dus weliswaar de familienaam van der Roest maar 
eigenlijk zouden die dus allemaal Van Zwet moeten heten.  <<

5. Fragment uit het bevolkingsregister van Naaldwijk 1828/1829.
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Bronnen

Bij het doornemen van het hervormde begraaf-
boek van Helvoirt in Noord Brabant op zoek naar 
voorouders van mijn vrouw, kreeg ik nevenstaande 
vermeldingen onder ogen. In welke historische con-
text moeten deze vondsten over Engelse soldaten  
worden geplaatst?

De context is de Oostenrijkse Successieoorlog, een oorlog 
waar men niet veel over hoort en weet, maar waar Helvoirt 
en zijn inwoners bij betrokken waren. De oorlog die van 1740 
tot 1749 duurde, begon met de verovering door Pruisen van 
Silezië dat tot Oostenrijk behoorde.1

Je kunt het je vandaag niet meer voorstellen, maar Pruisen 
(lees: de Pruisische koning Frederik de Grote) was het niet 
eens met de troonsbestijging van Maria Theresia, in 1740. Dit 
ondanks het feit dat die troonsbestijging in overeenstem-
ming was met de Pragmatieke Sanctie (1713).
Hij wilde haar wel erkennen maar dan moest ze het mine-
raalrijke Silezie aan Pruisen afstaan en dat deed ze niet; 
met het eerder genoemde gevolg. Oostenrijk werd tot slot 
gedwongen dit gebied af te staan (Vrede van Breslau). Ook 
enkele andere staten erkenden haar niet als als opvolger in 
Oostenrijk omdat ze als vrouw beschouwd werd een zwakke 
vorst te zijn. Bovendien meenden Karel van Beieren, Filips V 
van Spanje en Augustus van Saksen en Polen recht te heb-
ben op de Oostenrijkse troon. In het begin bleven de vijan-
delijkheden beperkt tot diplomatieke twisten, maar allengs 
werd het ingewikkelder. Dat kwam door de gevolgen van de 
Spaanse Successieoorlog (1702-1713) waardoor de Zuidelijke 
Nederlanden onder Oostenrijks bestuur waren gekomen. Dit 
had bij Spanje en Frankrijk veel kwaad bloed gezet jegens 
Oostenrijk. Frankrijk, Spanje en Beieren besloten dan ook 
Pruisen tegen Oostenrijk te steunen. Vervolgens reageer-

den Groot-Brittannië en de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden daarop door Oostenrijk te steunen tegen, met 
name, Frankrijk. Ook Rusland sloot zich daarbij aan, omdat 
het kort daarvoor een bondgenoot van Oostenrijk was ge-
worden in de Poolse Successieoorlog. Rusland deed dat om-
dat het hierdoor mogelijk delen in het oosten van Pruisen kon 
veroveren.

Hoe raakte Brabant hierbij betrokken?

In Europa werd, naast in en om Silezie, dus ook gestreden 
in en om de Zuidelijke Nederlanden, een Oostenrijks gebied 
omringd door bondgenoten Groot-Brittannië en de Repu-
bliek, maar tevens door Frankrijk en het Beierse hertogdom 
Gulik. De Zuidelijke Nederlanden waren oorlogsgebied. In 
de barrieresteden zoals Roermond, Venlo, Geldern, Weert 
en in het Land van Kessel, waren Staatse troepen gelegerd, 
maar zij werden wegens het Silezische front uitsluitend door 
Groot-Brittannië gesteund. Daar kwam bij dat Karel Eduard 
Stuart, beter bekend als ‘Bonnie Prince Charlie’, toen de En-
gelse troepen hier waren, probeerde de Britse troon voor het 
verbannen Huis Stuart te herwinnen. Dit leidde in 1745 tot een 
Jakobistische opstand in Schotland. De Fransen besloten de 
Schotse rebellen te steunen waardoor veel Britse troepen, 
gelegerd in de barrieresteden terug werden getrokken en de 
Fransen naar het noorden konden doorstoten.
De Republiek was in 1740 niet op oorlog voorbereid. Holland, 
Zeeland, Utrecht en Overijssel verkeerden in het Tweede 
Stadhouderloze Tijdperk. De regenten brachten in 1744 het 
Staatse leger enigszins op oorlogssterkte, net op tijd om 
mee te kunnen doen, maar daarna volgden veel militaire te-
genslagen. In 1747 vielen de Fransen de Republiek zelf bin-
nen. In dat zelfde jaar kwam prins Willem IV aan de macht als 
stadhouder van alle gewesten en viel het regentenregime.

Engelse soldaten in het hervormde 
begraafboek van Helvoirt

Toevalsvondsten
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Meer over soldaten in het archief van Helvoirt 
In de archieven van Helvoirt zijn documenten waarin, vooral in 
de jaren 1746 tot en met 1749, naast vermeldingen van mars-
orders van Staatse en Engelse troepen, ook sprake is van in-
kwartiering en legering van Keizerlijke, Hessische, Hannover-
se, Hollandse en Engelse troepen. De Fransen namen na de 
slag bij Lafelt (1747) ook de Staatse steden Bergen op Zoom 
(1747) en Maastricht (1748) in.
Het is duidelijk dat het gebied waarin Helvoirt ligt, betrokken 
was bij deze oorlog en dat daar soldaten van die troepen aan-
wezig waren en dus kunnen zijn overleden. De legering van die 
troepen in het gebied van Helvoirt veroorzaakte nogal wat 
overlast. Daarnaast moet de bevolking van alles leveren, zo 
blijkt uit bijgehouden lijsten. Ook zijn er lijsten met vermelding 
van allerlei diensten door inwoners van Helvoirt. Hoewel ik 
daarnaar niet op zoek was, kwam ik ook de namen van voor-
ouders tegen waarnaar ik eerder al naar had gezocht. Zo was 
ik weer terug bij mijn genealogisch onderzoek waarmee het 
allemaal begonnen was.

Bron
Degenen die meer over de gevolgen van deze oorlog in Brabant willen we-
ten verwijs ik naar: ‘De Oostenrijkse Successieoorlog in de Nederlanden 
(1744-1748)’; Riemsdijk, W.P. van; in: De waterschans; vol.27 (1997) nr.3 (Sep-
tember) p.89-97.

Ton van Reeken

Noot
1.  Gebruikte bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijkse_Successieoorlog. 

1. Begraafboek pagina 82: 18 augustus 1748 William Neendham dragonder

2. Begraafboek pagina 82: 4 oktober 1748 Willem Bonikens een engels tamboer, 12 oktober 1748 Miller een engelsman, 13 oktober 1748 Henri een engelslooper

3. Begraafboek pagina 86: 30 november 1750 Jacobus Smits weduwnaar gegaseert (bedoeld kan zijn: gegageert) soldaat

4. Een post uit een declaratie van geleverde bodediensten aan troepen 
gelegerd te Helvoirt in 1746

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijkse_Successieoorlog
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Van de tafel van het hoofdbestuur
Het hoofdbestuur (HB) houdt u via deze rubriek op de hoogte van zijn vele activiteiten

Vernieuwing website NGV

De NGV vernieuwt. Daarbij vraagt de website veel aandacht. 
De huidige uitvoering met een centraal deel en websteks voor 
afdelingen, diensten en interessegroepen is bijzonder com-
plex. Het IT-team onder leiding van René van Stipriaan heeft 
veel werk verzet. Helaas heeft René vanwege tijdsproblemen 
zijn taak neergelegd. Dit was aanleiding voor het hoofdbestuur 
om maatregelen te nemen. De eisen, waaraan de website moet 
voldoen zijn vastgelegd en voorgelegd aan een aantal bedrijven, 
die websites bouwen. Uiteindelijk is aan Klokwerk-design een 
opdracht verstrekt om zowel de projectleiding als inhoudelij-
ke activiteiten op zich te nemen. Samen met het IT-team is dit 
bedrijf inmiddels aan de slag gegaan om een ‘Proof of Concept’ 
gereed te maken, waarmee dan aangetoond kan worden dat 
Wordpress als basis voor de nieuwe website een goede keus is. 
We verwachten dat dit op de Algemene Vergadering van novem-
ber gepresenteerd kan worden. De website zou, bij goedkeuring 
van het concept, eind september 2017 operationeel kunnen zijn. 
Vanuit het hoofdbestuur is Peter de Bruin portefeuillehouder 
voor het IT-deel en John Boeren voor het PR-deel.

Taskforce ‘Stop de daling’ 

In een aantal sessies van deze taskforce zijn veel ideeën be-
sproken. Wat draagt bij aan een grotere belangstelling voor 
onze vereniging? De meerwaarde van het lidmaatschap gaan 
we de komende periode via diverse media onder de aandacht 
brengen van degenen die met genealogie en heraldiek bezig 
zijn. De NGV ‘voor familiegeschiedenis en heraldiek’ moet 
bekender worden. We zijn al gestart met het uitbreiden van 
Facebookpagina’s bij afdelingen. Vrijwilligers in de afdelingen 
worden geholpen om effectief berichten te plaatsen op deze 
pagina’s. De dienst PR is druk bezig met het ‘hoe en waarmee’ 
de NGV meer aandacht kan krijgen. De taskforce heeft haar 
eindrapport afgeleverd aan het hoofdbestuur. Dit is verwerkt 
in het beleidsplan 2017-2020 en het werkplan 2017.

Werkgroep contributiesysteem

Het digitale tijdperk biedt mogelijkheden tot differentiatie 
in de beschikbaarstelling van Gens Nostra en de afdelings-
bladen. De toenemende kosten van de fysieke verschijning 
en de verspreiding ervan nopen ertoe, hiervan gebruik te ma-
ken. Dat vereist dan wel een gelijktijdige aanpassing van het 
contributiesysteem. De hiertoe ingestelde werkgroep heeft 
inmiddels gesproken met de hoofden van de diensten, die de 
diverse producten van de NGV leveren. Ook de leden- en con-
tributie-administratie moet worden aangepast aan een gedif-
ferentieerde dienstverlening. Een hele operatie, die gedegen 
voorbereiding vraagt. Aan de Algemene Vergadering wordt in 
november een overzicht gegeven van de toekomstige moge-
lijkheden. Streven is om met ingang van het verenigingsjaar 
2018 deze veranderingen in te voeren.

Huishoudelijk Reglement

In de Algemene Vergadering van april jl. is het huishoudelijk re-
glement vastgesteld. In die vergadering en vanuit diverse af-
delingen zijn opmerkingen gemaakt over een aantal artikelen. 
Het hoofdbestuur heeft deze beoordeeld en besloten om een 
aantal wijzigingen voor te stellen. Het HB vraagt de komende 
Algemene Vergadering hierover een besluit te nemen.

Begroting 2017

Het samenstellen van een kostenraming vraagt veel aan-
dacht van de penningmeesters van de afdelingen. Ook 
diensthoofden ramen de kosten van hun dienst. De leden- en 
contributieadministratie en de dienst bestellingen leveren 
schattingen op voor de inkomstenkant. Ferd Oorsprong en 
Heimen Hooijer verwerken deze opgaven tot één integrale 
begroting die in het hoofdbestuur wordt besproken. In de 
Algemene Vergadering van november ligt de begroting ter 
vaststelling voor.
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Samenstelling hoofdbestuur
De activiteiten binnen de NGV worden uitgevoerd door vrijwil-
ligers die hier veel tijd en energie in steken. Ook de leden van 
het hoofdbestuur stellen hun kennis, ervaring en vrije tijd hier-
voor beschikbaar. Het hoofdbestuur bestaat nu uit acht leden. 
Op dit moment brengen we onder uw aandacht dat onze voor-
zitter Toon van Gestel in april statutair aftredend is en zich 
niet nog een termijn van drie jaar beschikbaar stelt. Personen 
die belangstelling hebben om een taak in het hoofdbestuur in 
te gaan vullen worden uitgenodigd om zich aan te melden bij 
de secretaris via secretaris@ngv.nl. Kandidaten kunnen ko-
mende periode meedraaien in het HB en in de AV van april 2017 
worden benoemd.

Bestuurlijke onderwerpen

Het hoofdbestuur is druk bezig met de voorbereiding van de 
Algemene Vergadering op 26 november aanstaande. Afgelo-
pen maanden is het hoofdbestuur in een aantal sessies bezig 

geweest met het opstellen van het beleidsplan 2017-2020 en 
het werkplan 2017. Een nieuwe koers om te zorgen dat de ac-
tiviteiten aansluiten bij de wensen van onze leden. Het werven 
van leden is van groot belang om de kosten en baten van de 
dienstverlening in balans te brengen. De Algemene Vergade-
ring wordt gevraagd in te stemmen met deze beide plannen.
De stukken voor de Algemene Vergadering worden half okto-
ber verzonden naar de afgevaardigden en de afdelingsbestu-
ren. In de periode voor 26 november zal in de afdelingen een 
afdelingsledenvergadering worden gehouden, waar leden al 
of niet akkoord kunnen gaan met de voorstellen, of daarop 
wijzigingen kunnen indienen. De afdelingsafgevaardigden 
verkrijgen op deze wijze mandaat voor hun inbreng en hun 
stem bij de besluitvorming in deze Algemene Vergadering. 
De stukken voor de Algemene Vergadering worden op de 
website gepubliceerd. Nadat u als lid hebt ingelogd, kunt u 
die inzien.

Arie van Herk, secretaris HB

Tijdschriften
Enkele gebruikte afkortingen: 

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

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

Nederland

Alkmadders, jg. 34, 2016 nr. 133. F. van Rijn: 100 jaar St.-Igna-
tiusschool: Van school- naar muziekgebouw [Meeuwissen]; W. 
Waltman: Willem van der Pouw Kraan [molenaar]; S. Bouw-
meester: De Mater Amabilis School, de school die geen school 
was; J. van der Meer: Armenfonds van de Vrije en Lage Boek-
horst [van Zeijl, Broekmeijer, de Stoppelaar]; A. Veloo: Malen 
voor de Aderpolder [Vermeij].

Amstelodamum, jg. 103, 2016-1. D. Mulder: Amusement in de 
Amstelstraat De concertzaal van het Nederlandsch Panopti-
cum en het Centraal Theater; M. Lankester-Marcus: Portret 
zoekt portret: hereniging van een Amsterdamse familie [De 

Bosch, Willink, de Kem-
penaer, Andringa; fami-
lieportret met biogra-
fische gegevens]; J. Ga-
wronski e.a.: De gelaagde 
stad onder het Water-
looplein [reconstructie 
bouwgeschiedenis].

Idem, jaarboek 107, 
2015. Themanummer. H. 
de Liagre Böhl: Rumoer 
aan de Amstel. Het Am-
sterdamse Stadhuis en 
het muziektheater 1808-
1988.
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Aold Hoksebarge, jg. 49, 2016-1. F. Leferink: De rampspoed 
van de fam. Bielevelt [verschillende familieleden overleden 
door ongelukken]; F. Steutel: Bijltjesdag in Haaksbergen?; H. 
Slotman: De huizen van de Blankenburg (7): de nummers 16, 
16a, 12 en 14 [Sluiter, Slotman, van Lochem, Sak]; E. Ooink: De 
Haaksbergse roots van textielfabrikant Gerrit Jan van Heek. 
Het erve Lankheet als voorvaderlijk erf van een textielfabri-
kantenfamilie (1) [Lankheet, ter Kuile, Scholten Langelo, Schol-
ten Vaarwerk, Wargerink]; E. Ooink: Register van miskoorn in 
Haaksbergen [28 namen met erven, ca. 1800; Buursink, Jasink, 
Ernstink].

Archievenblad, jg. 120, 2016-1. M. Reemst, A. de Lange: Van di-
gitaal werken en digitaal archiveren naar digitaal vernietigen; 
J. Stobbe, L. Cavero Cuenca: De collectie archieven van het 
Zuid-Afrikahuis; F. Damman: De archiefschatten van Castrum 
Peregrini. Over de parelvissers van de Herengracht; Red.: Ex-
tended Collective Licensing: panacee voor massadigitalise-
ring?
 Idem, 2016-2. V. Robijn: ‘Pakhuis’ of wetenschappelijke in-
stelling? Rijksarchivaris Van Riemsdijk en de nieuwbouw van 

het Algemeen Rijksar-
chief; Red.: Het ongrijp-
bare archief onvoltooid 
digitaal: de Erfgoed-
inspectie rapporteert; 
Archief 2020: Digitale 
duurzaamheid? Doe het 
samen, je hebt elkaar no-
dig; J. Leguijt: Kwalitatief 
gebruikersonderzoek: 
een effectief middel voor 
het ontwikkelen en ver-
beteren van websites?

Idem, 2016-3. De 
archief ervaring van Con-
rad Gietman [Willem IV 

van den Bergh, Maria van Nassau]; R. Bisscheroux: De digitale 
overheid en archivering (2); R. Spork, B. Ypma: Het nieuwe leven 
van Arie Slob ‘Ik ben terug bij mijn roots’ [directeur HC Overijs-
sel]; C. Heeren: Leren over de Tweede Wereldoorlog: een Zoe-
termeerse symbiose; A. de Beer: (Meer) studenten in archieven 
[nieuwe koers RA Tilburg; masterstudenten en promovendi; Ver-
meer, Uijens]; T. de Graaf: Bescherming van bedrijfscollecties.
 Idem, 2016-4. Red.: Wie zit waar? Het digitale archief-
veld; F. Tuinstra: Kanonnen! 17e-eeuws bewijsmateriaal in een 
21e-eeuwse strafzaak; E. Kraai: Beperkingen aan de openbaar-
heid; M. Paapst, J. Straat: Webarchivering door gemeentes: de 
huidige praktijk; B. Ypma: De nieuwe rol van Archief Eemland; M. 
Windhorst: Twee adviesraden over informatiebeheer in ketensa-
menwerking.

Archief Innovatie, IP special. R. Neve: Het moderne archief: 
Innovatief en ook authentiek; P. Doorn: Open wetenschap 
en de waarde van het delen van data voor het onderzoek; H. 

Heersink: Over de geschiedenis van de toekomst; R. Neve: 
Bij overheid en bedrijfsleven geldt hetzelfde: Informatie als 
basis voor strategie; idem: Toegankelijkheid centraal stellen; 
idem: CTO gemeente Amsterdam over digitalisering en open 
data: Informatie geeft stof tot nadenken; idem: Jim Stolze van 
Tedxamsterdam over kennis delen en de netwerkorganisatie 
‘Kennis dé driver voor innovatie’.

De Bewaarsman [Hoogland], jg. 22, 2016-1. R. Hopster: Wa-
tersnood in Hoogland [overstromingen van 13 op 14 januari 
1916]; C. van Loen: Boerderijnamen die op -rijst eindigen; G. 
Traa: Kamp Amersfoort. Herinneringen van Hannes Traa 
1940-1945 (3).

Bie t Schildt, jg. 16, 2016-1. J.R. Huizinga: De geneeskundige 
verzorging in het oostelijke gedeelte van de Woldstreek (3); 
D. Slagman: Waterbeheersing in oostelijk Duurswold (4); J. 
Steenhuizen: Vrachtvervoer over water in de oostelijke Wold-
streek (interview met oud-binnenschippers IJpe Copinga en 
Grietje Copinga-Swiersema).
 
Bolswards Historie, jg. 6, 2016 nr. 10. O. van der Meer: Bols-
ward van binnen naar buiten de grachten; D. Bosma-Faber: 
Rjocht en sjlocht as dy fan Boalsert [Gysbert Japicx, Salves, 
Harings]; P. Mulder: Boekdrukkers in Bolsward [van Haring-
houck, Cuperus, de Jong, Osinga]; K. Postma: Doeke A. Tolsma, 
een markante Bolswarder kunstenaar; J. Keuvelaar: Kunst in 
Bolsward [Berend Kunst (1794-1881); Roorda, Mulier, Schra-
kamp, Wiebes]; P. Mulder: ‘Laatste woord van den Gevonniste’ 
[Sijbrandij]; A. Buwalda: Uurwerkmakers te Bolsward [Pieters, 
Steffens, Nitters, de Looze]; D. Bosma-Faber: Het Houtstek – 
150 jaar in Bolsward [4 gen. Van der Werf].

Bulletin Streekmuseum Hoeksche Waard, 2016 nr. 129. P. van 
Hulst: Genealogie & Streekhistorie [aanwinsten: rechterlijke 
archieven van Goudswaard, Heinenoord en Hoge en Lage Vier-
schaar; families: van der Heul, Both, Struik, van der Hoek].

Caert Thresoor, jg. 35, 2016-1. M. van Egmond: De kaartenver-
zameling van Anton Albert Beekman [(1854-1947), historisch 
geograaf]; L. Ruitinga: De Topographische en Militaire kaart 
van het Koningrijk der Nederlanden [digitaal beschikbaar in 
Universiteitsbibliotheek VU Amsterdam]; E. Heere, F. Orme-
ling: De nauwkeurigheid van kaarten van Java vóór de triangu-
latie (1800-1850); H. Kok: Een Duitse koperplaat uit 1922 van de 
rede van Batavia; L. Ruitinga: Kaartencollecties in Nederland: 
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam.

Cronicke, jg. 16, 2016 nr. 29. A. Romijn-de Raat: Herinneringen 
aan bouwbedrijf De Raat; Memoires van M.M. Vermeij-Filius 
(2); J. Mol: Abraham Mol ‘de Amerikaan’: een bijzondere Flup-
lander; G. Noordhoek: De oprichting en verdere geschiedenis 
van NOAD 67; J. Mol: De familie Faasse: schippers in hart en 
nieren; R. Quist: Leen Quist, meester uit de polder; J. Heijboer: 
De veren van Sint Philipsland (2); C.R. de Rooij: Mijn opa kwam 



462  –  Gens Nostra 2016 - jaargang 71 nummer 11

van Flipland [met kwst. van Cornelis Johannes de Rooij (1881-
1955), 10 gen. (kwn. 1-579); Braber, Reijngoudt, Mol, Nieuwen-
huizen, van Bendegom].

Drents Genealogisch Jaarboek, jg 22, 2015. Themanummer Be-
roepen. G. Mulder: Het Tissinge-goed te Pesse en de Mulders 
van de Pesser windkorenmolen [14 gen. Tissinge-Mulder, ca. 
1350-1896; Broekman, Nijsinge, Lefferts, Pol, Bril, Klooster]; 
R. Alma, C. de Graaf: Het Drents/Groninger geslacht Hubbel-
ding, later genaamd Ten Holte en Oving [wapen- en zegelafb., 
overzicht leengoederen in tabelvorm, fam. schema’s, 8 gen., 
ca. 1330-1569; Buiting, Hoveman, Potter]; D. Swarts: Kwartier-
staat van Jannes Simons Swiers [(1725-1802), diverse school-
meesterfamilies; 27 kwn., Leeuwricksvelt, Beunings/Buy-
ninck, Woerdinge]; H. van den Beukel: Hervonden familie van 
mijn grootmoeder Johanna Sieders-Koster, Hoogeveen; C. de 
Graaf: Wil de echte vader opstaan? [behandeld verschillende 
gevallen in Sleen; Berg, Kok, Doornbos/Westerhoff, Nap, Meij-
er]. Met index.

Dwars Op [Voorhout], jg. 17, 2015 nr. 55. M.M.C. van Buul, A. 
Deutekom: Plechtige Communie van een tante en 2 zusjes 
Langeveld; K. den Elzen: Burg. Bultenlaan [Gerhard Bulten geb. 
Brouwer (1871-1955), burgemeester 1920-1938, met kwst. van 
zijn kinderen; Brouwer, Eijkelhart, van Noort, van Hensbergen]; 
K. den Elzen: Van Gerven, Complete Woninginrichting ‘stukken 
beter op de strekkende meter’ [met kwst. van Gerven, van 
Emmerik, Smakman, van Opzeeland, van Wakeren]; E. van der 
Hoeven: Pastoors Bresser en Nijman familie? [aangehuwd fa-
milie]; M.M.C. van Buul: Meneer Bakker [bekend leraar]; M.M.C. 
Van Buul, A. Deutekom: Razzia in Voorhout.
 Idem, jg. 18, 2016 nr. 56. J. Warmenhoven, M. van Buul: De 
geschiedenis van boerderij Oostdam [Ruigrok van der Wer-
ve, Oostdam]; K. den Elzen: Zijn er meer Voorhoutse oorlogs-
slachtoffers [lijst namen]; K. den Elzen: Bergendaal in de Loos-
ter, lusthof, waterburcht, buitenplaats en boerderij [Nagel, 
Koesen, Dallens, van Schie]; idem: Rinus van Emmerik: missi-
onaris, apotheker, onderwijzer en aannemer in Congo [kwst. 31 
kwn.; van Emmerik, van Wakeren, van den Berg, Westerhoven]; 
M. van Buul: Herman Boerhaave en de cantates van John Clerk 
of Penicuik; A. Deutekom, M. van Buul: De Bok, de Geit, de Een-
dracht.

Eigen Perk [Hilversum], jg. 36, 2016-1. B. van der Pers: Van oud 
naar jong. Huisjesmelkers in de Hilversumse bejaardenzorg 
[Eggelmeijer]; A. Weltens: Van den Bovenkamp, Deense stijl-
meubels uit Hilversum; F. Goubitz: Mop Goubitz, de markante 
bloemist van de Gijsbrecht [(1908-1996), dienstweigeraar, ver-
zetsstrijder].

Het Feyne Kwartier [Goeree-Overflakkee], jg. 20, 2015-3. On-
derzoeksvragen: Tanis, Block; Hoe werden onze dorpen be-
stuurd (2); E. Lassing: Uit de archieven 1 en 2 [boedel Bigge en 
Dabbe, ds. Vetter en Philippo, van Heukelom]; idem: Zoeken 
in notariële archieven [overzicht ontsluiting]; M. Zaaijer (†): 

Huizen in het dorp van Melissant (1) [Dorenheim, Visbeen, 
Kooman, Lodder, Dusart, Gestell].
 Idem, jg. 21, 2016-1. J. Bosloper: Genealogie Bosloper (1) 
[stamvader: Willem Maertense van den Bos(ch), 8 gen., ca. 
1620-1954; Joostens, van Dooren, Rijser]; M. Zaaijer (†): Uit de 
archieven: Huizen in het dorp van Melissant (2) [periode 1731-
1771; Lokker, Volwerk, Hamete, Kolff, Hoeckman]. 

Geestgronden [Egmond], jg. 22, 2015-4. T. de Groot: Kapper 
Zentveld. Bijna een eeuw knippen en scheren in Egmond-Bin-

nen (1) [3 gen., vanaf 1869; 
Dekker, Schuit, Broek]; 
J. Hof: De altaarluiken, 
bestemd voor de slotka-
pel [Rietwijk]; C. Kager: 
Stropersdrama te Eg-
mond-Binnen [1932; Dek-
ker, Koelewijn, van den 
Berg, Minee].

Idem, jg. 23, 2016-1. J. 
Hof: George van Egmont, 
bisschop van Utrecht, 
Abt van St. Amand [1504-
1559; met kwst. in lijst-
vorm, 31 kwn.]; G. Zwaan: 
Le registre civique de 

Egmond sur mer [vondst; registratie beroepsbevolking 1811]; C. 
Kager: Stropersdrama vervolg; T. de Groot-Zentveld: Kapper 
Zentveld (2).

GEM, jg. 24, 2016-1. M. Maas: De Solsers lieten Nederland 
schateren [19e-20e eeuw; Solser, Boesnach, Hesse]; B. Coret: 
Doorzoek de Genealogische Open Data van Nederlandse Ar-
chieven [uitleg zoekmogelijkheden]; F. van den Hoven: www.
plaatsengids.nl ‘Nieuwe Van der Aa’ in wording; H. van den 
Broek: Bijzondere namen in families van geneeskundigen 
[namen Cosmas, Damianus, Galenus en Theophratus; fami-
lies: Beels, Slotena, van Balen, van Nerven, de Haan, Wier, 
Tiboel, Knips]; D. Kranen: Jan Pieter Rathlauw en het geheim 
van Roonhuysen [handel in verlostang]; H.M. Lups: Beroepen 
van vroeger (verlakker-victualiënhandelaar); D. Kranen: Een 
epidemie op de Veluwe [rode loop in de jaren 1780]; Wapen-
register.

Gen., jg. 22, 2016-1. S. Reinders: ‘Mijn oma was dus een vluch-
teling’ [‘Verborgen Verleden’: Dominique van der Heyde]; K. 
Heijdenrijk: Haagse dingen die je niet voorbij kunt laten gaan 
[geschiedenis van een weesjongen: George Krul]; L. de Bruijn: 
Pim Vercoulen verzamelaar van terdoodveroordeelden; M. de 
Natris: Abraham Maggaris, nepdokter en oplichter; H. Nijdam: 
Familievetes: patronen van wraak en verzoening; A. Schmidt: 
Criminele vrouwen in de vroegmoderne Hollandse stad; C. van 
der Ven: Boeven en boefjes gezocht. Op zoek naar de zelfkant 
van je stamboom; H. van der Velde: Straf en onschuld in het 
Algemeen Politieblad; G. van Breugel: Dubbelgraf met dub-



Gens Nostra 2016 - jaargang 71 nummer 11  –  463 

bele bodem [van Bruelis, van Zuidland, van der Maelstede; 
met wapenafb.]; R. van Drie: Pijler 3: Verantwoord de bron van 
je informatie; E. Ligtenberg: Napoleons Sallandse soldaten 
[onderzoeksproject]; G. van Breugel: Het familiewapen als to-
tem; D. Groffen: Het Zeeuws Archief: over driehoeksreizen en 
monsterrollen; E. Hennekam: Google Maps en andere online 
kaartendiensten; L. de Bruijn: Verleden tijd: De moeder van An-
tonia’s moeder [Kuiper].

Geschiedenis van Ursem, jg. 36, 2016-1. T. Hollenberg: De slag 
bij Rustenburg 1944 en het verzet op Ursem [Ruijter, van Haas-
ter, van de Nes, Kolenbrander, Jonker, Niele]; N. Mulder: Drama 
in de Mijzen [...] bommenwerper neergestort op woonhuizen; 
Rood, de Groot].

‘s-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 22, 2016-1. A. Mol: 
Slaaf van den sterken drank [Roos]; W. van Velsen, J. Visser: 

Gekissebis om financi-
ele ondersteuning door 
het algemeen armbe-
stuur [misoogsten 1845; 
Stoker, Boudewijns]; Bas 
de Jong vertelt (slot); R. 
de Grauw: Molendijk 41 
[gebouwd ca. 1900; in-
terview met Willie Lam-
mers]; Piet de Man en zijn 
middelen van bestaan; W. 
van Velsen: Een woning 
voor Piet Uitterlinde [we-
deropbouwtijd]; idem: 
Schot in het been [1735; 
Bijl]; H. Aardoom: De bal-

juw geschorst [Kluit]; P.W. de Zeeuw: Volksgeneeskunst begin 
20e eeuw (1); D.W. Gravendeel: Vroege vogels de eerste dertig 
jaar (2) [van der Wulp, Appel, Koenen, van Meeuwen].

Die Haghe, Jaarboek 2015. D. Cannegieter: Honderd en vijfen-
twintig jaar Die Haghe; H. van der Weel: Luiden voor kerk en 
wereld [Luidklokkenproject]; E. Wolleswinkel: Er was eens een 
penseelprinses ... en zij heette Aleijda Wolfsen [(1645-1707), 
exm. Terstege; Netscher, Soury, Roseboom, Bartolotti van 
den Heuvel, Goltstein, Haersma]; Q. Buvelot: ‘Bijzonderheden 
Prins Mouritz Huis’ [door Rudolph van Olden (1752-1828)]; W. 
Hayes: De oprichting van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit; 
C. Glaudemans: Op zoek naar de ark. De geschiedenis van 
de Heilige Arke of Aron Hakodesj van de Grote Synagoge in 
de Wagenstraat; D. Brongers: Pulchri Studio tussen kunst en 
‘Kultur’, 1940-1946; F. van Rooijen: Nieuwe Haagse archieven 
in 2014.

Heemkunde Hattem, 2016 nr. 146. E. de Jonge: Hattem in de 
zeventiende eeuw [wapen Rengers; Berents]; T. Eghuizen: Her-
inneringen van de familie Van den Belt aan hun Hattemer jaren 
(3) [verv.]; D. Locht: Emigratie 1846 [naar Noord-Amerika; Smit, 

Blom, Sanders, Streng, Tijssen]; D. Moesker: Wapentuig ten tij-
de van de Middeleeuwen. 

Heerlijck Ni-js, 2015 nr. 59. W. Berendsen: Rietmuts of toch 
Golfzang? [familiebedrijf Damen]; idem: Philippe Jacques 
de Bellefroid een doorzetter [burgemeester van Wehl; Wes-
terholt, van Heeckeren, van Lintelo; portretten]; T. Berend-
sen-Versteeg: Ingrid de Zwart, de eerste vrouwelijke predi-
kant in Wehl [van 1985-1992]; Burgemeester Passtoors vertelt 
over oorlogstijd en bevrijding; W. Berendsen: Waar ben ik ge-
boren? [Frits van Veldhoven, tijdens evacuatie 1945]; Red.: De 
vlag van Wehl; Wehl vanaf 1 juni 1816 Nederlands grondgebied. 

Historisch Purmerend, 2016 nr. 43. J. Otsen: De restauratie 
van villa Clementina en de Doelestallen [Brantjes, Steger, van 

Rijn, Dix]; J. Otsen: De li-
quidatie van NSB-burge-
meester van Baak [Lad-
wig, Koebrugge, Snijder, 
de Boer]; B. de Lange: 
Watersnood 1916. Ramp 
met grote gevolgen; S. 
Besseling: Johanna Tur-
ner 18e-eeuwse Purme-
rendse op de bres voor 
mensenrechten [van Hat-
tem, Crellius]; R. Luiks: 
Firma Buiten in Padje-
dijk. Wij waren de kleine 
Bijenkorf [3 gen.; Dekker, 
Groeneveld, Hupkes]; 

J. van Kuler: Geboren en overleden tijdens watersnood [Dil, 
Heijlo]; B. Vlak-Mol: Zes banketbakkers in het Huis met de 
Luifel [Sant, de Wolf, Koel, Dirks, van der Mey]; B. Stamkot: 
Stadsdrukkers Monopolie in de Peperstraat [Baars, Munnik, 
Tonning, Jordaan, Keyzer, Peereboom]; J. van Kuler: Peppink 
Coiffeurs 50 jaar in Purmerend.

Historische Kring Eemnes, jg. 38, 2016-1. J. Groeneveld: Men-
negaten aan Wakkerendijk en Meentweg [zwakke plekken 
in zeewering]; B. Snel: Levensverhaal van Jan Hendrik Otto 
Dop [*1926, x 1953 Eddy van Steenderen de Kok]; M. Majoor: 
Kwartierstaat Antje Koppen [(1889-1969), 32 kwn.; –, van Wijk, 
Beukbergen, Fokken].

Historische Kring Laren, 2016 nr. 135. A. Armbrust, W. Keizer: 
Gezondheidszorg in Laren (1): De mestvaalt naast de waterput; 
G. Meulenkamp, H. Schaapherder: Van kwekerij naar Standel-
kruid [Timmerman]; B.G.L. de Boer: De Bokkenboer [de Leeuw]; 
G. Meulenkamp, A. Kos: Erfgooiers en hun gemene gronden (II): 
Hendrik Smit versus Ryan Bundy; M. van der Schaal: Douwe 
Komter 1871-1959 [tekenaar, kunstschilder en kunsthandelaar].
 Idem, 2016 nr. 136. T. Koetsier, E. Roest: Laren in oorlogs-
tijd, het slotakkoord; M. van der Schaal: Jan Frederik Rinke 
1863-1922 [tekenaar, illustrator, kunstschilder, boekbandont-
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werper, etser, graficus, poppenspeler en houtbewerker]; J. 
Groeneveld: De Brink: 250 jaar tussen vernieuwing en behoud; 
P. C.L. van der Ploeg: Nico van Harpen en ‘De Larense Kunst-
handel’ (1905-1921).

Historische Kring Loosdrecht, jg. 43, 2016 nr. 191. Het geslacht 
Doets [uit Middelie, 4 gen., 1709-1880; verhalend beschreven]; 
J. Mol: Aanvullingen op de Loosdrechtse geschiedenis 1939-
1945 (6); A. de Kloet: Maas Timmerman. Een fatsoenlijk ingeze-
tene en flink werkman [(1875-1949), wegwerker en onbezoldigd 
rijksveldwachter]; idem: Het tolhuisje naast de ‘koninklijke’. 

Holland, historisch tijdschrift, jg. 48, 2016-1. Thema Joods in 
Holland. H. Looijesteijn: Van kosmopolitische koopman tot 
Hollandse edelman? Het geslacht Suasso, 1654-1818; T. Rä-
decker: ‘Moses is tot [de] Raad verheven’ [integratie van Am-
sterdamse, Rotterdamse en Haagse joden in de 19de eeuw]; 
W. Willems, H. Verbeek: Joods Scheveningen. Portret van een 
gemeenschap; L. Almagor: Jeruzalem: waar dan ook. Joods ter-
ritorialisme en zijn Hollandse dimensie; A. van der Zee: Joods 
erfgoed in Den Haag. Interview met Corien Glaudemans; B. van 
Woerkom: Beeldessay: Het Joodse Werkdorp Nieuwesluis in 
de Wieringermeerpolder 1934-1941.

De Indische Navorscher, jaarboek 2015. R. de Neve: Gene-
alogie van de familie Townsend in Nederlandsch-Indië en 

Australië [5 gen., 1779-
1954; Dederingh, Chew, 
Maidman, van der Vlist, 
van Kruistum]; R. Vis-
sers: Genealogie van de 
Indische familie Barthe-
lemy [6 gen., 1773-1988; 
Landtrehr, Terhoeff, 
Maidman, Tergau, Ag-
terberg]; R. Vissers, D.P. 
Pujol: De Engelse voor-
ouders en verwanten 
van de Indische familie 
Maidman. Een speur-
tocht in Engelse archie-
ven [met schema 5 gen., 
1692-1905]; Kwartierblad 

Theuvenet-Maitimo [16 kwn.; Schönherr, Laarhuis]; R. Dumas: 
Vier generaties Weiffenbach in Nederlandsch-Indië [1773-
1998; Tammens, Riggs, Scheltens, Velzen, Conrad]; R. Mostert: 
George Fredrich Heijneman uit Hessen-Kassel en zijn nako-
melingen in Nederlandsch-Indië [7 gen., 1785-2006; Cinecout, 
Racine, van der Klugt, van den Brandt, Pesch, Schouten, Elliott, 
Tressel]; R. de Neve: De Indische familie Du Perron. Haar af-
stamming en genealogie [5 gen., 1756-1958; Caron, de Quartel, 
Menu]; idem: Genealogie van de Indische familie Döhne [6 gen., 
1773-1993; Fellekamp, Vogel, Sterkt, Schultz, van der Heijde]; 
idem: De Bevere (Van Polanen de Bevere) in Nederlandsch-In-
dië [met wapens, 7 gen., 1649-1920; Heussen, Bontekoning(h), 

Witte, Schultz, Bergman]; idem: De Indische familie Albinus. 
Haar eerste drie generaties en directe, uit Anhalt stammende 
voorgeslacht [8 gen., 1653-1965; Ring, Toorzee, van der Parra, 
d’Ablaing, Kerkering, Pfeil]; idem: Fragmentgenealogie van 
een familie Krijgsman in Nederlandsch-Indië [4 gen., 1785-1971; 
Joesée, Ferbach, Plassaer]. 

Jaarboek Oud-Dordrecht, 2015. Themanummer. Aart Schou-
man, tekenaar en kunstschilder [zijn Dordtse jaren 1710-1753, 
herkomst en jonge jaren, handelaar en ambachtsman, de kun-
stenaar, de Haagse jaren 1748-1792]. 

Jaarboek Vereniging Heemkunde Ootmarsum, jg. 33, 2016. 
M. Raatgerink: 50 jaar Heemkunde in vogelvlucht; H. Eweg, 
T. Bokkers: Pand Hotel de la Poste [Teusse, Beukers, Knol]; R. 
Grimberg: Donkere wolken boven de Duus [over een rondweg 
en het verdwenen erf ter Duis; stamreeks 5 gen. ter Duis]; G. 
Borggreve: 40 jaar Toneelvereniging Ootmarsum; J.M. Haar-
huis: Jan Willem Racer [advocaat en rechtsgeleerde 18e eeuw]; 
I. Hulsman: Proätke met Riky Exterkate-Groeneveld [fam. 
Groeneveld]; A.H. Temmink: Chirurgijnen van Ootmarsum [Tij-
deman, Werners, Holst, Ruinck, Noorbeek, van Kersbergen]. 

De Kleine Meierij, jg. 67, 2016-1. M. van der Waals: Een be-
roemde Amerikaan bezoekt Heukelom in 1929 [Adrian Rollini 
(jazz-musicus); Eschauzier]; A. van Dorp: Beelden uit de mo-
bilisatiejaren 1914-1918: Moergestel (2); B. Aarts: Landen en 
Tilburg-Oisterwijk: Dynastieke banden en wederzijdse mot-
te-burchten [12e-14e eeuw; van Landen, van Tilborg]; J. van der 
Loo: Het leven van mijn betovergrootvader Gerardus Mut-
saers (1781-1856) te Tilburg, Enschot en Udenhout: een leven 
vol drama.

De Kostersteen, 2016 nr. 135. A. van der Valk: Welkom in Ben-
nekom [90 Oegandese vluchtelingen]; H. Gijsbertsen: Hotel 
Rawang, Dorpsstraat, Bennekom [fam. Van der Sloten]; K. Hei-
tink: Dick Ket (1902-1940) overlijden en begrafenis; J. van Eck: 
Diepvries Soetendaal.
 Idem, 2016 nr. 136. K. Heitink: Bennekomse burgerslacht-
offers in de meidagen van 1940; M. Bosch-Hiddema: De arres-
tatie van Ir. Siebe Bosch; W. Cromwijk: Het Genootschap Ne-
derland-Israël in Bennekom; A. Steenbergen: De Wildekamp in 
Bennekom [historie buurtschap]; K. Heitink: Werkgroep Ben-
nekomse oorlogsslachtoffers. 

Kringblad Historische Kring Bemmel, jg 26, 2016-1. R. Hae-
gens: De Oranje Limes van Maurits; P. Oostervink: Het Bem-
meltje [penning, wapenfiguur]; A. Stuart: Van Huus Uut (7); R. 
Haegens: De familie Houterman [foto’s, namen]; A. Klomp: 
Bemmel eind 19e eeuw (1) [verkoop hofsteden en huizen]; R. 
Haegens: Het transportbedrijf van Hent d’n Uul [4 gen. Peters, 
familiebedrijf]. 

Het Kromme-Rijngebied, jg. 50, 2016-1. G.B.H. van Wouden-
berg: De verdwenen hofstede Rijna (Rijnna) in Wijk bij Duur-
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stede [historie 15e-20e eeuw; pachters (in stamreeksen): van 
Noort, van Maseyck, van den Nieuwendijk, van Leer, Koppert, 
van Bern, van Dijk, Merkens]; A.A.B. van Bemmel: Familie-ar-
chief De Wijkerslooth de Weerdesteyn (1418-1920) geïnven-
tariseerd: een Fundgrübe [totstandkoming inventaris, wapen, 
slaven, huis Wulven; Ram van Schalkwijk, van Bemmel].

Kroniek [Amersfoort], jg. 18, 2016-1. W. Meershoek, P. Kaljé: 
Leer nooit te vergeten [kamp Amersfoort en Armando]; J.-W. 
van Lieshout: Herdenkingsstenen in Amersfoort [de Groot]; H. 
van der Lee: Blazer & Metz [Amersfoortse speelgoedhande-
laar in en na de oorlog]; B. Elias: Mysteries rond Franse bezoe-
ken van 1811-1813. Napoleon en Falba samen in een optocht; J. 
Martin: Poort tot de stad [accijnshuisje aan de Bloemendalse-
straat]; G. Raven, H. van der Hooft: Eemfilmers maken film met 
de gastelingen Het schelpenkettinkje.

Leids Jaarboekje, 2015. D.E.H. de Boer: Met zang en wimpel. 
Leiden en de Spaanse Armada [diesrede]; F. Lugt: Het oudste 
Leiden [over munten, ontginningen, stadsrecht, de brug, het 
toernooiveld en de Burcht]; R. van Maanen: De Hooglandse 
kerksteeg alias Paradijssteeg; P. Heinsbroek (†), P. de Jong: 
Twee grafzerken van rode zandsteen uit de Pieterskerk [van 
Berckel]; M. de Vos: De bibliotheek van de Leidse regent Abra-
ham van Gerwen (1663-1727) [boedelinventaris als bron]; P. van 
der Plas, M. van der Wielen-de Goede: Roucoop of Oostbos? 
Gezicht op de Vliet door Jan van Goyen [Sixti]; E. Sodderland: 
De zalige lucht der vrijheid. De Bataafse revolutiejaren 1795-
1799 in Leiderdorp; M. Luining: Zeventig jaar Studium Genera-
le in Leiden: 1945-2015.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 44, 2016-1. R. de la 
Haye: Franstalige familienamen in Limburg [enkele tientallen 
namen, achtergronden en legendes over herkomst weerlegd 
met feiten, beroepsgroepen]; A.S.M. Patelski: De herkomst 
van de familie Damoiseaux. Een Waalse pachtersfamilie in 
Zuid-Limburg [wapen, fragm.-parenteeel 4 gen., 1666-1833; 
Fagar, Sauvaige, Malvaux, Houtermans, Smitsmans, Mor, Hae-
sen].

De Maasgouw, jg. 135, 2016-1. J.M.W.C. Schatorjé: Pastelpor-
tret van een laatste raadsverwant [Mooren]; A.M.P.P. Janssen: 
Het Begas Haus in Heinsberg [Carl Joseph Begas (1794-1854), 
kunstschilder]; G.H.A. Venner: De bouw van de parochiekerk 
van Sint-Christoffel te Roermond; J. Slangen: Leerzame rol-
prenten in natuurlijke kleuren. Mortelshof, in landbouwvoor-
lichtingsfilms rond 1940; L.M.M. Baltussen: Henri Goovaerts. 
Een schilder die trouw bleef aan zijn kunst en aan Maastricht. 
Index jg. 134, 2015.

Mars et Historia, jg. 49, 2015-4. K. Schulten: De schijnaanval op 
Hougoumont tijdens de Slag bij Waterloo (1815). Beeldvorming 
en werkelijkheid; T. Broos: Pieter Schoemaker, inspecteur van 
politie in Nederlands-Indië, 1921-1947; D. Starink: Schiphol als 
Nederlands militair vliegveld 1916-1940 [verv.].

 Idem, jg. 50, 2016-1. K. Schulten: Alava, stafofficier van Wel-
lington [Miguel de Alava y Esquivel (1772-1843), Spaans mari-
ne-officier, generaal en ambassadeur, onderscheidde zich in 
de Slag bij Waterloo 1815]; E. Muilwijk: Website en Facebook 
van Mars et Historia brengt militaire geschiedenis bijeen; A. 
Tomic: De Servische aftocht door Albanië in 1915; L. Brama: 
Mars portretteert Hans van Lith: Fascinatie met de ‘Groote 
Oorlog’; A. Oepkes e.a.: Digging deeper in Ieper.

Mededelingen Historische Kring West-Betuwe, jg 43, 2015-3. 
H. Marinus: Johan Willem Marinus (1694-1765), een boeiende 
predikant-carriere die eindigt in Beesd; R. van Wijk: Mijn va-
der kreeg 6 maanden dwangarbeid; Reg. Arch. Rivierenland: 
De Heerlijkheden Geldermalsen en Meteren [uitverkoop 1790; 
Pasques de Chavonnes].
 Idem, jg. 44, 2016-1. A. Eerelman-Hanselman: De dorpen 
van de gemeente Geldermalsen in het Rijksmuseum; G. de 
Kruijff: Verdwenen grenspaal Rhenoij-Acquoij weer boven wa-
ter.

Met gansen trou, jg. 65, 2015-12. B. Meijs, P. van de Weijenberg: 
De Vlijmense proef om opnieuw hop te gaan telen.
 Idem, jg. 66, 2016-1. P.C. de Jongh: Harmonie Concordia van 
Vlijmen [historie]; B. van Helvoort: Nieuwkuijk in 1810 roomser 
dan de pastoor.
 Idem, 2016-2. B. Meijs: Verraden aan de Duitse bezetter?; 
A. Verboord: In memoriam abt Gerardus Hopstaken [van abdij 
Mariënkroon].
 Idem, 2016-3. S. van Hulten: Het wit-gele kruis in Drunen. 
Gezondheid en hygiëne in de 19e eeuw in Noord-Brabant; R. 
van Boxtel: Koffiestroop uit Heusden [Keunen, Malingré].
 Idem, 2016-4. B. Beaard: Henk Romeijn, verzetsheld uit 
Drunen 1921-1944.

Misjpoge, jg. 29, 2016-1. F. Slicht: Het familieverhaal van koor-
dirigent Meijer Smeer; B. Schijf: Regina Klara Weindling, 1892-
1990; B. Coret: Doorzoek de genealogische open data van Ne-
derlandse archieven; B. Schijf: Redelmeier, een Duits-Joodse 
bankier (1887-1953); M. Maas: Maupie Staal (1887-1978) een 
gentleman-humorist; B. Schijf: De gebroeders Perlberger.
 Idem, 2016-2. P. Manasse: Nagelaten berichten uit het 
Kamp: de familie Monnikendam; M. Frances-Kircz: Een tijds-
beeld verbeeld: Benno Premsela en Max Heijmans; H. Snel: 
Joodse huwelijken in Amsterdam (1): Geplande huwelijken 
die niet doorgingen in Amsterdam in de 18de eeuw; M. Maas: 
Louis Contran (1875-1940) ‘Humorist-conferencier’; B. Schijf: 
De familie Flesseman [3 gen., 1878-1995]; C. Caran: De Jacob 
Coppenhagen Collectie in Oxford, UK. 

De Nederlandsche Leeuw, jg. 133, 2016-1. A.J. Mensema: Can-
nenburgh. Een illuster huwelijk Van Isendoorn-van Essen. 
Huizen op een kwartierstaat [door het huwelijk van Elbert 
van Isendoorn à Blois met Hedwig Maria van Essen in 1645 
werden de de huizen Cannenburg in Vaassen en Swanenborg 
bij Vorchten verenigd; kwst. 32 kwn. van elk van de echtelie-



466  –  Gens Nostra 2016 - jaargang 71 nummer 11

den; van Stommel, van Voorst, van Arnhem, van Rossem, van 
Amstel van Mijnden, van den Knippenborg]; D. Verhoef: De 
familieboom van Andryes Jacobs ons overgrootvader (van 
Cootwijck, van Doorn, van Leeuwen, van Praet) Een briefje in 
de papieren van mr. Johan van Cootwijck te Utrecht [zeer uit-
gebreide parenteel van Jacob Jansz korenkoper te Utrecht, 
tr. vóór 1515 Cornelia N.N., van der Meij, van Paddenburch, van 
Hoechvelt, ter Linden, van Noest, van Velpen, van Bronckhorst, 
van Hasselt, van Mekeren]; Aanv. & verbeteringen: Nogmaals 
de voorouders van Philippa Staunton: Carey en Trockmorton 
[uitgebreid onderzoek in Shropshire].

Nieuwsblad Vereniging Oud Lisse, jg. 15, 2016-1. L. Bemelman: 
Een plankje op de Lisserdijk [Bemelman, Balkenende, Schra-

ma]; D. Floorijp: Het pre-
dikantenbord; A. de Ko-
ning: Gerrit van der Meij, 
een ongekend talent uit 
Lisse [wiskundige, 1914-
2002; met kwst. –, van 
Aalst, Servaas, Vilders]; 
R.J. Pex: Zwerver Land-
man opnieuw in actie, 
1847 [verv.].

Idem, 2016-2. A. in 
‘t Veld: 125-jarige Lis-
sesche IJsclub werkt in 
stilte; L. Bemelman: Pas-
toor Hugo van der Vlugt, 
verzet in Noorwegen in 

oorlogstijd; L. Brouwer: Van korenbloem naar zonnepit [van 
molenaar tot bloembollenkweker; met kwst. Puck Beelen 
[31 kwn.; Beelen, van Dril, Horstman, Lommerse]; D. Boogerd: 
Het Rottenest [buurt en bewoners].

Old Ni-js, jg. 33, 2015, nr. 92. N. Reessink: Bouwhistorie van 
kasteel Huis Bergh; R. Vister: Nol Tinneveld, verteller uit de 
Liemers; J. Thoben: Pater Karl Derksen O.P. [met kwst. 16 kwn.; 
Druschel, van Rossum, Baumanns].
 Idem, jg. 34, 2016, nr. 93. P. Thoben: Levensschets van John 
Thoben (1922-2016) [exm. Eppink; drukker, uitgever, genealoog 
en streekhistoricus]; R. Vister: Tempeliers, een van John’s le-
venswerken; De Berghse Gilden in beeld [lezing John Thoben 
op 2-12-2002]; R. Mijnen: Grasduinen in Old Ni-js.

‘t Olde Guet, 2015 nr. 23. B. Kingma: Grote Hoorn, een buurt-
schap in een schemerig verleden; H.C. Besselink: De gezusters 
Hagedoorn en andere verhalen (4); M. Grondsma: Vrouw Sna-
kenborg [Gezina Lutmers, exm. ter Veer, *1866]; G.W. Braam: 
Folkert de Boer, gele rijder, pechbestrijder; idem: Een leven 
lang kapper [Wobbe Ausma].

De Omroeper, jg. 29, 2016-1. H. Schaftenaar: Op de koffie bij 
Henny Bos, zoon van de laatste koetsier van de Vesting [fami-
lieherinneringen, 3 gen.]; idem: Een foto van de Binnendijkse 

molen [Bakker, van der Veer]; A. Verweij, H. Schaftenaar: Op de 
bres voor een betere wereld Anne Adelaar-Fürth (1884-1944) 
[Montessorionderwijs]; H. Schaftenaar: ‘De keersen in ‘t meer 
geset’, Andires van der Meulen (1591-1654) en de drooglegging 
van het Naardermeer; idem: Hogenbergs massacre te Naar-
den in 1572: een waar verhaal in een fake decor. 
 Idem, 2016-2. H. Schaftenaar: Feiten en intriges bij een on-
derzoek (1946) naar de gedragingen van het politiekorps van 
Naarden tijdens de bezettingsjaren; idem: Kameraadschaps-
avond in cafe De Beurs te Naarden in 1942, nieuwe wetens-
waardigheden uit de Tweede Wereldoorlog [van Rhijn, Puls, 
Bendien]; A. Verweij: Een terugblik op het gemeentelijk Zwem-
stadion (1939-1987) van Naarden; H. Schaftenaar: Het eeuw-
feest van Emericus Lambertus Koopmanschap in 1955 [sinds 
1675, generaties verhalend beschreven].

‘t Onderschoer, jg. 37, 2015-4. B. Brookhuis: De Hiel in de jaren 
zeventig: revolutie in Denekampse horeca; G. Lutters: 90 jaar 

christelijk onderwijs in 
Denekamp (2); Pastoor 
H. Heuven: Herinnerin-
gen aan de St. Nicolaas-
parochie Denekamp 
1982-1999; J. Knippers: 
Bernard Eekman ge-
meentelijk genees- en 
heelmeester in 1835 na 
studie in Göttingen [met 
stamreeks 4 gen.; Elfrink, 
Aarnink]; S. Wynia/G. 
Wynia: Een merkwaardi-
ge plek in ‘t Lattropper 
Veld [Jongkind]; M. Roe-
lofs: De legendarische 

Diamond Stars ; D. Wargers: De avontuurlijke familie Oude 
Elferink; S. Wynia: De tijd draagt alle mensen voort op zijn ge-
stage stroom [horlogemakersfamilie Hofland]; H. Booijink: De 
Mariaschool in Beuningen.
 Idem, jg. 38, 2016-1. Red.: Ooggetuigeverslag van predikant 
Petrus van de Haar uit 1795; B. Busscher: Het Pickemaet Back-
huijs in Lattrop (1) [ten Pickemate, Bonckinck/Bonke, Mase-
land, Keule, Borggreve, Ellenhuis]; J. Knippers: Metamorfose 
aan het eind van de Gravenallee [Moerbecke, van Rechteren]; 
B. Brookhuis: Noord Twents Broedergezelschap uit Lattrop 
[Scholte Lubberink]; J. Gortemaker: Stroom- en gasvoorzie-
ning in de gemeente Denekamp; J. Grobbe: Herinneringen aan 
de Brinkstraat en de Brink; J. Knippers: Muldershuis en maal-
derij aan het Kerkplein; A. Meinders: Sponsorverhaal Bouw- en 
Metselbedrijf Wolbert & Hulsmeijers. 

Ons Voorgeslacht, jg. 70, 2015 nr. 683. K.J. Slijkerman: De ou-
dere generaties van het geslacht Roos uit Westmaas [5 gen., 
ca. 1475-1675; Romeijn, Mijs, van Zijl, van der Ko(e)ij]; L.M. van 
der Hoeven: Het bestuur van de Heerlijkheid Grijsoord in 1593 
[lijst 14 pers.]; F. Koppert: De oudst gevonden generaties van 
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het geslacht Coppert 
beginnende te Vlaar-
dingerambacht [aanv.]; 
M.S.F. Kemp: Parenteel 
Luytgen Woutersz [ver-
beteringen en aanv. op 
Utrechtse Parentelen 
(UP) deel 1; Vermaet/van 
der Mathe, Robaert]; B. 
Kemp: Parenteel Cor-
nelis Jacobsz Kemp te 
Blokland [verbeteringen 
en aanv. UP1]; D. Verhoef: 
Het nageslacht van Al-
pher Reijersz (ca. 1525-

ca. 1575) en Jan van Oostrum (ca. 1555-ca. 1617) [verbeteringen 
en aanv. UP1; van Schayck, van Rietveld]; idem: Drie Vleutense 
schouten en hun nageslacht [verbeteringen en aanv. UP1; van 
Suijlen]; idem: Parenteel van Rijn [verbeteringen en aanv. UP4; 
Haes]; R.F. van Dijk: De familie van Acquoy [aanv. en verbete-
ringen].
 Idem, jg. 71, 2016 nr. 684. C. van Burik: Speculeren over de 
afkomst van Peter Thomasz (Culemborg(?) ca. 1550 – Wijk bij 
Duurstede 1613/1614); B. van Dooren: QUOD ERAT DEMON-
STRANDUM? Gedachten over bewijsvoering voor 1600; W. de 
Graaf-Valk: De veerman van de Oostendam. Indirect bewijs of 
toch niet?; B. den Hertog: Wie waren de ouders van 14e-eeuw-
se Gorkumse proost heer Jan Gerardijn?; R. van den Heuvel: 
De zoektocht naar Bastiaan de Reus in het 17e-eeuwse Wijk; 
L.M. van der Hoeven: De Queeste naar de origine van Maritjen 
Speijert (Delft, ‘s-Gravenhage, Vlissingen, Vlaanderen en Ou-
dewater); P. van der Hoeven: Op zoek naar Ariaantje; B. Kemp: 
Vastgelopen? Meer bewijs nodig? Vergelijk uw DNA; B. de 
Keij zer: Bewijsvoering in de genealogie in het bijzonder met 
betrekking tot middeleeuwse (adellijke) families; H.M. Kuij-
pers: Met aliassen moet men soms oppassen; M. Lansbergen: 
Van Bruser naar Lansbergen. De oudere generaties van het Ke-
thelse geslacht Lansbergen; P. Molema, W.T. Molema-Smits-
hoek: Wanneer breekt het moment aan dat je kunt zeggen: er 
is voldoende bewijs?; K.A. Reuvers: Jan Jansz en zijn kinderen, 
bewijs of geen bewijs in de genealogie van het geslacht Deijl; 
C. Sigmond: De bouwheer van huis De Rozijnkorf in Dordrecht; 
K.J. Slijkerman: Een uiteindelijk getraceerde illegitieme mi-
litaire voorvader?; W. Spies: Van Leeuwen: van Utrecht naar 
Woerden; M. van der Tas: De vererving van een vicarie in de St. 
Janskerk te Schiedam gesticht door Pieter Jacobsz Vee(n)lant 
op 9 december 1514; D. Verhoef: Als de wens de vader van de 
gedachte is. Onderzoek naar de familie Van Wijck te Achtho-
ven bij IJsselstein; A.H.G. Verouden: De oudste generaties van 
de familie Quist; T. van der Vorm: Waar is de echte Pieter Cor-
nelisz gebleven?; H. J. van der Waag: Frans Jansz Van Santen 
en zijn familie.
 Idem, 2016 nr. 685. K.J. Slijkerman: De oudere generaties 
van het geslacht met de naamdragers Smit, Timmerman en 
(van de) Polder uit Smitshoek [6 gen., 1542-1772; ‘t Jonck, Dan-

sers]; J.F. Wendte: Parenteel van de Utrechtse kramer Lieven 
van Couwenbergh met een hoenderkopersnetwerk van ten-
minste 35 personen te Amsterdam (1682-1806) [van Delmer-
horst, van Doelen, van der Leeden, van Loendersloot, van Hal-
deren, van Borrendam, Henning(h)]; W.T. Molema-Smitshoek, 
P. Molema: Verzoek van een groep ingezetenen om de boog 
van de schutsluis in Puttershoek te verhogen in 1786; J. Ver-
kleij: 70 jaar Ons Voorgeslacht; R. van Drie: De 7 pijlers van het 
genealogisch onderzoek.
 Idem, 2016 nr. 686. K.A. Reuvers: Maria Cornelisdr Van 
Sprangh en haar erfgenamen [ovl. Rotterdam 1717, boedelver-
deling; den Boer, Brouwer, Pauw, Verbeeck, Bos, de Langen, 
Ouwenhals, van Helmont, Helmbreker, van Hasenbroeck, van 
Schagen]. 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijon-
derzoek, jg. 33, 2016-1. E. Claassen: Het geslacht Baerken en 

de marken van Hengelo 
en Zelhem; W.F. Jan-
sen: Kwartierstaat van 
Wim Jansen [verv.; kwn. 
148-249; Schoppers, 
Bruntink, Ruyterkamp, 
Kreeftenberg]; W. Groot 
Enzerink: Het drama op 
Hilverink, een boerde-
rij in Delden bij Vorden 
[Eggink, Revoort]; D. 
Blom: Kwartierstaat van 
Frederik Willem Johan 
(Erik) Lieber [verv.; kwn. 
292-991; Somsen, ten 
Tuinte, Ram(s)voort, ‘t 

Heegt]; B. Rietberg, A. Garritsen: Boerderij de Grote Hietcole 
in Toldijk; J. Bakker-ten Have: Kwartierstaat Janna Meijerink 
[verv.; kwn. 24-31 met veel akten; Weggelhorst, ten Berenpas, 
op ‘t Have].

Oud Meppel, jg. 38, 2016-1. M. Nieuwenhuis: Een 19e-eeuwse 
buurt op de schop; H. de Zwaan: André en Janke Bikker: 2 x 40 
jaar Ogterop (2); J.H. De Vlieger (†), W. Ponne: De eerste Ber-
lijns-blauwfabriek in Nederland [18e eeuw; Erdwig, de Haas, 
Junge]; J. Gerrits: Als kind in de Abel Tasmanstraat; D. van 
Straaten: Jeugdherinneringen aan Meppel (7b).

Oud-Scherpenzeel, jg. 27, 2015-4. W. van den Berg: Oud-Scher-
penzeel bezoekt Mandersloot [transportbedrijf]; W. van den 
Berg: Carosseriebedrijf P. van Doorn & Zn; W. van den Berg, H. 
van Woudenberg; Scherpenzeelse boerderijen en hun bewo-
ners: Boerderij Huigenbosch [sinds 1409; Westerveld, van de 
Glind, van Wolfswinckel, Pater, Harthoorn].
 Idem, jg. 28, 2016-1. G. van Ginkel: Legendes en bijgeloof 
in Scherpenzeel [Groot Wolfswinkel]; H. van den Ham: Gene-
alogie, sport, koningen en keizers [van Setten, Zoudenbalch, 
Bramhall/van Brummelen].
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Oud Wageningen, jg. 44, 2016-1. In gesprek met Masood Es-
lami: De magie van Wageningen veroverde mij; P. Leenknegt: 
Wageningen een eeuw geleden. Molenaar succesrijk fabri-
kant van kunstmolenstenen [Rutgers]; J. Gardeniers: 400 jaar 
Wageningse onderwijsgeschiedenis (2): De lange weg naar 
het hedendaagse schoolgebouw.
 Idem, 2016-2. P. Aben: ‘Gehecht aan de plek’. Patrimonium 
gesloopt en opnieuw uitgevonden; T. Jansen: In gesprek met 
Cees Mobach ‘Ik kan van alles een beetje’; G. Olinga: V1-ver-
haal moest kennelijk in stand gehouden worden [dramatische 
bominslag 1943]; P. Leenknegt: Engbertus Poulie: Meester in 
ijs maken [sticht ijsfabriek 1916]; B. Kernkamp: Wageningse 
timmerlieden en architecten, ca. 850-1920 (1): Gemeentear-
chitecten [A. van der Steur 1858-1861, J.H. Keurschot 1861-
1873, G.J.Brussen 1874-1879, S. Bitters 1879-1919]; K. Gast: 
Conradus Schwiers: veelzijdige dominee op het Bassecour 
[1819-1826]. 

De Proosdijkoerier, jg. 31, 2015-4. J. Frankenhuizen: Hoe in 
Mijdrecht de industrie gestalte kreeg; S. Veerhuis: Van vijzel-
molen naar inlaatsluis (1); F. de Wit: De Maricken [naamsverkla-
ring, kapittel van St. Marie te Utrecht]; B. Bouwhuis: Interview 
met de burgemeester van Gemeente De Ronde Venen, Maar-
ten Divendal.
 Idem, jg. 32, 2016-1. P. Grundmann: Zeven monumentale 
kerkorgels in De Ronde Venen; J. Frankenhuizen: Hoe de Ron-
deveense dorpen vreemdelingen weerden [18e eeuw; Niet van 
hier? Dan geen recht op bijstand]; S. Veerhuis: Het Fort bij Uit-
hoorn tussen koop en verkoop (2); J. de Haan: Juf E.K. Mulder, 
45 jaar onderwijzeres in Vinkeveen; F. de Wit: Een bijzonder 
drukke dag [gouverneur graaf van Solms, 20-3-1638]; C. Woer-
den: Amstelmond en de familie Wichers [18e eeuw]; B. Bouw-
huis: Interview Joop Frankenhuizen.

Scyedam, jg. 42, 2016-1. M. Ames: Hofleverancier Juwelier C. 
Verkade: ‘Hofleverancier klinkt mooi, maar we moeten het wel 
waarmaken’; A. Lagrouw: Verkade, juwelier in hart en nieren. Al 
meer dan 100 jaar op de Hoogstraat; J. Jansen: Een teken van 
verzwegenheid [beeldhouwer Piet van Stuivenberg]; W. Snik-
kers: Tussen Schie en Noordvest. Twee Schiedamse families 
[Kleipool, Radmacher]; H. Noordegraaf: Beuling bij de bushalte 
... [slagerij Van der Geer]; L. Meijer: Een geschiedenis van bou-
wen en breken. Dominicanen 400 jaar aanwezig in Schiedam. 

De Sneuper, jg. 28, 2015 nr. 120. A. de Boer: 400 jaar carillon 
Dokkum; P. de Haan: Klokkenisten & beiaardiers van Dokkum 
[lijst beiaardiers met bijzonderheden, 17e-18e en 20e eeuw, wa-
pen Basuink; Baron]; J. van Klaarbergen: Dan maar weer verhui-
zen, Oebele & Idske Haakma [Reitsma, Botma]; R.J. Broersma: 
Wapen en vlag van Oostdongeradeel (1); A. Dijkstra: Academi-
sche voorspoed, 3 studenten uit Noordoost-Friesland aan de 
Universiteit te Franeker (ca. 1650-1700) [de Grau, Huber, Bek-
ker]; P.J. Borsch: Holwerders op de kooiplaats Tot de Blieke op 
Ameland [Sorgdrager, Woertman, Hoogstra, Kooiker].
 Idem, jg. 29, 2016 nr. 121. J. Postma: Vroeg-christelijke ringen 

in Fryslân en hun moge-
lijke betekenis voor het 
kersteningsproces: een 
hypothese; P. de Haan: 
Drama in Dokkum Deel 1 
[1902; Boomsma, Elder-
huis]; H. Bouta: Een hee-
ren leventje in Jutphaas 
[militairen 1915-1918]; R.J. 
Broersma: Wapen & vlag 
van Oostdongeradeel (2); 
P. de Haan: Armvoogdij-
rekeningen: gevonden 
op het Vliet [dode, 1719; 

Boien Pijtters]; S. Meindersma: Bakkerijen Meindersma (1); R. 
Tolsma: Vier nieuwe indexen (1) [floreenkohieren en weesboe-
ken Oostdongeradeel].

Speuren en Ontdekken, jg. 32, 2016 nr. 113. P. van Schaik: Albert 
van Paddenburg 1729-1797, een man van kwiesekwansie; A. de 
Boer: Nachtelijk drama in 1917. Twee veldwachters verdrinken 
in de Amstel [Rijerkerk, Prins]; F. Kelpin en T. de Zwart: Onder 
den hiel van den onderdrukker [herinneringen aan verzetsmen-
sen in Duivendrecht; Smit, de Rooij, Bossenbroek]; W. van der 
Velden, P. de Nooij: De van der Lee’s op Bouwlust, Waver 34; 
R.P. Siekerman, F. Zwerver: Huis met de Kettingen, Kerkstraat 
54 te Ouderkerk aan de Amstel; M. Hameleers: De begraaf-
plaats Beth Haim in Ouderkerk op 17e-eeuwse kaarten. 

De Spuije [Beveland], 2016 nr. 97. H. Aalbers: De bevrijding van 
Rilland, oktober 1944; H. de Vos: Het voormalige Goese R.-K. 
Kerkhof en de begraven zuil (1); T. Wajer: Vermogen en nalaten-
schap van Robbert van Schilperoort te Goes (2); K. van Oos-
ten: Dominee Schmidt: geliefd, gezaghebbend en uitmuntend 
prediker.

Stad & Ambt Almelo, jg. 24, 2016-1. M. Wiegman-Morselt: 
Bonaventura van Oldenzaal; L. Hey: Plaats van herinnering 
Adastraat [bewoners, historie]; J. Wever: Heilige huisjes [colla-
tie- en patronaatsrecht]; O. Mulder: Het Kolkje in ontwikkeling 
(2); H. Blokhuis: Twentse Exlibris; H. Holtmann: De crisisjaren.
 Idem, 2016-2. A. Holterman: Ook voor Sientje en Bernard 
een herinneringsteken na het grote zwijgen op School A [Meu-
leman en Frankenhuis, vermoord in Sobibor 1943]; idem: Her-
man Kleisen, 36 jaar de constante bestuursfactor van het Ge-
nootschap; G. van Woudenbergh: De Oranjestraat vanaf 1954; 
M. Wiegman: Bonaventura van Oldenzaal [verv.]; A. Holterman: 
Met touchscreen het digitale tijdperk in. Stadsmuseum ver-
telt nu in thema’s het verhaal over ontstaansgeschiedenis van 
Almelo.

Stad en Lande [Schouwen-Duiveland], jg. 53, 2016 nr. 145. P. 
Dekker: Een erfenis met vraagtekens [C.M. de Witte van El-
kerzee, ovl. 1804; Massis, Verheije van Citters]; A. Flikweert: De 
artsenfamilie Keller te Oosterland en Zierikzee – een vermo-
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gende familie in de 19e eeuw; R. van Langeraad: Van Weelweg 
K 73 naar Weelweg 3 en van gemengd bedrijf naar recreatie-
boerderij [Gast, Kik, van der Bijl, van der Cingel, Langeraad]; W. 
Kesteloo: Per boot naar Nieuwerkerk [inhuldiging 1508]; I. van 
den Broek: Uut de pepieren [militair zakboekje van Pieter van 
der Have 1813].

De Stamboom [Alblasserwaard], jg. 18, 2016-1. K. Blokland: 
Kwartierstaat Wina Born [(1920-2001), 27 kwn. van moeders-
kant; Meijer, van der Vlies, Blokland, Visser]; J. Mouthaan: 
Kwartierstaat van Arie van Tilborg [verv.; Boganen, Huijzer, van 
‘t Geloof, van den Dool]; Het Weeskamerarchief van Sliedrecht 
[verv.; 1662-1810; zeer veel namen]. 

De Stelling, jg. 35, 2016 nr. 135. R. Schelhaas: Het veelbewogen 
leven van Sjoukje Harmens Hofstee [19e eeuw; Pijlman, van 
den Berg, Kamp]; J. Roorda: Ontvening onder Steggerda in de 
16e eeuw (1): Grote rol voor Meinardus van Idsaerda en Rin-
cke van Lycklama; Z. Zijsling: Gerrit Weerman, (melk)boer te 
Blesdijke. Het distributiesysteem 1939-1952; E. Lantinga: De 
nedergerechten vertellen hun verhaal (8): Het geslacht Brou-
wer in Weststellingwerf en Schoterland: vier eeuwen familie-
geschiedenis van tien generaties.
 Idem, 2016 nr. 136. J. Roorda: Ontvening onder Stegger-
da in de 16e eeuw (2) [historie, namen van compagniesleden; 
van Lycklama, Avercamp, van Wijlandt, Pauw]; Worstdijk en 
Worstsloot bij Kuinre [naamsverklaring]; E. Lantinga: De Ne-
dergerechten vertellen hun verhaal (9): Het geslacht Punter in 
Weststellingwerf.

Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg. 31, 2016-1. H. Aardoom: 
Verhalen uit de Hoge Vierschaar: ‘Verkeerde loyaliteit’; M. 

Groeneweg: Louis van 
Roode [(1914-1964), 
beeldhouwer, graficus 
en kunstschilder]; M. 
Verhoef: Bekende IJs-
selmondenaren: Joke 
Bruijs [* 1952, met kwst. 
32 kwn.; –, Beekhuizen, 
Beker, Visser]; G. den 
Hartog: Een straat in IJs-
selmonde: Backershagen 
[Backer, van der Hagen, 
Oranje Nassau]; M. Groe-
neweg: Juffrouw van 
Duijn en haar kleuterklas 
aan de Bovenstraat.

Tussen Vecht en Eem, jg. 33, 2015-4. J. Jonker-Duynstee: 750 
jaar ontwikkeling van Vreeland; H. Michielse: De Franken ko-
men [vroege geschiedenis 8e-10e eeuw]; A. Kos: Expositie 
erfgooiers. Nazaten erfgooiers gefotografeerd; M. van der 
Heide: Een nagekomen Gooise erflater: Jo van Gogh-Bonger 
(1862-1925). De victorie van Vincent van Gogh vanuit Bussum; 

R. Ubels: Tussen goed en fout. Loenen in bezettingstijd; F. 
Booy: Drie schrijvers uit één familie in Baarn [W.H. Van Eem-
landt, N. van Sillevoldt-Haasse, Hella S. Haasse]; C. Pfeiffer: 
Beurtschippers in beeld [van der Kwast, Schulp-Lijnsvelt, To-
var, Otto, Borst].
 Idem, jg. 34, 2016-1. H. Boerma, J. Groeneveld: Storm over 
Eemland. De Zuiderzeevloed van 13 en 14 januari 1916; G. Kroon: 
De overstroming van 1916 in Muiden; E. van Mensch: De eerste 
betrouwbare kaart van het Gooi met de Vechtstreek; K. Oos-
terom: De laatste loodjes. Winter en voorjaar 1945 in Bussum; 
H. Mous: Oorlogswinter Water en vuur (3) [17e eeuw]; H. Striet-
man: Opstand op Den Berg en ontslag van een tuinbaas [over 
geloofsleer en leven]; G. Baar: De Doleantie in Nederhorst den 
Berg. 

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. 51, 2015 nr. 156. S. Jansen: 
De voorgracht van de vesting Loevestein; H. Timmer: De zil-
veren bruiloft [spotdicht uit 1912 over een verstoord familie-
feestje in Nieuwaal; van Rumpt-van Steenbergen, Timmer]; M. 
Witteveen: De heilige Maarten (316-397).

Tweestromenland, 2016 nr. 167. A. Driessen: De Maasdijk 
breekt. Overstroming en waterbeheersing in het rivierenge-
bied; H.J. van Capelleveen, C. van den Heuvel: Het kerkenland-
schap tussen Maas en Waal (2); M. van Os: Herdenking van de 
oorlogsslachtoffers in het dorp Wamel; red.: Wederopbouw 
Dreumel na de watersnood 1926-1927; A. Maters: Trees en 
haar Canadees. 

Van ‘t Erf van Ermel, 2015 nr. 77. G. van Loo: Baden in het Bad-
huis; J. Scholte: Sytze Wiersma (1) een markant musicus in Er-
melo 1945-1967; G. Hofsink: Telgterweg 141 [verv.]; Hendrikus 
van Spiek bij Joop de With [interview]; G. Hofsink: Tachtig jaar 
verstand van fietsen (1) [Vliek Tweewieler]; Th. Koster: De nieu-
we beeldbank.
 Idem, nr. 78. J. Mazier: Het ontstaan van Posthouwer Elek-
tra; J. Scholte: Sytze Wiersma (slot), een markant musicus in 
Ermelo 1945-1967; G. Hofsink: Telgterweg 141 (slot); G. Hofsink: 
Paradetrommen eindelijk terug in Ermelo (1); Hendrikus van 
Spiek bij Geurt Jansen; J. Loedeman: Ome Henk Loedeman, de 
sleper.

Van Zoys tot Soest, jg. 36, 2016-4. J. Groeneveld: De brinken 
van Soest (2); R. van Hal: De opkomst van de georganiseerde 
volleybalsport in Soest; H. Schoemaker, R. van Hal: Blinken en 
verzinken [r.-k. kerken in Soest]; J. de Mos: Huisartsenhulp in 
Soesterberg in de 20ste eeuw. 

Veluwse Geslachten, jg. 41, 2016-1. T. van den Brink: Stamreeks 
van bekende Veluwenaren (4): Prof. dr. Beatrice A. de Graaf 
[stamreeks 9 gen.; van Vaneveld, van Drie, van de Dol]; J. Dol-
leman: Veluwse ro(o)ts bij de Zuidpool [Dolman/Dolleman uit 
Spankeren, 6 gen., 1733-1981]; R. van Drie: De zeven pijlers van 
het genealogisch onderzoek; H.J. Hamer: De genealogie van 
mijn stamgrootvader Berendt Hamer (2) [verv.; gen. IIIa-Vb]; 
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H. de Jong: Parenteel van Couzijn van Heuvelen [3 gen., 1882-
2012; van Ede naar Iowa/VS]; S. van Halteren-Blokhuis: De fa-
milie Blokhuis rondom Bunschoten en Nijkerk [19e-20e eeuw]; 
G. Klopman: Genealogie Frens/Van Kampen – oorsprong El-
speet (2) [verv.; gen. IXa-Xs en Vib+c].
 Idem, 2016-2. G. Klopman: Genealogie Frens/Van Kampen 
– oorsprong Elspeet (3); F. Stoffels: Het portret van ... Heimen 
Stoffels (1830 Elburg – 1913 Elburg); T. van den Brink: Stam-
reeks van bekende Veluwenaren (5): Prof. dr. Elbert Dijkgraaf 
[stamreeks 7 gen.; Beekman, van Zoeren, van Eck]; R. van 
Drie: De 7 pijlers van het genealogisch onderzoek (2): Ga kri-
tisch om met je bronnen; E. de Jonge: Het rechterlijk archief 
Veluwe en Veluwezoom (III) Civiele geschillen en civiele pro-
cessen; A.C. Zeven: De zegels van Jacob Gerard, dijkpander 
en de heemraden Gerrit Aalbers en Reinier Oosterbroek: een 
correctie en een aanvulling; P.D. Meijer: Genealogie Van Gre-
vengoed [uit de buurtschap Slichtenhorst bij Nijkerk; 11 gen. 
1526-1890; Suijk(en), van Steenler, van Diermen].

Virtus [Jaarboek voor adelsgeschiedenis], 2015 nr. 22. W. 
van Ham: Bergen op Zoom. Residentie en stad [o.a. heren en 
markiezen]; M. Prins: Heren van Holland. Het bezit van Hol-
landse heerlijkheden onder adel en patriciaat (1500-1795); 
R. Koster: De invloed van esthetische ontwikkelingen op de 
reisbeleving; L. Wessels: Jagen naar macht. Jachtrechten en 
verschuivende machtsverhoudingen in Twente 1747-1815; W. 
Verstegen: Een ‘uitgebreide aristocratie’ of een ‘gematigd 
democratisch beginsel’? Van Hogendorp en de adel als verte-
genwoordiger van het platteland (1813-1842); J. Gijbels: Bele-
ven en herinnerinen op het slagveld van Waterloo. Een adel-
lijk perspectief (1815-1870); F. Vogelzang: Elites and country 
house culture in nineteenth-century Limburg; C. Wesselink: 
De reizende jonkheer [museumdirecteur Willem Sandberg 
als cultureel diplomaat]; K. Kuiken: Een ‘ontbijtje’ uit Noord-
wijk. 17e-eeuwse vroomheid en adelspretentie; R. Alma: Wa-
pens van de Nederlandse adel.

Vittepraetje, jg. 20, 2016-1. Vernieuwd en op A4-formaat. J. 
Kooiman: De stormvloed die Harderwijk trof in 1916 [schade, 
reddingsmedailles]; W. Buitenhuis: Vluchtelingen en huisves-
tingsperikelen in Harderwijk in 1915; M. van het Loo: Een speur-
tocht naar het Sint Nicolaaskerkhof, de zetelhof Selhorst en 
de Sint Nicolaaskerk (deel 2) ; idem: Luttekepoort, een luttel 
verschil in geschiedschrijving; A. Daniëls: Kamp Westerbork 
(2); N.C.R. de Jong: 80 jaar Berends’ Oud-Archief Harderwijk.

De Vonder, jg. 22, 2016-1. T. van Hoek: De dynamische hoeve; J. 
van der Velden: Lielaer [toponym, naamsverklaring]; H. van de 
Laarschot: Enkele erfpachttransacties in middeleeuws Some-
ren [1392-1484; van den Sorsel, van der Straten, van de Mortel, 
Cortsmit, van den Wijer, Kyevits]. 

Waardeel, jg. 35, 2015-4. A.A. Huizing: Historische dameskleding 
uit Drenthe 1765-1915; E. Osinga-Dubbelboer: Interieuronder-
zoek en de bouwgeschiedenis van Oldengaerde [van Echten]; W. 

Ensing: Een tweede schil-
derij van de kinderen ‘De 
Coninck’ opgedoken. Met 
index 2014.

Idem, jg. 36, 2016-1. H. 
van Dam, B. Hanskamp: 
Drenthe en de annexatie 
van delen van Duitsland; 
K. Essink: Dollardslib voor 
Drenthe; J. van der Struik: 
‘Drentse Boermarken ... 
uniek in Europa’; F. Sie-
ders: Vernieuwde Digitale 
Drentse Encyclopedie.

Westfriese Families, jg. 56, 2015-3. J. Selie: Aanvulling parenteel 
Marijtje Hovenier; S. Kieft: Parenteel van Dirk Dirksz Broer, per 
generatie [8 gen., ca. 1737-heden; Spekham, Blank, Franken, Bo-
beldijk, Edam, Ooms, Weststrate].
 Idem, jg. 57, 2016-1. G. Mantel-Visser: Klaver [9 gen., 1716-he-
den; Ploeger, Smits, Es, Luttik, Samson, Schuitemaker]; S. Kieft: 
Vervolg van parenteel Broer, per generatie; Parenteel van Klaas 
Dirksz Broer [(1763-1826); x 1786 Klaasje Jans Keijzer; 6 gen.]. In-
dex jg. 56, 2015.

Wi Rutu, jg. 15, 2015-2. A.L. MacDonald: Integratie in Suriname: 
Chinese namen, verwarring en aanpassing; A. Bijnaar: Slaver-
nijenjij.nl Website als sleutel tot het slavernijverleden; W.L. 
Man A Hing: Sranan Roots: van opa Tjon Joe Joen en andere 
verwanten; J. Patrick: Dood en Liefde. Hoofdthema’s van de 
Surinaamse kunstenaar George Struikelblok; D. Kasan, P. Bol: 
Manumissierekesten in Suriname 1816-1820 [ruim 200 per-
sonen]; M.E. Levenswaard: Vernaming bij vrijverklaarden en 
verwanten; J.J. Vrij: De Surinaamse barbier van Wormerveer: 
Samuel van Enkhuizen (1772-1820).

De Zandloper, jg. 44, 2016-1. D. Kranen: Brandschatting in Ede 
in de jaren 1580-1590; S. van de Pol: Leven van Barmhartigheid 
[armenzorg voor en na 1854]; J. Kijlstra: Wolven in Edese topo-
niemen; T. van ‘t Veld: Eerwaarde Heren in Ede [onderzoek naar 
functioneren en waardering Edese godsdienstonderwijzers; 
Davelaar, de Vos]; G. van Bruggen: pak maar een doos [grond-
verkopen].

Zijper Historie Bladen, jg. 33, 2015-4. M. Arends: Voorouderon-
derzoek Historische Vereniging De Zijpe; J.E. De Boer: Burger-
lijke Stand gemeente Zijpe 100 jaar geleden.
 Idem, jg. 34, 2016-1. A. Bobeldijk, T. Volkers: De ‘vergeten’ 
watersnoodramp van 1916, die Nederland veranderde; J. Brink-
man, T. Blom-Appelman: De inundatie van de Wieringermeer, 
gevolgd door evacuatie en razzia in ‘t Zand van de familie Ap-
pelman uit Slootdorp.
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GensDataPro, het stamboomprogramma van de NGV, 
is hét programma bij uitstek voor de genealoog die meer 
wil dan alleen een opsomming van namen en jaartallen. 
In GensDataPro plaatst u al uw familiemateriaal zoals 
foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig bij de juiste 
gegevens waardoor ze makkelijk zijn terug te vinden. 

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

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

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

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

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

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