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Van de redactie
In Op zoek naar Cornelia Lamotte neemt Willemijn Döpp ons mee 
naar het moeizame leven van een eenvoudige volksvrouw in de 
negentiende eeuw. Zij laat zien hoe je door een slimme combina-
tie van verschillende bronnen van gemeente, gerecht en kranten 
toch een heel leven in beeld kan brengen. Arme mensen laten 
toch hun sporen na.
Aansluitend neemt Hans van Felius ons mee naar de middeleeu-
wen. Hij laats ons de valkuilen zien van geschreven en gedrukte 
bronnen door meerdere bronnen secuur met elkaar te vergelij-
ken. Hij maakt daardoor korte metten met zogenaamde ‘vast-
staande feiten’. Toegegeven, het is vakkundig en specialistisch 
werk, maar het maakt ons duidelijk dat we niet klakkeloos alles 
wat geschreven staat voor waar moeten aannemen.
Vervolgens richt Bram Plantinga, bijgestaan door drie leden van 
de afdeling NGV-Rijnland, de schijnwerper op een bijzondere en 
onbekende bron voor genealogen. Die onbekendheid kan ook bij 
vergelijkbare bronnen elders in ons land aan de orde zijn. Een 
aansporing voor echte speurneuzen onder ons om verder te zoe-
ken.
Op het gebied van wapenkunde geeft Ralf Hartemink een inte-
ressant overzicht en analyse van de overheidsheraldiek van de 
waddeneilanden in Nederland, Duitsland en Denemarken. Je zou 
een redelijke mate van overeenkomst verwachten, maar er blij-
ken duidelijke verschillen in ouderdom, thema van de afgebeelde 
objecten en kleurstelling.
Bep Kastelijns ging op zoek naar de oudst bekende voorvader 

van haar grootmoeder Ingetje Flach en kwam uit bij een Duitse 
militair uit Waldeck, in dienst van het Staatse leger. Hij trouwde 
een meisje uit Zaltbommel, kreeg daar nageslacht en maakte 
daar de omwentelingen mee in de Bataafs-Franse Tijd. Zij vraagt 
zich af hoe hij dat allemaal beleefd zou hebben.
Antonia Veldhuis heeft dit keer een aflevering van VANALLES 
gericht op bronnen over zeevaart. Aansluitend heeft zij de tips 
toegepast in het artikel over Pieter Hendriks Klatter en zijn fami-
lie. Het geeft een indringend beeld van de ongewisheid en het 
harde leven van zeevarende families in de negentiende eeuw.
Tot slot weer de rubrieken Boekrecensies en Tijdschriften. De 
laatste rubriek dit keer wat uitgebreider om een achterstand in 
te lopen maar meer nog omdat wij door een technische storing 
een tijdlang verstoken zijn geweest van De Nederlandsche 
Leeuw. Dankzij de welwillende medewerking van het KNGGW 
kunnen wij nu in één keer zeven samenvattingen van de nummers 
uit 2020 en 2021 bieden. Niet onbelangrijk vanwege de zeer 
omvangrijke recensie van het proefschrift van H.J.J. Vermeulen, 
‘Bouwsteen en Toetssteen. Een overweging van de bronnen en 
methoden van de genealogie (…)’ met een overzicht van de vijf 
oudste generaties van het Gelderse geslacht de Cock, en de 
daarop volgende uitgebreide reacties in het kader van hoor en 
wederhoor. Iedere rechtgeaarde genealoog zou hiervan kennis 
moeten nemen.

De redactie wenst u veel leesplezier.
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WILLEMIJN DÖPP - VAN BERKUM

Cornelia Lamotte wordt geboren op 18 augustus 1832 om tien 
uur in de morgen, als dochter van Johannes Lamotte1 en Eliza-
beth Joanna Campaart. Haar geboortehuis is heel precies te 
vinden in Middelburg, Wijk 0 nummer 282. Dit is de (lange) 
Schuitvlotstraat2, tegenwoordig nummer 4 (zie afb. 2). Haar 
vader koopt dit huis en erf op 26 maart 1831 voor vijfhonderd 
gulden. Als ik een bezoekje breng aan Middelburg dan lijkt het 
huis onveranderd, met zicht op de Oosterkerk in het mooie 
Middelburg.

De andere kinderen in het gezin zijn Margrietha Maria Lamot-
te (geboren 15 december 1822 en overleden 29 december 
1906 in Middelburg, zij trouwt niet), Johannes Cornelis (gebo-
ren 18 november en overleden 20 december 1826) en Sara 
Eliza beth (geboren 21 november 1827 en overleden 23 augus-

Een vrouw die een paar keer in de gevangenis zat, alleenstaande moeder werd en die in 1877 gaat scheiden. 
Feitjes die ik in de archieven tegen kom en waardoor ik direct geboeid raak. Haar naam wordt in onze familie 
doorgegeven, via haar zoon Johannes Cornelis naar diens kleindochter, mijn moeder, Johanna Cornelia. Een 
vrouw waarover nog zo veel te ontdekken valt, maar waarvan ik ook al stukjes heb leren kennen. Bij deze het 
verhaal van een vrouw die voor zichzelf opkomt.

Opzoek naar Cornelia Lamotte
Van Middelburg naar Waverveen

1. Geboorteakte 
van Cornelia 
Lamotte te 
Middelburg 18 
augustus 1832.

2. Schuitvlotstraat te Middelburg, rechts bij de schuine luiken is nummer 4.

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 4  –  196 Terug naar inhoud



de bevolkingsregisters van Middelburg, die laten zien wie er 
bij elkaar op één adres woonden, verloren gegaan tijdens de 
beschietingen op de stad van 17 mei 1940. Ik kan dus niet 
nagaan of de kinderen van Daniel bij hem en Cornelia woon-
den en wie er nog meer op dit adres woonden.

Ten tijde van de geboorte van Johannes Cornelis heeft Corne-
lia geen beroep. De getuigen zijn Johannes Geervliet (oliesla-
ger, hij was getrouwd met Jacoba Maria Smidt en ze woonden 
ook in wijk P) en Thomas Geervliet (bediende, hij was 
getrouwd met Josina de Pagter en woonde ook in wijk P). 
Daniel staat dan als ‘dagloner’ in de boeken, maar een paar 
maanden later in oktober weer als visser als hij opnieuw in de 
gevangenis komt. Nu wegens eenvoudige diefstal. Omdat het 
de derde keer is dat hij gevonnist wordt moet hij zes maanden 
vast zitten volgens het vonnis.6 Volgens de inschrijving komt 
hij vast op 8 oktober maar wordt hij op 22 oktober weer vrij-
gelaten. Enkele maanden later komt Cornelia vast te zitten: 
drie dagen, van 3 tot 6 maart 1861 vanwege moedwillige mis-
handeling. Het vonnis is van 13 december 1860, waarom ze 
pas drie maanden later vast gezet wordt is niet duidelijk. Wat 

tus 1899). Haar vader Johannes overlijdt als Cornelia tien jaar 
oud is, haar oudste zus is dan twintig.
Cornelia trouwt op 25 mei 1859, op 26-jarige leeftijd met de 41 
jaar oude Daniel de Ridder. Cornelia is als zij trouwt ‘particu-
liere’. Dit betekent ‘zonder beroep’ het kan ook betekenen dat 
ze in haar eigen onderhoud kon voorzien of door familie 
onderhouden werd. Haar moeder is winkelierster in Middel-
burg. Daniel de Ridder is geboren op 4 september 1817 in 
Arnemuiden, zoon van sluiswachter en visser Job Adriaanse 
de Ridder en Jacomijntje Danielse de Ridder. Hij is in 1837 
getrouwd met Adriana Grootjans. Tijdens hun huwelijk wonen 
ze in Arnemuiden en is Daniel visser.

In 11 maart 1854 komt hij in de gevangenis voor ‘eenvoudige 
diefstal’ en moet hij acht dagen zitten. Hij komt zichzelf mel-
den. In oktober moet hij veertien dagen zitten vanwege ‘het 
bevisschen van eens anders vischwater zonder schriftelijke 
toestemming van den eigenaar of regthebbende en het vis-
schen met een (in deze provincie) verboden vischtuig.3 En 
volgt onder het kopje ‘Oplegde straf en tijd van duur daarvan’ 
‘eene gevangenzetting voor de tijd van veertien dagen bij niet 
voldoening binnen twee maanden, na daartoe te zijn aange-
maand van twee geldboeten van tien gulden, eene som van 
tien gulden, bij niet uitlevering van de visch en het vistuig en 
van de kosten der procedure ten behoeve van den Staat’. Ook 
nu staat er ‘zich persoonlijk in gevangenschap gesteld’. Door 
zijn bezoekjes aan de gevangenis hebben we ook een signale-
ment.4 Zijn gezicht is vol, zijn haar is zwart, zijn neus breed, 
zijn baard bruin. Uit de inschrijvingen van de gevangenis blijkt 
ook dat hij gereformeerd is en geen onderwijs heeft gehad.

Daniel en Adriana krijgen twaalf kinderen waarvan er zes bin-
nen een jaar zijn overleden en één toen hij zes jaar oud was. De 
jongste wordt geboren op 18 januari en overlijdt 31 januari 
1858. Vervolgens overlijdt Adriana op 10 februari, ze is dan 
veertig jaar oud. Als Daniel met Cornelia trouwt is zijn oudste 
zoon Job twintig jaar oud, hij trouwt vijf jaar later in Middel-
burg met Engeltje de Boer. Josina is negentien, zij trouwt 
enkele dagen voor haar vader, op 18 mei 1859 in Middelburg 
met Jan Marsie. Adriaan is achttien. Jan is elf. De jongste is 
Neeltje, zij is nog geen vier jaar oud.

Wat gebeurt er met Cornelia en Daniel na hun trouwen? Als 
hun zoon Johannes Cornelis op 11 juni 1860 geboren wordt 
wonen ze in Wijk P, nummer 71, dat nu Korendijk 32 is. Dit is het 
pand naast pakhuis de Eenhoorn van de VOC (zie afb. 4). Vol-
gens de kaartenbak van het Zeeuws archief heette het huis 
De Swarte Arend (in 1784 en 1795), zoals het ook nu weer heet. 
Daarna heette het ‘de drie Vergulde Hoefijzers’. Gezien de 
geschiedenis van Daniel en Cornelia is het ondenkbaar dat zij 
alleen in dit pand woonden, en zij waren ook geen eigenaar.5 
Waarschijnlijk woonden hier meerdere gezinnen. Helaas zijn 

3. Signalement van Daniel de Ridder 1854.

4. Het pakhuis van de VOC uit 1722 met daarnaast Korendijk 32.
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er precies gebeurd is heb ik ook niet gevonden. De baby is dan 
negen maand oud. Als Jan van dertien en Neeltje van zes ook 
bij haar en Daniel woonden, moesten die dan voor zichzelf 
zorgen die dagen? Of kon vader Daniel er voor ze zijn?
Daniel overlijdt op 30 januari 1862. Half negen ’s ochtends is 
hij overboord gevallen en verdronken in de Noordzee. Zijn 
neef Jan de Ridder en Robert Meulmeester, beiden vissers uit 
Arnemuiden geven zijn dood aan. In kranten kan ik over zijn 
sterven niets vinden. Wel lees ik van kapitein H. Meuldijk van 
de Nederlandse schoener Clemens die komt melden dat er 
een Frans schip vast zit, hij heeft ze niet kunnen helpen door 
de hoge branding en de storm en het geweld van de golven.7 
Het lijkt er op dat er een storm was die dag dat Daniel 
omkwam. Hij was 44 jaar oud.

Cornelia blijft achter met de twee jaar oude Johannes Cornelis, 
de zevenjarige Neeltje en de bijna veertienjarige Jan. Blijven 
Jan en Neeltje bij haar of gaan zij wonen bij hun broer of zus? 
Ook dit kan ik niet nagaan. Drie jaar later, op 3 augustus 1865 
als Johannes Cornelis vijf jaar oud is krijgt Cornelia een doch-
ter die haar naam krijgt, Cornelia Lamotte. Elisabeth Colijn is 
de verloskundige van 63 jaar oud die de aangifte doet dat dit 
kind rond twee uur ’s morgens geboren is in haar aanwezig-
heid. Pieter Gerrit Wetjen, bode van 39 jaar oud (hij is 
getrouwd met Jacoba de Munck en woont Wijk I, nr. 162) en 
Adriaan van der Weel, ‘cigaren’ maker van 32 jaar oud 
(getrouwd met Anna van de Hoeve en hij woont Wijk B, nr. 100) 
zijn de getuigen die door de aangeefster zijn gekozen. Over 
een vader wordt niet gesproken en niets gezegd in de akte. 
Cornelia woont nog steeds op P 71, dus nummer 32 aan de 
Korendijk. Hoe lang Cornelia nog woont op Korendijk 32 weet 
ik niet. Volgens de kaartenbak van het Zeeuws archief zou de 
woning in 1867 worden verkocht voor 950 gulden. De woning 
was geërfd van man en vader, die het erfde van Elizabeht Eel-
tjes, weduwe van Adriaan Tapper. De familie Eeltjes en Lang 
verkopen het aan Firma Wilhelmus van Uijen en zn. In 1874 
woont op hetzelfde adres pakhuisknecht J. de Kok en koolme-
ter R.E. Kampman.8 In 1878 woont weduwe Canbier hier, haar 
eigen naam is Frenks. Zij is werkster. Mogelijk woonden er 
ook in Cornelia’s tijd al meerdere mensen in deze woning.

Cornelia’s moeder overlijdt op 28 januari 1866. Opvallend is 
dat in de memorie van successie9 voor het bepalen van de 
verschuldigde over de nagelaten boedel staat dat de doch-
ters alle drie winkelierster zijn. Het is mogelijk dat Cornelia 
samen met haar zus of zussen de winkel voortzet en dat Cor-
nelia vanaf nu ook in de ouderlijke woning gaat wonen. In 1868 
en 1869 blijkt uit de krant dat Sara in ieder geval winkelierster 
is, ze wordt veroordeeld voor smaad en iemand wordt veroor-
deeld voor het stelen van pantoffels uit haar winkel (zie afb. 5 
en 6).10 Sara lijkt dat jaar twee keer veroordeeld te worden 
voor smaad, voor één keer krijgt ze een boete maar voor de 
andere keer moet ze twee dagen zitten. In 1883 zal ze nog een 
keer vanwege dezelfde reden vast komen te zitten, dan voor 
drie dagen).

Hoe zag de stad er uit in die tijd? Het boek ‘papieren zolder’ 
van L.W. de Bree wordt in die tijd geplaatst. Het boek begint 
met burgemeester Marinus Cornelis Paspoort van Grijpsker-
ke (burgemeester van 16 november 1838 tot 15 maart 1859 
van Middelburg) die de stad omschrijft als een verlaten stad, 
waar de mensen gevlucht waren voor het verval. Tijdens een 
raadsvergadering om een gezondheidscommissie in te stel-
len (die zich moest inzetten voor de gezondheid voor de inwo-
ners van de stad) wordt een beeld gegeven over de situatie in 
de stad. Een raadslid brengt in dat ‘in Nederland de sterfte 
van kinderen binnen het eerste jaar na geboorte 230 op de 
1000 bedraagt, in Middelburg is dat veel hoger en bedraagt 
333. Nergens in ons land is de vrouw een zo kort leven bescho-
ren als in Zeeland, de mannen neigen nog eerder naar het graf, 
gemiddeld worden ze 27 jaar’ …. In de steden is de toestand 
overal rampzaliger dan op het platteland, het is niet te bout 
gesproken wanneer ik zeg dat Middelburg ongezondste stad 
van Nederland … De grachten en kaaien in onze stad zijn open 
rioolen die slecht gespuid worden, het bederf hangt er boven 
het water. De stank van de openliggende stadsmestput is 
vooral in de zomer ondragelijk. Sloppen, poortgangen en zelfs 
tuinen liggen hier vol afval. Onze behoeftige medeburgers zijn 
gehuisvest op een manier die men gewoon geen woning meer 
noemen mag. Regen en wind hebben vrije toegang tot de 
leefruimte die ook geen kamers zijn maar hokken. Men stookt 
er met gedroogd straatvuil. De stank vermengd met die van 
de geheime gemakken komt u van verre tegemoet. Onze stad, 
meneer de voorzitter, is een trieste stad. Ze bezit geen bad-
huis, geen zwemschool, geen oefenzaal voor turners. De huis-
vrouwen vinden er geen gelegenheid de was te bleken. Er is 
een verbijsterend gebrek aan logica. Men onderzoekt nauw-
keurig of goud en zilver vervalst worden die alleen maar 
 dienen voor sier en pronk, niemand let echter op de vervalsing 
ja vergiftiging van levensmiddelen. In de gemeente die gevolg 

5. Sara Lamotte in de Middelburgsche Courant, 2 februari 1868 
(Bron: Delpher).

6. Sara Lamotte in de Middelburgsche Courant, 23 januari 1869 
(Bron: Delpher).
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gaven aan de circulaire van minister en overgingen tot instel-
ling van een gezondheidscommissie, meneer de voorzitter, 
heeft men gips gevonden in brood, en moederkoren. In de 
 slagerijen trof men vlees aan van zieke dieren. In Utrecht is bij 
een scheikundig onderzoek gebleken dat te koop aangeboden 
citroensap riool bevatte. In andere gemeenten werd de melk 
met slootwater aangelengd. Hebt u de stellige overtuiging 
meneer de voorzitter dat het in Middelburg beter gesteld is?’.

Op 29 april 1868 als ze vijfendertig jaar oud is trouwt Cornelia 
met de vijftig jaar oude Bart (Hubertus) Harms, een polder-
werker. Zij is dan ‘werkvrouw’. Hij is geboren op 5 mei 1817 in 
Terneuzen, de zoon van Janna Harms en zijn vader is niet 
bekend. Hij is op 4 september 1852 getrouwd met Diena van 
den Berghe, zij is op 23 april 1825 geboren en op 25 januari 
1865 overleden in Boschkapelle.

Het huwelijk tussen Cornelia en Bart is geen gelukkig huwelijk 
zoals blijkt uit de Middelburgsche Courant van vrijdag 30 sep-
tember 1870 (zie afb. 7). Op 2 november wordt hij voor veer-
tien dagen vastgezet. Het krantenartikel meldt ‘Bart Harms, 
oud 53 jaren, werkman alhier, was beklaagd dat hij den elfden 
juli op de openbare straat alhier zijne huisvrouw Cornelia 
Lamotte moedwillig mishandeld heeft. Ter rechtzitting leek 
dat tusschen man en vrouw eene vechtpartij heeft plaats 
gehad omdat de vrouw weigerde haar man, die veel uithuizig 
schijnt te zijn, in de echte lijke woning 
toe te laten. De  rechtbank heeft den 
beklaagde schuldig verklaard aan het 
moedwillig toebrengen van slagen en 
stooten, waardoor geene ziekte of 
beletsel om te werken is ontstaan, en 
hem, onder aanneming van verzachten-
de omstandigheden, veroordeeld tot 14 
dagen gevangenisstraf en in de kosten.’ 
De echtelijke woning die genoemd 
wordt blijkt uit latere stukken Corne-
lia’s ouderlijke huis aan de Schuit-
vlotstraat te zijn, waar zij met Humber-
tus Harms en waarschijn lijk ook met 

haar zus woont.
Op 6 februari 1872 is Cornelia opnieuw gedetineerde in het 
huis van bewaring.11 Ze is nu tapster en heeft geschonken in 
het openbaar na elf uur ’s avonds zonder schriftelijke toe-
stemming. We hebben nu ook een signalement van haar: smal 
gezicht, klein voorhoofd, een gewone mond, blauwe ogen, 
blond haar, gezonde kleur en een spitse neus en blonde wenk-
brauwen. Ze moet vier dagen zitten of drie gulden betalen, ze 
komt 10 februari weer vrij. Johannes Cornelis is inmiddels bij-
na twaalf en Cornelia vijf jaar.

Op 13 oktober 1872 wordt Hendrik Harms geboren, officieel 
de zoon van Bart Harms. Johanna Otto, 43 jaar en verloskundi-
ge verklaart dat op 13 oktober ’s nachts om elf uur in de 
gemeente in een keet op de spoorwegwerken het kind in haar 
tegenwoordigheid is geboren. De vader is afwezig. De aan-
gifte geschiedt in het bijzijn van Hiebe Tönjes, 37 jaar oud, 
polder werker die in Middelburg woont en Pieter Roosendaal, 
41 jaar oud en ook polderwerker in Middelburg. De getuigen 
zijn gekozen door de aangeefster.

Op 2 december 1872 is het weer raak. Cornelia, 39 jaar oud, 
komt weer in de gevangenis vanwege ‘het niet sluiten eener 
tapperij des avonds ten elf ure zonder tot langer open hou-
dende de schriftelijke toestemming van de burgemeester te 
hebben te Middelburg’. Het vonnis is van het kantongerecht 
van 10 juni 1872. Ze moet drie dagen gevangenisstraf of zes 
gulden betalen. Werd er afgewacht of ze zes gulden ging 
betalen en toen ze dat niet deed pas van 2 tot 5 december 
vastgezet? Of had haar zwangerschap te maken met het uit-
stel? Baby Hendrik gaat mee, want er staat ‘heeft een kind bij 
zich van het mannelijke geslacht van vijf weken’.12

Daarna lijkt het rustig te worden in haar leven. Haar zus Sara 
Elizabeth trouwt op 46-jarige leeftijd op 25 februari 1874 met 
Cornelis Boogaard, die ook 46 jaar is.

We komen Cornelia weer tegen als ze op 13 juni 1877 de 
scheiding aanvraagt van Hubertus Harms. In haar aanvraag 
geeft ze aan dat hij niet teruggekomen is nadat hij veroor-
deeld was voor zijn mishandeling van haar in 1870 en dat ze 
gehoord heeft dat hij in Pruisen is. Er zijn meerdere zittin-

7. Middelburgsche Courant, 30 september 1870 (Bron: Delpher).

8. Inschrijving van Cornelia Lamotte als gedetineerde op 6 februari 1872.
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gen. Tijdens de eerste zitting op 25 juni 1877 dient zij haar 
verzoek in nadat op 13 juni was bepaald dat zij kosteloos 
mag procederen. Zij geeft tijdens deze zitting aan dat zij 
haar scheiding wil doorzetten. Humbertus Harms is de twin-
tigste voor de zitting opgeroepen maar is niet verschenen 
en ook op de zitting van 12 september komt hij niet opdagen. 
Daarna doet de rechter op 19 september uitspraak van de 
scheiding. Bijzonder is dat er over haar zoon niet gesproken 
wordt, terwijl hij officieel wel de zoon was van Humbertus 
Harms, want hij was geboren binnen het huwelijk. Was het bij 
iedereen duidelijk dat dit niet zijn zoon kon zijn? Uit de stuk-
ken rondom de scheiding blijkt dat hun gezamenlijke woon-
adres aan de Schuitvlotstraat was, er wordt verschillende 
keren geprobeerd het vonnis aan Humbertus Harms mee te 
delen en op het laatst bekende woonadres wordt er gespro-
ken met Cornelis Boogaard en Sara Boogaard-Lamotte, Cor-
nelia’s zus en zwager.13

De scheiding wordt toegekend vanwege ‘kwaadwillige verla-
ting’. Na drie keer een bericht in de krant, op 4 oktober, 9 
november en 10 december wordt de scheiding op 22 decem-
ber 1877 ingeschreven bij de burgerlijke stand waarvoor Hum-
bertus Harms ook wordt opgeroepen maar niet verschijnt (zie 
afb. 10). Cornelia is 45 jaar oud. Over Humbertus Harms kan ik 
niets meer vinden in de archieven, zelfs geen overlijdensakte. 
Hij is inderdaad vertrokken.

Als Hubertus Harms haar al in 1870 heeft verlaten, wie is dan de 
vader van de in 1872 geboren Hendrik? En waarom gaat Corne-
lia naar Vinkenveen en Waverveen? En, waarom vind ik in de 
digitale gegevens de naam Hibe Tonjes, getuige van de geboor-
te van Hendrik, op dezelfde pagina als de naam van Cornelia?

Ik ga naar Breukelen, waar het archief is van Vinkenveen en 
Waverveen. Dit archief is niet digitaal vanaf huis in te zien, op 
internet vind ik wel een rijtje namen maar ik zie niet wat er 
precies in deze bronnen staat dus ik wil de oude folio’s, de 
scans van de oude boeken, inzien. Ik vind diverse inschrijvin-
gen in de burgerlijke stand. Cornelia wordt op 31 december 
1878 samen met haar zonen Hendrik en Johannes en dochter 
Cornelia in geschreven in Waverveen. En ze woont hier niet 
alleen. Cornelia staat met haar kinderen inschreven op het-
zelfde adres als Hibe Tonjes. Dezelfde man die getuige was bij 
de inschrijving van de geboorte van haar zoon! Hij staat 
steeds weer als het hoofd van de huishouding in de archieven. 
Er staat duidelijk in dat ze niet getrouwd zijn, eerst lijkt er 
achter de naam van Cornelia te staan ‘in dienst’, later staat er 
simpel ‘niet verwant’ maar ze worden wel als één huishouding 
geplaatst. En dat blijft zo, ook in de latere registraties. In de 
komende jaren staan er verschillende adressen als woon-
plaats: C94, D158, D14, D33 en 39 en Waverveen 24. Het is 
goed mogelijk dat het steeds dezelfde locatie is, dat alleen de 
nummering veranderde. Het kan ook zijn dat ze verhuizen, de 
precieze locatie heb ik niet kunnen achterhalen. Hibe is 
bedrijfsboer. De mensen die ik vraag weten niet wat dit bete-

9. Eerste pagina van de aanvraag voor scheiding ontvangen op 19 mei 
1887, en ingediend op de zitting van 25 jun 1877.

10. Krantenartikel van 10 december 1877 (Bron: Delpher).

11. Inschrijving in het Bevolkingsregister van Cornelia Lamotte in 
Waverveen (uitsnede van een afbeelding op een scherm).
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kent totdat één van de vrijwilligers van het archief in Breuke-
len op een andere plaats het weer tegen komt: ‘Later werd …. 
bedrijfsboer wat inhield dat hij over een gebied van 4000 hec-
tare toezicht moest houden. Er waren boerderijen opge-
bouwd en hij zorgde dat de mensen materialen kregen en 
zaaigoed’. Hibe was ook bedrijfsboer, waarschijnlijk beheerde 
hij een boerderij voor iemand anders.

Als op 14 december 1897 Cornelia’s zoon Hendrik op 25-jarige 
leeftijd overlijdt is het Hibe die de aangifte doet en voor Hen-
drik wordt de achternaam Lamotte gebruikt, en niet Harms. 
Het is heel goed mogelijk dat Hibe de vader was van Hendrik 
en dat het dankzij hem was dat er rust kwam in het leven van 
Cornelia en haar kinderen. Hibe en Cornelia blijven samen 
wonen, totdat Hibe Tonjes, geboren in Bünde in Duitsland op 
23 december 1916 overlijdt, 81 jaar oud. Cornelia wordt 94 jaar 
oud en overlijdt op 23 januari 1927 in Ouder-Amstel.

Mijn zoektocht naar Cornelia is nog niet helemaal afgelopen. 
Van haar en haar zoon Johannes Cornelis de Ridder en Die-
wertje Heres of haar ouders heb ik nog geen foto’s gevonden. 
Haar kleinzoon Antonie is de vader van mijn opa, van hem heb 
ik een foto. In theorie kan er een foto bestaan van Johannes 
Cornelis de Ridder en zelfs van Cornelia Lamotte. Helaas is 
het gezin waar mijn opa uit komt klein, en bij de familieleden is 
niets bekend behalve de trouwfoto van Antonie de Ridder en 
Maria de Mooij. Wat mij bij andere familietakken wel is gelukt, 
via andere nakomelingen en verre familie foto’s en verhalen 
vinden, is mij bij de nakomelingen van Cornelia Lamotte nog 
niet gelukt.
Daarom heb ik een overzicht gemaakt van de nakomelingen. 
Ik hoop ooit in contact te komen met een verwant van Corne-
lia Lamotte, haar zoon Johannes Cornelis en vrouw Diewertje 
Heeres of dochter Cornelia Kuijt-Lamotte.

Het is dankzij Cornelia en haar kinderen dat mijn opa uit 
Amsterdam komt en niet uit Zeeland. Ze komt over als een 
sterke vrouw, die weet wat ze wil, die doet wat nodig is, 
ondernemend en niet bang om op een volledig onbekende 
plaats een nieuw leven te beginnen zoals zij dat wil. Een foto 
vinden van Johannes Cornelis de Ridder en zeker van zijn 
moeder Cornelia Lamotte, dat zou voor mij een hoofdprijs zijn 
in mijn zoektocht naar familiegeschiedenis. De kans is klein, 
maar ik geef het nog niet op. 

Nakomelingen van Cornelia Lamotte14

I. Cornelia Lamotte, geboren Middelburg 18 augustus 1832, 
overleden Ouder-Amstel 23 januari 1927, dochter van Johan-
nes Lamotte en Elizabeth Kampaart, trouwt (1) 25 mei 1859 
Daniel de Ridder, geboren Arnemuiden 4 september 1817, vis-
ser, overleden op zee 30 januari 1862, trouwt (2) 29 april 1868 
Bart (Humbertus) Harms, polderwerker, geboren Terneuzen 5 
mei 1817, zoon van Janna Harms en onbekende vader.
Uit dit eerste huwelijk:
1. Johannes Cornelis, volgt IIa.

Uit onbekende relatie:
2. Cornelia, volgt IIb.

IIa. Johannes Cornelis de Ridder, geboren Middelburg 11 juni 
1860, trouwt Vinkenveen en Waverveen 10 september 1880 
Johanna Smeenk, geboren  Vinkeveen en Waverveen 24 sep-
tember 1861, dochter van Anthonie Smeenk en Diewertje 
Heeres.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Antonia de Ridder, geboren Uithoorn 19 septem-

ber 1881, trouwt Watergraafsmeer 6 november 1902 Dirk  
Johannes den Hartog, geboren Diemen 1882, overleden 
aldaar 10 december 1882, zoon van Nikolaas den Hartog 
en Elisabeth van Leeuwen.

 Uit dit huwelijk:
a.  Nikolaas Johannes den Hartog, trouwt Diemen 18 juni 

1931 Hillegonda Blok, dochter van Roelof Blok en Peike   
Dalstra.

b.  Johannes den Hartog, slechts 14 jaar oud geworden.
2. Dieuwertje de Ridder, geboren Abcoude-Proostdij 13 

december 1883, overleden Amsterdam  6 augustus 1945,  
trouwt Watergraafsmeer 21 november 1907 Willem Lind-
hout, geboren Stavoren 23 juni 1884, smid, gasfabriek  
werkman, overleden Amsterdam 30 april 1959, zoon van 
Meeuwis Lindhout en Geertje Atsma. Volgens zijn  pensi-

12. Antonie de Ridder en Maria de Mooij.
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oenkaart was hij op 4 juli 1907 vast werkman, op 1 januari 
1941 werkman energiebedrijf.

 Uit dit huwelijk volgens de archiefkaart van Amsterdam:
a.  Meeuwis Lindhout, geboren Amsterdam 17 september 

1908.
b.  Johannes Cornelis Lindhout, geboren Watergraafs meer 

12 februari 1911
c.  Willem Lindhout, trouwt 13 november 1943 I. Bouvet.
d.  Daniel Lindhout.
e.  Geertje Lindhout, trouwt 21 oktober 1948 W. Pool.
f.  Antonie Lindhout.

3.  Daniel de Ridder, geboren Abcoude-Proostdij 4 december 
1884, werkman gasfabriek, overleden 29 september 1953, 
trouwt Watergraafsmeer 14 december 1905 Geesina 
Abenga, geboren Meppel 1 april 1885, overleden 29 januari 
1942, dochter van Gerben Abenga en Hendrika Schuur-
man.

 Uit dit huwelijk:
a.  Johannes Cornelis de Ridder, geboren Watergraafs-

meer 14 april 1906, trouwt 30 augustus 1934 N.N.
b.  Gerben de Ridder, geboren Watergraafsmeer 17 mei 

1909, trouwt (Hillegersberg?) 5 juli 1932? N.N.
c.  Johanna de Ridder, geboren Watergraafsmeer 15 okto-

ber 1910.
d.  Daniel de Ridder, geboren Watergraafsmeer 8 juli 

1913, instrumentenmaker, politieman 1937, trouwt 25 
augustus 1938 Anna Vuurboom, geboren Assen 17 
maart 1912.

e.  Hendrikus de Ridder, trouwt 28 november 1952 G. 
Rietkerk.

4.  Anthonia de Ridder (1886-1886).
5.  Anthonie de Ridder, geboren Abcoude-Proostdij 5 

 oktober 1887, overleden Amsterdam 29 december 1946, 
trouwt Watergraafsmeer 23 mei 1911 Maria de Mooij, 
geboren Poederoijen 19 februari 1890, overleden Amster-
dam 8 april 1972, dochter van Johannes Derk de Mooij en 
Lena Johanna Heffener.

 Uit dit huwelijk:
a.  Johannes Cornelis de Ridder, geboren Amsterdam 

31 december 1916, overleden Steenwijk 25 maart 1986, 
trouwt  Jantje Kuiper. Uit dit huwelijk nageslacht.

b.  Hendrik Johannes de Ridder, geboren Amsterdam 
13 april 1919, overleden aldaar 22 februari 1992.

c.  Daniel de Ridder, geboren Amsterdam 20 november 
1920, overleden Zwolle 7 augustus 1995, trouwt 13 mei  
1947 Trijntje Doeven uit Blokzijl (mijn opa en oma). Zij 
krijgen vier kinderen.

6.  Job de Ridder (1889-1889).
7.  Job de Ridder (1890-1890).
8.  Hiebe de Ridder (1891-1892).
9.  Hendrika de Ridder (1893-1893).
10. Margaretha de Ridder, geboren Nieuwer-Amstel 20 juni 

1895, overleden Utrecht 24 december 1969, trouwt 
Amsterdam 2 maart 1916 Ariën Kooij, geboren Water-
graafsmeer 25 augustus 1893, metaalzager, overleden 

Utrecht 19 april 1972, zoon van Ariën Kooij en Gijsberta 
Achterberg.

 Uit dit huwelijk:
a.  Ariën Kooij, geboren Edam 11 mei 1917, overleden 

Ermelo 15 maart 1921.
b.  Johanna Kooij, geboren Amsterdam 4 augustus 1919, 

overleden Lelystad 31 december 2006, trouwt 6 
augustus  1942 Marinus Roos, geboren Amsterdam 15 
maart 1917, overleden Blaricum 30 januari 2006.

c.  Gijsberta Kooij, trouwt 17 september 1942 G.J. Zijp.
d.  Johannes Cornelis Kooij.
e.  Ariën Kooij.

11.  Hendrika de Ridder (1897-1901).
12.  Hendrika Hanna de Ridder, geboren 30 mei 1898, werk-

ster, trouwt 18 april 1946 Jacob Koning, geboren  Wee-
sperkarspel 5 oktober 1886, meubelmaker, weduwnaar 
van Anna Elzinga.

13.  Heintje de Ridder (1901-1902).
14.  Hendrik de Ridder, geboren 16 augustus 1902, arbeider 

gemeentelijke gasfabriek, later broodbakker, overleden 
Amsterdam 23 juli 1973, trouwt (1) 16 februari 1927 (echt-
scheiding Amsterdam 20 juni 1944) Wilhelmina Krieger, 
geboren Amsterdam 8 maart 1899, trouwt (2) 21 mei 1953 
Johanna Helena Vermaas, geboren Amsterdam 13 maart 
1919). Uit beide huwelijken nageslacht.

13. Het gezin van Antonie en Maria.

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 4  –  202 Terug naar inhoud



IIb. Cornelia Lamotte, geboren Middelburg 3 augustus 1865, 
overleden aldaar 14 juli 1929, trouwt Ouder-Amstel 2 
november 1889 Petrus Kuijt, geboren 16 oktober 1849, 
zoon van Dirk Kuijt en Jannetje Kuiper.

Uit een onbekende relatie:
1.  Sara Elisabeth Margaretha Lamotte, geboren Middelburg 

26 februari 1885, erkend bij huwelijk ouders, trouwt 
Ouder-Amstel 6 juni 1917 Adrianus de Lange, geboren 
Zevenhoven (ZH) 2 september 1884, zoon van Johannes 
de Lange en Geertruda van Kempen. 

 Hij komt voor in een politierapport. Tijdens de dienst van 
4 maart 1941 tot 5 maart 1941 ‘geeft Adrianus de Lange, 
melkboer, aan dat zijn transport-driewieler, beladen met 
melk en eieren ’s morgens om 7.10 uur op de Rozengracht 
ten hoogte van de Wascherij Edelweis, is omgeworpen of 
omvergereden terwijl deze aldaar onbeheerd door hem 
was achtergelaten. Schade 40 liter melk weggevloeid en 
materiële schade aan het rijwiel’.

 Uit dit huwelijk:
a.  Geertruida Johanna Maria de Lange, trouwt 26 juli 

1945 F.J.M. Bakker.
b.  Petrus Johannes Cornelis de Lange.
c.  Anna Antonia de Lange.

Uit het huwelijk Lamotte-Kuijt:
2.  Johanna Kuijt (1890-1893).
3.  Dirk Kuijt (1892-1897).
4.  Johanna Kuijt, geboren Ouder-Amstel 30 juni 1894, overle-

den Amsterdam 13 januari 1964, trouwt Ouder-Amstel 30 
september 1914 Cornelis van der Kroon, geboren Ouder- 
Amstel 17 februari 1888, zoon van Jan van der Kroon en 
Johanna Verhoef. Uit dit huwelijk nageslacht.

5.  Cornelia Margaretha Kuijt (1897-1899).
6.  Theodora Hendrika Kuijt (1898-1899).
7.  Theodorus Hendrikus Kuijt (1900-1901).
8.  Petrus Cornelis Kuijt, geboren Ouder-Amstel 18 april 1901, 

overleden Amsterdam 15 juni 1974, trouwt Amsterdam 28 
februari 1923 Theodora Petronella Schram, geboren 
Amster dam 16 december 1902, overleden aldaar 26 okto-
ber 1954, dochter van Lambertus Schram en Theodora 
Petronella Bloem. Uit dit huwelijk nageslacht.

9.  Cornelia Margaretha Kuijt, geboren Ouder-Amstel 19 
februari 1903, overleden 18 februari 1973, trouwt Ouder- 
Amstel 29 augustus 1923 Wilhelmus Gijsbertus van Vliet, 
geboren Uithoorn 6 januari 1894, rangeerder bij de spoor-
wegen, overleden Amsterdam 30 oktober 1978. Uit dit 
huwelijk nageslacht.

10.  Theodora Kuijt, geboren 1906, trouwt Maarssen 14 febru-
ari 1936 Hermanus Johannes Walgering, geboren Kampen 
(waarschijnlijk 16 juni 1905), zoon van Franciscus Johannes 
Walgering en Hendrika Johanna Maria van den Berg.

11.  Joanna Kuijt, geboren rond 1909, overleden Den Helder 23 
augustus 1932, trouwt Ouder-Amstel 27 juni 1928 Jacob 
Kerkhof, korporaal Mariniers, geboren ca. 1903 Rotter-
dam, zoon van Jacob Kerkhof, aannemer en Geertje Tim-
mer.

Aanvullingen of correcties en contact met verre familieleden 
zijn van harte welkom op willemijn@opzijntijd.nl.

Noot van de redactie
De genealogische opstelling is door de redactie ingekort op grond van de 
privacywetgeving en jurisprudentie. Probleem is de discrepantie die kan 
ontstaan dat een geboorteakte niet kan worden gevonden en een 
huwelijk of overlijden, bijvoorbeeld via Delpher, uit krantenberichten wel 
is te achterhalen. De personen kunnen echter nog in leven zijn. Het is dan 
niet toegestaan om zonder hun medeweten een dergelijke combinatie 
van informatie te publiceren.
Een bijkomend nadeel van spuien wat je weet, of denkt te weten, is ook 
dat de jongste generaties in een genealogie een rafelig, onevenwichtig 
mengsel van namen met en zonder data of halfbakken informatie 
oplevert. Dat doet afbreuk aan het verhaal.

8. Adresboek Middelburg 1874, https://hdl.handle.net/21.12113/3692B-
02DE8804C5BB5415575DDE5EEB8 en https://hdl.handle.net/21.12113/7F8B-
C6552FB04DA2A1B1DCD32C68CC9A

9. Zeeuws Archief. Kantoor: Middelburg, Memorienummer 3/597, Toegangsnr. 
398 Ontvangers der Successierechten, (1795) 1806-1927, inv. nr. 464.

10. Middelburgsche Courant, pagina 2, 23 januari 1869.
11. Zeeuws Archief, Toegangsnr. 254 Strafinrichtingen Zeeland, 1809-1973,  

inv. nr. 245, inschrijvingsnummer 27.
12. Zeeuws Archief. Huis van Bewaring te Middelburg, toegangsnr. 254 

Strafinrichtingen Zeeland, 1809-1973, inv. nr. 245, inschrijvingsnummer 116.
13. Zeeuws Archief. Toegangsnr. 701, Arrondissementsrechtbank te Middelburg 

1838-1989, (1811) 1838-1989 (1993):
- inv. nr. 659, nr. 7: hier haar verzoek ingeschreven in dit register.
-  inv. nr. 704 bij de rekesten, nr. 18, ontvangen door de rechtbank op 19 mei: 

hier haar verzoek.
-  inv. nr. 618, nr. 10: 1877 informatie over de eerste zitting op 25 juni 1877, 

waarop zij kosteloos mag procederen volgens vonnis 13 juni en dat zij 
volhardt in haar verzoek.

-  inv. nr. 141, akte 114/52 (boek heeft twee keer het zelfde jaar, deze zit na de 
helft van het boek): zitting van 12 september.

-  inv. nr. 414, akte 122/52 vonnis van 19 september: Aanzegging van de 
scheiding op 29 september 1877 en 20 december 1877 op het voormalig 
woonadres.

14. Opgesteld met behulp van persoonskaarten van het Amsterdams Archief.

Noten
1.. Johannes overlijdt op 20 of 30 december 1842 in Middelburg. Volgens de 

huwelijk(akte) op 11 juli 1822 is hij dan 23 jaar oud. Zijn moeder is Margarieta 
Lamotte, schuurster. Mogelijk is zij dezelfde als Margarieta Laban Lamotte die 
op 28 november 1802 trouwt met Gerrit Bernardus van Sweers. Na zijn sterven 
woont ze als weduwe en huishoudster in Vlissingen, ze wordt ook Maria 
genoemd. Mogelijk overlijdt ze op 17 januari 1856. Wie verder voorouders zijn 
weet ik nog niet. Gezien de naam van zijn oudste dochter: Margrietha Maria, is 
het waarschijnlijk dat Margarieta Laban zijn moeder is.

2. Volgens de ‘Naamlijst der geborene- gehuwden- en overleden personen binnen 
de stad Middelburg en ambachten’.

3. Zeeuws Archief. Toegangsnr. 254 Strafinrichtingen Zeeland, 1809-1973,  
inv. nr. 321, inschrijvingsnummer 89.

4.  Zeeuws Archief. Toegangsnr. 254 Strafinrichtingen Zeeland, 1809-1973,  
inv. nr: 224, inschrijvingsnummer: 124.

5. Volgens de kaartenbak van het Zeeuws Archief heette het huis ‘De Swarte 
Arend’ in 1784 en 1795. In 1825 woonde Michiel Compeer hier met zijn vrouw 
Elisabeth Jacoba Heyman en hun drie zoons en toen heette het ‘de drie 
Vergulde Hoefijzers’. Elisabeth Jacoba Hayman verkoopt de woning onder 
dezelfde naam op 17 maart 1834 voor 200 gulden aan Abram Lang en zijn vrouw 
Maria Elisabeth Eeltjes. Op 17 juli 1867 wordt de woning door de erfgenamen 
van de familie Eeltjes en Lang verkocht aan de firma Wilhelmus Uijen en zn. 
voor 950 gulden.

6. Zeeuws Archief. Toegangsnr. 254 Strafinrichtingen Zeeland, 1809-1973,  
inv. nr: 325, inschrijvingsnummer 130.

7. Krant: NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 februari 1862.

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 4  –  203 Terug naar inhoud

mailto:willemijn@opzijntijd.nl
https://hdl.handle.net/21.12113/3692B02DE8804C5BB5415575DDE5EEB8
https://hdl.handle.net/21.12113/3692B02DE8804C5BB5415575DDE5EEB8
https://hdl.handle.net/21.12113/7F8BC6552FB04DA2A1B1DCD32C68CC9A
https://hdl.handle.net/21.12113/7F8BC6552FB04DA2A1B1DCD32C68CC9A
https://www.zeeuwsarchief.nl/onderzoek-het-zelf/archief/?mivast=239&mizig=210&miadt=239&micode=701&milang=nl&mizk_alle=701&miview=inv2
https://www.zeeuwsarchief.nl/onderzoek-het-zelf/archief/?mivast=239&mizig=210&miadt=239&micode=701&milang=nl&mizk_alle=701&miview=inv2


HANS VAN FELIUS

Ooit kreeg de familie Van Tuyll van Serooskerken 
een afstamming aangemeten uit de Gelderse heren 
van Tuil. Dit werd voor het eerst in het Jaarboek van 
den Nederlandschen Adel van 1894 gepubliceerd.1 
De stamreeks met die afstamming werd weliswaar 
in het Nederland’s Adelsboek van 1904 en 1911 over-
genomen, maar in 1911 met de melding dat de gere-
gelde stamreeks begint met Pieter Hugenzoon van 
Serooskerke; ‘Zijne afstamming uit de Geldersche 
van Tuyll’s, maakt bij de redactie nog een punt van 
studie uit.’2 In de jaargang 1918 was die afstamming 
inmiddels verdwenen, en werd de stamreeks aan-
zienlijk ingekort, hoewel er nog wel melding werd 
gemaakt van twee generaties boven de thans als 
stamvader geldende Pieter Hugen Rengerszoon 

[van Serooskerke]. Het is voor het eerst in de jaar-
gang 1952 dat de stamreeks terecht begint met 
 Pieter Hugen Rengerszoon, wat ook weer het geval 
is in de laatst verschenen jaargang van het Adels-
boek voorzien van stamreeksen uit 2010.3 Overi-
gens toonde D.G. van Epen in zijn bespreking van 
het Nederland’s Adelsboek uit 1904 al in 1908 over-
tuigend aan dat de afstamming van de heren van 
Tuil gevoeglijk naar de prullenbak verwezen kan 
worden.4 Wat echter nog steeds een hardnekkig 
leven blijkt te leiden is dat Pieter twee maal 
getrouwd zou zijn geweest, eerst met Cornelia van 
Haamstede (van Bergen) en daarna met Hadewig 
van de Maalstede. De vraag met wie hij getrouwd is 
geweest is het onderwerp van dit artikel.

1. Het dorp Serooskerke in Schouwe 1745 (kopergravure door Henk Spilman 1745, naar een tekening van 
Cornelis Pronk; collectie auteur).

Pieter Hugen Rengerszoon  
[van Serooskerke] en zijn 

huwelijken
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De stand van zaken
De genealogie Van Tuyll van Serooskerken zoals gepubliceerd 
in 1894 vermeldt over de echtgenoten van Pieter de volgende 
gegevens: ‘Pieter van Tuyll, of Pieter van Serooskerke is twee-
malen gehuwd geweest. Eerst trouwde hij 30 October 1456 
Cornelia van Haemstede, dochter van Hugo, heer van Bergen, 
raad van hertog Philips van Bourgondië, en van Catharina van 
Cats, wier kwartieren waren: van Haemstede, van Cats, van 
Borsselen en van Botland. Hij hertrouwde 7 Februari 1464 met 
Hadewig van Maelstede Wolferts dochter. Uit het eerste 
huwelijk sproten drie kinderen, uit het tweede één zoon.’ Daar-
bij wordt wel de kanttekening geplaatst dat Rietstap in zijn 
tweede deel van zijn Wapenboek het tweede huwelijk kinder-
loos noemt.5

De eerder genoemde jaargang 2010 van het Nederland’s 
Adelsboek geeft de volgende gegevens over Pieter en zijn 
echtgenotes: ‘Pieter Hugen Reynersz alias Serooskerke, 
kocht 1483 de heerlijkheid Serooskerke op Schouwen, verm. 
als burger van Zierikzee sinds 1472, schepen 1468, 1469, 1485 
en burgemeester ald. 1469, 1476 en 1487, rentmeester domei-
nen en beden in Zeeland beoosten Schelde 1477-1485, † 2 febr. 
1492, begr. Zierikzee, trouwt (1) (huw. voorwaarden 30 okto-
ber) 1456 Cornelia van Haemstede (van Bergen), dochter van 
Hugo, heer in Brouwershaven, en Catharina van Cats; trouwt 
(2) (huw. voorwaarden 7 februari) 1464 Hadewig Wolfertsdr 
van Maelstede, † [Zierikzee 11 november 1508], dochter van 
[Wolfert Lodewijksz en Maria van Haemstede, vrouwe van 
Bergen (N.-H.)].’ Zoon Jacob, die de familie zou voortzetten 
wordt gemeld geboren te zijn uit het eerste huwelijk.6 
 Jammer is dat bij het eerste huwelijk (onterecht) de naam 
Haemstede weer opduikt, in de eerdere jaargangen werd Cor-
nelia zoals correct is aangeduid met de naam Van Bergen. Bij 
het tweede huwelijk is door het gebruik van de vierkante 
haken duidelijk dat de redactie voor een aantal gegevens niet 
kan instaan. Terecht naar uit het volgende zal blijken.

Hadewig van Maelstede Wolfertsdochter
Een huwelijk van Pieter Hugen met Hadewig van de Maalste-
de wordt gebaseerd op een aantal gegevens uit het archief 
van het Huis Zuilen dat bewaard wordt in Het Utrechts 
Archief. De belangrijkste bron is de akte van huwelijkse voor-
waarden tussen Pieter en Hadewig, van 1464.7 Deze akte is 
echter niet origineel, maar alleen overgeleverd in de vorm van 
een vidimus van burgemeester, schepenen en raad van Tholen 
van 26 december 1611. Gegevens over dit huwelijk komen ook 
voor in een omslag met stukken die handelen over het zoge-
naamde “compromis van alliantie”, waarin de verwantschap 
tussen de familie (van Tuyll) van Serooskerken en de familie 
Van Tuyll van Bulckesteyn is vastgelegd.8 Dit is verder niet de 
plaats om in te gaan op de juistheid van de stukken, maar het 
is wel interessant om te zien wat over Pieter Hugenzoon is 
vermeld. Kortweg komt het er op neer dat Pieter ridder was, 
de naam Tuyll liet varen en zich naar zijn heerlijkheid Seroos-
kerke ging noemen, en in 1456 ambassadeur van hertog Karel 
van Bourgondië naar de koning van Engeland was. Hij sloot 
twee huwelijken, waarvan het tweede was met Haddewijf 
vander Maelstede, dochter van heer Wolphaert, ridder. De 
huwelijkse voorwaarden dateerden zoals gezegd van 7 febru-
ari 1464. Curieus is dat het uitgebreide overzicht van Geer-
truid van Serooskerke over haar voorgeslacht en verwanten 
alleen het eerste huwelijk met Cornelie van Bergen vermeldt.9

Echt stevig bewijs voor het tweede huwelijk is er dus niet, het 
lijkt alleen gebaseerd te zijn op stukken uit de eerste helft van 
de zeventiende eeuw. Als we vervolgens de vidimus van de 
akte van huwelijkse voorwaarden bekijken dan vallen daarin 
enkele zaken op, waardoor we moeten twijfelen aan de juist-

2. Pieter Hugen in zijn opgesmukte historische weergave (Bron: Het 
Utrechts Archief, Huisarchief Zuilen, inv.nr. 1595).
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heid van deze akte. In de tekst komt de volgende passage 
voor: ‘een houwelijck gemaect is tuschen heer Pieter van Tuijl, 
ridder, heerschappe van Seroeskercke, ende joncvrouwe 
 Hadde wijff vander Maelstede, wettige dochter van heer 
Wolphaert vander Maelstede, ridder’. In geen enkele eigentijd-
se bron komt Pieter voor onder de naam Van Tuyll, en hij 
wordt ook nergens vermeld als ridder. Indien hij een Van Tuyll 
was en de ridderslag had ontvangen, zou dat toch wel in de 
akte van zijn benoeming tot rentmeester van Zeeland beoos-
ten Schelde vermeld zijn. Daar heet hij echter ‘Pieter Hugezo-
ne’,10 en als zodanig komt hij ook steeds voor in alle door hem 
gemaakte rekeningen. En wat ook opvallend is, Pieter wordt 
heerschap van Serooskerke genoemd, terwijl hij pas in 1483 
gemeten ambacht in Serooskerke van de grafelijkheid kocht, 
dus bijna twintig jaar nadat hij deze huwelijkse voorwaarden 
met Hadewig van de Maalstede gemaakt zou hebben.11 Alleen 
al in zijn naam treffen we dus drie gegevens aan die niet cor-
rect zijn. Van de wederpartij wordt over Wolphaert van de 
Maalstede gemeld dat hij ridder was; dat moet blijken uit de 
toevoeging heer voor zijn naam, en de vermelding van het 
woord ridder achter zijn naam. In de eerste helft van de vijf-
tiende eeuw zijn twee mannen bekend met de naam Wolfert 
van de Maalstede, Wolfert Floriszoon en Wolfert Lodewijks-
zoon, maar ik vond geen van beiden vermeld als ridder. Omdat 
de akte uit 1464 slechts in afschrift bekend is, en enkele zeer 
in het oog springende fouten bevat, lijkt het me dat het hier 
om een van de vervalsingen uit de zeventiende eeuw moet 
gaan, en niet om een afschrift van een originele akte.
Omdat het archief van het huis Zuilen geen uitkomst biedt, is 
het tijd om te zien wat er bekend is van de dochter van 
 Wolfert van de Maalstede. Pieter Hugen en zijn nageslacht 
worden in het proefschrift van Van Steensel over de Zeeuwse 
adel, genoemd als een voorbeeld hoe de stedelijke elite onder 
meer door het strategisch sluiten van huwelijken zich uitein-
delijk indrong in de adel. Hij noemt het huwelijk van Pieter en 
Hadewig, met de vermelding dat dit is overgenomen uit Dek, 
Graven van Holland.12 In een noot maakt hij vervolgens mel-
ding van het overlijden van Hadewig in 1470, als weduwe van 
Jan van Goirs.13 De bron voor deze constatering is een regest 
in Fruin’s Leenregisters.14 Hij heeft dit regest wat slordig 
gelezen, want er staat weliswaar dat op 8 november 1470 
Wolfairt en Jan, Jan van Goirs kinderen beleend worden met 
tienden die zij geërfd hebben van hun moeder jonkvrouw 
Hadewy Wolferts van der Maelstede, maar niet dat zij wedu-
we van hun vader was. In tegendeel, de formulering die Fruin 
gebruikt is ‘nadat hem [= de rentmeester] gebleken was dat 
hun vader voor hen de beleening tijdig had verzocht’, wat 
inhoudt dat Jan van Goir in 1470 nog in leven was. Kijken we in 
de originele tekst dan blijkt dat Fruin de situatie correct heeft 
weergegeven: ‘dat Jan va[n] Goir als voocht en[de] machtig van 
Wolfairt en[de] Jan, zijne kinde[re]n die hij hadde bij joncvr[ou-
we] Hadwij Wolf[air]t vanden Maelstede docht[er], versocht 
en[de] begeert heeft…’. Uit het vervolg van de tekst blijkt dat 
op zijn verzoek gunstig is beschikt, en zijn zoons werden daar-
om ook met de van hun moeder geërfde tienden beleend.15

Het staat daarmee vast dat Hadewig als echtgenote van Jan 
van Goir in 1470 overleed, wat niet te verenigen is met een 
overlijden van de echtgenote van Pieter Hugen in 1508 die in 
een aantal genealogieën staat vermeld.16 Een overlijden in 
1470 sluit op zich natuurlijk een huwelijk met Pieter Hugen in 
1464 niet uit, maar er blijft dan slechts een periode van zes 
jaar waarin zij een tweede huwelijk met Jan van Goir heeft 
gesloten, en tenminste twee kinderen uit dat huwelijk heeft 
gekregen. En omdat Jan van Goir haar weduwnaar was, moet 
Pieter Hugen in dat geval kort na 1464 overleden zijn. Leggen 
we dat naast de uit archiefbronnen bekende gegevens over 
Pieter Hugen, dan blijkt dat diens huwelijk met Hadewig van 
de Maalstede niet bestaan kan hebben, omdat vaststaat dat 
Pieter lang na 1464 is overleden. Immers, er bestaat een 
besluit waarin Pieter benoemd is tot rentmeester in Zeeland 
beoosten Schelde in 1477, en een post in een van zijn rekenin-
gen, waarin zijn aankoop in 1483 van ambacht in Serooskerke 
is verantwoord; bovendien werd de laatste rekening van Pie-
ter als rentmeester in 1488 afgehoord.17 Allemaal jaren na het 
overlijden van Hadewig.

Wellicht ten overvloede kan ik verwijzen naar een artikel van 
de hand van Janna Kloosterman, dat verscheen in Ons Voorge-
slacht.18 Dit artikel handelt over de conflicten die na de dood 
van heer Floris van Haamstede Willemszoon ontstonden tus-
sen diens weduwe en zijn erfgenamen. Een van die erfgena-

3. Omslag rekening van 1484 (Bron: Zeeuws Archief, Rekenkamer van 
Zeeland, rekeningen Bourgondisch-Oostenrijkse tijdvak 1431-1584, inv.
nr. 886).
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men was zijn zuster Marie van Haamstede, die getrouwd was 
met Wolfert van de Maalstede heer Lodewijkszoon. In het 
Nederland’s Adelsboek van 2010 worden zij opgevoerd als 
mogelijke ouders van Hadewig van de Maalstede. Nergens in 
het artikel wordt van dit echtpaar een dochter Hadewig 
genoemd, zij hadden slechts een dochter Margriet. Voor alle 
zekerheid heb ik bij de auteur nagevraagd of er toch sprake 
kon zijn van een tweede dochter; dat bleek niet het geval. De 
enige Hadewig van de Maalstede die ik heb kunnen vinden is 
de echtgenote van Jan van Goir. Zij bleek een dochter van 
Wolfert van de Maalstede Floris zoon te zijn, een neef van de 
Wolfert Lodewijks zoon die met Marie van Haamstede 
getrouwd was. Met andere woorden: we kunnen een tweede 
huwelijk van Pieter Hugen gevoeglijk schrappen, het heeft 
nooit plaatsgevonden.

Cornelia van Haemstede (van Bergen)
Alle genealogieën van zowel de Van Haamstedes als die van 
de familie (van Tuyll) van Serooskerken zijn het over een ding 
eens, Pieter Hugen Rengerszoon was getrouwd met Cornelia. 
Meestal wordt ze aangeduid als Cornelia van Bergen, soms 
als Cornelia van Haamstede; in het laatste geval heet haar 
vader Hugo van Haamstede, heer van Bergen in Kennemer-
land. De beleningen van Bergen in Noord-Holland zijn goed 
gedocumenteerd, en hoewel verschillende nakomelingen van 
Witte van Haamstede beleend zijn geweest met die heerlijk-
heid, was daar nooit een Hugo van Haamstede bij.19 De vraag 
die nu aan de orde moet komen is of een huwelijk van Pieter 
Hugen met Cornelia van Bergen bestaan heeft, en het ant-
woord op die vraag kan bevestigend worden beantwoord. Of 
zij een Van Haamstede was blijft onduidelijk en die vraag zal 
hier niet worden beantwoord, voor zover zij en haar verwan-
ten een toenaam dragen, is dat altijd Van Bergen en nooit Van 
Haamstede.

Het huisarchief Zuilen geeft een aantal gegevens over dit 
huwelijk. Zo wordt op een wapenkwartierstaat van Pieter 
Hugen vermeld dat het huwelijk heeft plaatsgevonden op 31 
oktober 1456, al geeft een daarbij los liggend papiertje het 
alternatieve jaar 1458.20 In hetzelfde register bevindt zich een 
akte van huwelijkse voorwaarden, eveneens gedateerd op 31 
oktober 1456 waarin wordt vermeld dat ‘tusschen Pieter van 
…yll Hugensz op die een zijde ende joncvrouwe Cornelia 
Hugen van Bergen dochter op die ander zijde, ende dat een 
voorwaerde gemaeckt, gesproken ende geordonneert es’.21 
De akte van huwelijkse voorwaarde wordt gevolg door een 
overzicht van de goederen die Huge van Bergen, heer van 
Brouwershaven, aan zijn dochter ten huwelijk geeft. In de akte 
is ook nog sprake van zijn vrouw, die wordt aangeduid als ‘jon-
cvrouwe Catheline van Weldamme, sijn wijff’. In de diverse 
stambomen in het huisarchief Zuilen wordt de moeder van 
Cornelia meestal als Catharina van Cats Pietersdochter aan-
geduid. Op dezelfde gronden als de akte van huwelijkse voor-
waarden uit 1464 kunnen we de nodige vraagtekens zetten bij 
deze akte. Ook hier wordt Pieter Hugen aangeduid met de 

naam Van Tuyll, wat geldt als een latere toevoeging aan de 
naam. Aangezien geen origineel van een akte uit 1456 bekend 
is hebben we geen enkele mogelijkheid om de betrouwbaar-
heid van de akte te toetsen.
Moeten we nu het huwelijk van Pieter Hugen met Cornelie van 
Bergen als onbetrouwbaar aanwijzen? Dat nu ook weer niet, 
want uit diverse stukken moet volgen dat zij wel degelijk een 
dochter van Huge van Bergen Wouters zoon was, en dat zij 
getrouwd moet zijn geweest met Pieter Hugen, en dat uit dit 
huwelijk kinderen zijn geboren, waaronder Jacob van Seroos-
kerke, precies zoals in het Nederland’s Adelsboek van 2010 
vermeld is. En dat Huge van Bergen heer van (of beter: in) 
Brouwershaven was is eveneens een bewezen feit. We moe-
ten voor het bewijs onder meer een aantal stukken uit het 
archief van de ambachtsheerlijkheid Sint Annaland bekijken, 
welk archief zich in het Zeeuws Archief in Middelburg 
bevindt.22

4. Cornelie van Bergen (Bron: Het Utrechts Archief, Huisarchief Zuilen, 
inv.nr. 1595).
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Allereerst komt de vraag aan de orde welke naam de vrouw 
van Huge van Bergen droeg. Er zijn tot nu toe uit onbetrouw-
bare bron twee varianten bekend: Catharina van Cats en 
Catharina (Cathalina) van Weldamme, beide keren met een 
vader Pieter. De enige betrouwbare bron die ik gezien heb 
met de volle naam stamt uit de Hollandse leenkamer. Op 25 
april 1457 gaf Huge van Bergen aan zijn echtgenote joncfrou-
we Kathrijne Pieters dochter van den Torre een lijftocht van 
19 pond, uit zijn heerlijkheden Brouwershaven en Brijdorpe.23 
Voornaam en patroniem zijn identiek aan de andere vermel-
dingen, de toenaam is afwijkend. Hoe dat zit, daar ben ik nog 
niet uit en het zal nog meer onderzoek vergen om daar achter 
te komen. Voor dit moment kunnen we het er bij laten dat de 
voornaam van de moeder van Cornelia in elk geval Catharina 
of Cathalina moet zijn geweest. Het volgende stuk dat van 
belang is de akte waaruit blijkt dat op 4 maart 1466 Adriaan 
van Borsele, heer van Brigdamme, ten behoeve van Hughe van 
Bergen Wouters zoon en diens erfgenamen een jaarlijkse 
 rente van 35 pond vestigde op vier vijfde deel van de vier 
 uitgorzen beoosten Sint Maartensdijk, namelijk de Hamel, 
 Hannevosdijk, ‘s-Graven Creke en Mallant.24 Deze rente blijkt 
van belang om het huwelijk van Pieter Hugenzoon en Cornelie 
van Bergen te bewijzen.
Van Huge van Bergen zijn tenminste drie kinderen bekend, 
een ongehuwd overleden zoon Anthonis, en dochters Cornelie 
en Leene, welke laatste dochter – die getrouwd was met 
Jacob Bossaert de jonge – hier verder buiten beschouwing 
blijft.25 Anthonis van Bergen verkocht op 7 oktober 1478 een 
deel van de jaarlijkse rente van 35 pond, welk deel hem na de 
dood van zijn moeder Cateline, weduwe van Hughe van Bergen 
was toegevallen.26 Zijn verwantschap met de Serooskerkes 
blijkt in het jaar 1506. Op 14 mei van dat jaar droeg hij aan zijn 
neef Jacob van Seroeskercke Pieters zoon een vijfde deel van 
de heerlijkheid Sint Annaland en Hannevosdijk over, zoals hij 
dat verkregen had van zijn ouders.27 Op 25 juli blijkt hij overle-
den te zijn, want op die datum droeg Agnijete van Seroes-
kercke aan haar broer Jacob een tiende deel van de heerlijk-
heid Sint Annaland over haar aangekomen bij overlijden van 
haar oom Anthonis, en een rente van 6 pond op die heerlijk-
heid, destijds toebehorende aan haar grootvader Huge van 
Bergen, welke rente haar bij haar huwelijk was  gegeven.28 Dat 
Huge van Bergen de grootvader was van Jacob en Agniete van 
Serooskerke mag nu wel als vaststaand beschouwd worden. 
Het bezit van de Serooskerkes van een deel van de heerlijk-
heid Sint Annaland is verder goed gedocumenteerd, en daar-
over bestaat dus geen enkele twijfel. Dat Cornelie van Bergen 
hun moeder is blijkt weliswaar niet uit deze stukken, maar op 
basis van de gevonden gegevens ga ik er van uit dat dit inder-
daad het geval is.
Een van de gevolgen van het knoeien met akten met betrek-
king tot de nakomelingen van Pieter Hugen is dat het zonder 
te beschikken over authentieke akten moeilijk is te bepalen 
welke gegevens historisch juist zijn en welke in de diverse 
afschriften zijn toegevoegd. Echter, van een ding kunnen we 
zeker zijn: alle veranderingen in de akten dienden één doel, 

het aantonen van de afstamming van de Van Serooskerkens 
uit de Gelderse heren van Tuil. Verschillende afschriften van 
akten uit het huisarchief Zuilen betreffende de verwanten 
van Cornelie van Bergen konden getoetst worden aan akten 
die in de grafelijke administratie gevonden werden. En die 
akten bleken vrijwel identiek te zijn aan de afschriften die in 
het huisarchief Zuilen worden bewaard. En dat kan betekenen 
dat de gegevens betreffende Cornelie en haar familie zoals ze 
in de akten in dat archief aanwezig zijn juist zijn weergegeven. 
Een aantal akten bevat daarenboven gegevens die aan de 
hand van andere – authentieke – bronnen bekend zijn, bijvoor-
beeld het feit dat Jacob en Agniete van Serooskerke kleinkin-
deren zijn van Huge van Bergen Wouters zoon.
Interessant zijn dan enige afschriften van akten in het huisar-
chief Zuilen.29 Een akte uit 1500 handelt over een conflict tus-
sen Cornelie van Bergen en haar dochter Agniete, dat 
beslecht is in overleg met Jacob van Serooskerke en Sijmon 
van de Werve. De beide volgende akten dateren uit 1508 en 
bevatten de uitkoop uit de nalatenschap van Cornelie van 
Bergen, van haar dochters Catharina (getrouwd met Simon 
van de Werve) en Agnete (getrouwd met Jaspar van Soetelin-
kerke), ten gunste van hun broer Jacob. Beide laatste akten 
zijn gedateerd 17 december 1508, en dat komt weer overeen 
met de datum van overlijden van 11 november 1508 die in de 
genealogieën in het huisarchief Zuilen aan de echtgenote van 
Pieter Hugen werd toegekend. Deze kan zoals eerder vermeld 
gebaseerd zijn op de tekst op diens grafzerk die zich in de 
Sint Lievens Monsterkerk in Zierikzee moet hebben bevon-
den. De Vos meldt deze zerk niet in zijn overzicht van de graf-
schriften in deze kerk, maar slechts de zerk van Jacob van 
Serooskerke, die daar naar alle waarschijnlijkheid in de zeven-
tiende eeuw is gelegd. Immers, van de overledene werd de 
naam op deze zerk vermeld als Jacob van Tuyll van Seroosker-
ke, terwijl Jacob nooit onder die naam in de eigentijdse bron-
nen omschreven is.30 In het begin van de zeventiende eeuw 
werden diverse nieuwe grafmonumenten geplaatst, zo ook 
het monument voor Jeronimus van Serooskerke en zijn echt-
genote in Bergen op Zoom. De gegevens – tekst en wapens – 
op deze monumenten werden vervolgens zo aangepast dat ze 
de afstamming uit de Gelderse Van Tuils ondersteunden. In de 
zestiende eeuw zal de oorspronkelijke zerk van Pieter Hugen 
nog wel zichtbaar zijn geweest, en op die manier kunnen de 
sterfdata van Pieter en zijn echtgenote bekend zijn geweest.
Zeker is dat Cornelie van Bergen haar echtgenoot moet heb-
ben overleefd. Op 15 januari 1496 verklaarde Adriaen Piers 
zoon van Zomarzee, als man en voogd van jofvrouwe Cornelie 
van Berghen, van de rentmeester van de vrouwe van Rave-
stein 5 pond ontvangen te hebben; zij blijkt na de dood van 
Pieter hertrouwd te zijn.31 Zij overleed na 17 juli 1504, want op 
die datum verklaarde jonkvrouwe Cornelie van Bergen, wedu-
we, dat zij 4 pond 18 schellingen 9 groten ontvangen had, als 
opbrengst van de erfelijke rente van Hughe van Bergen.32 
Deze kwitantie is dus evenmin in tegenspraak met een sterf-
datum in 1508. Het feit dat Cornelie deelde in de jaarlijkse 
rente die in 1466 aan Huge van Bergen werd toegekend mag 
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als een extra aanwijzing gelden dat zij inderdaad diens doch-
ter was.

De gewijzigde opstelling
We komen op basis van het voorgaande tot een nieuwe opstel-
ling van de gegevens van Pieter Hugen. Met opzet heb ik van 
Serooskerke bij hem weggelaten; tot nu toe vond ik geen enke-
le bron waarin hij gedurende zijn leven met die naam wordt 
aangeduid. Het lijkt er op dat de naam pas gevoerd werd door 
zijn zoon Jacob, die evenals zijn nageslacht met de toevoeging 
‘van Serooskerke’ door het leven ging.
Pieter Hugen Rengers zoon, kocht in 1483 het ambacht te 
Serooskerke op Schouwen, vermeld als burger van Zierikzee 
sinds 1472, was schepen in 1468, 1469, 1485 en burgemeester 
aldaar in 1469, 1476 en 1487, rentmeester van de domeinen en 

beden in Zeeland beoosten Schelde 1477-1485, † [2 februari 
1492, begraven in Zierikzee], trouwde Cornelie van Bergen, † 
[11 november 1508, begraven in Zierikzee], dochter van Huge 
van Bergen Wouters zoon, heer in Brouwershaven, en vermoe-
delijk van Catelijne van den Torre Pietersdochter. Zij is voor 15 
januari 1496 hertrouwd met Adriaen Pietersz van Zomarzee.
Over Pieter Hugen Rengerszoon en zijn mogelijke voorge-
slacht is misschien nog wel meer te vinden in het archief van 
de stad Zierikzee. Dat ben ik verder niet nagegaan, maar het 
verdient zeker aanbeveling dat naar de vroege Van Seroos-
kerkes een grondig onderzoek wordt gedaan. Dat geldt zeker 
ook voor de verwanten van zijn vrouw Cornelie van Bergen, en 
haar mogelijke afstamming van Witte van Haamstede, de bas-
taardzoon van graaf Floris V. Maar dat valt buiten het bestek 
van dit artikel.
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het origineel wil aangeven, is elders in het stuk de naam Van Tuyll wel voluit 
geschreven.

22. ZA, ambachtsheerlijkheid Sint Annaland 1432-1875, toegangen 58.1 en 58.2.
23. Noord-Hollands Archief, kopieën Leen- en Registerkamer van Holland, inv.nr. 72 

(Zeeland), fo. 45.
24. ZA, Sint Annaland, inv.nr. 73, aanvragen als toegang 58.2, regest 18 [regest 2 en 

18].
25. Zie voor haar en haar echtgenoot onder meer: ZA, Sint Annaland, inv.nr. 42, aan 

te vragen als toegang 75, inv.nr. 101 [regest 7]. Soms wordt nog een dochter 
Balege van Bergen vermeld, die getrouwd zou zijn met een Van Borssele, maar 
haar bestaan blijkt tot nu toe slechts uit genealogieën van voor 1800, en niet 
uit een authentieke bron.

26. ZA, Sint Annaland, inv.nr. 73, aanvragen als toegang 58.2, regest 5 [regest 5].
27. HUA, huisarchief Zuilen, inv.nr. 50.
28. HUA, huisarchief Zuilen, inv.nr. 50.
29. HUA, huisarchief Zuilen, inv.nr. 896.
30. P.D. de Vos, De grafschriften der voormalige St. Lievens-Monsterkerk te 

Zierikzee, met een plattegrond dier kerk, Zierikzee 1911, p. 44; de kerk is in het 
jaar 1832 door brand verwoest, de Vos maakte gebruik van eerdere 
aantekeningen door anderen.

31. ZA, Sint Annaland, inv.nr. 43, aanvragen als toegang 75, inv.nr. 114 [regest 27].
32. ZA, Sint Annaland, inv.nr. 44, aanvragen als toegang 75, inv.nr. 125 [regest 78]; 

mij werd meegedeeld door een medewerker van het Zeeuws Archief dat dit inv.
nr. momenteel zoek is, ik heb daarom alleen van het regest gebruik kunnen 
maken (oktober 2021).
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BRAM PLANTINGA e.a.1

Twee leden van de NGV-afdeling Rijnland, Dick Boekee en Jan Leeuwenhoek, deden 
recent onderzoek naar de kerkrekeningen van Rijnsburg bij Leiden. Hans Endhoven voeg-
de aanvullende gegevens toe en een historische beschrijving. De resultaten zijn vervat in 
een publicatie met nieuwe genealogische en historische informatie die voor onderzoe-
kers van de regio van belang is2.

Rijnsburgse kerkrekeningen  
als bron voor genealogisch en 
historisch onderzoek

Zorgen over de verborgen rijkdom 
van kerkelijke archieven

1. De Laurentiuskerk te Rijnsburg en de ruïnes van de abdij. (Warnaar Horstink, 1810. Collectie Topografie van Nederland, UB Leiden).
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Ook om een andere reden is er aanleiding voor dit onderzoek 
aandacht te vragen. Duidelijk werd namelijk dat er delen van 
kerkelijke archieven blijken te bestaan die niet – of in dit geval 
pas heel recent - hun weg hebben gevonden naar de openbare 
archiefdiensten en bewaarplaatsen. De kerkelijke doop-, 
trouw- en begraafregisters zijn als retroacta van de burgerlij-
ke stand breed toegankelijk en ook zijn overzichten van pro-
testantse lidmaten en belijdenissen meestal vrij gemakkelijk 
te vinden. Maar hoe staat het met de kerkrekeningen en 
mogelijk andere archiefdelen van kerken, abdijen en kloos-
ters?
De financiële administratie van kerken is voor genealogen 
een interessante - en soms ook een heel vroege - bron. Zij 
geven inzicht in de inkomsten die zijn verkregen uit onder 
meer begraven en uit het verpachten van grond en de verhuur 
van opstallen. Aan de uitgavenkant kunnen we gespecificeer-
de overzichten aantreffen van de kosten van bouw- en ver-
bouwingen, onderhoud, personeel, e.d. Zo geven de rekeningen 
zowel aan de inkomsten-, als aan de uitgavenkant informatie 
over talloze personen en verrijken zij ook de kennis over de 
plaatselijke historie.
De Rijnsburgse kerkrekeningen kwamen boven water door de 
naspeuringen van Dick Boekee naar zijn familie in Rijnsburg. 
Na de gebruikelijke bronnen te hebben onderzocht wendde hij 
zich tot het kerkbestuur met de vraag of het zelf nog archief-
delen in beheer had. Vervolgens bleken er in een kerkkluis 
inderdaad nog hele rijen archiefdozen te liggen waarin het 
kerkelijke wel en wee van eeuwen onaangeroerd lag. Deze 
ervaring leidde tot de vraag of er nog meer van dergelijk ‘ver-
geten’ archiefmateriaal in kerkelijke gemeenten aanwezig is.
Her en der opgeslagen historische documenten waar niemand 
meer naar omkijkt blijken vaak in slechte staat te verkeren, 
wat ook in Rijnsburg het geval was. Het is daarom van belang 
deze verzamelingen te lokaliseren en aandacht te geven. Ver-
der moeten we bedenken dat het ledental van kerkgenoot-
schappen terugloopt en kerkgebouwen worden afgestoten. 
Als er in die kerkgemeenschappen nog (delen van) archieven 
liggen, is het behoud ervan dan zeker gesteld?
Wij hopen in ons werkgebied nog onbekend kerkelijk archief-
materiaal te kunnen gaan inventariseren. Ook bepleiten wij 
dit onderwerp NGV-breed aandacht te geven. Zijn er wellicht 
NGV-afdelingen die al een overzicht hebben van vergelijkbare 
bronnen in hun werkgebied?

Ter illustratie van wat de oude documenten van Rijnsburg 
naar boven brachten volgt hierna een samenvattend overzicht 
van het soort informatie dat het onderzoek opleverde.
Uitgangspunt van het onderzoek vormden de kerkrekeningen 
van de Nederduits Gereformeerde Gemeente in Rijnsburg, 
dat zijn de overzichten van inkomsten en uitgaven die de 
kerkmeesters jaarlijks opstelden. Deze rekeningen beginnen 
met die van 1581 (november 1580 – eind oktober 1581), dus 

kort na de heftige godsdienststrijd en de kerkhervorming in 
deze regio. Een belangrijke ‘bijvangst’ was een rekening van 
de kerkmeesters uit 1571, dus juist van vóór de onlusten uit-
braken. Vermoedelijk is deze rekening uit een ander archief 
overgebracht, mogelijk dat van de abdij van Rijnsburg. Kerk-
rekeningen uit die periode zijn zeldzaam omdat tijdens de 
onrustige jaren ‘70 veel materiaal verloren is gegaan.

De abdij van Rijnsburg en de abdijkerk
Het ambacht Rijnsburg was in de zestiende eeuw een zelf-
standige hoge heerlijkheid met als hoogste gezagsdrager de 
Vrouwe van Rijnsburg, tevens abdis van de grote en invloed-
rijke abdij en grootste grondbezitter van Rijnland en Delfland. 
In die dubbelfunctie speelde zij een rol binnen de hoogste 
adel, de geestelijkheid, de steden en de Staten van Holland, 
waarvan vertegenwoordigers regelmatig de abdij met een 
bezoek vereerden. De allure en omvang van het gebouwen-
complex voor de circa dertig adellijke nonnen of juffers en 
hun personeel doet denken aan de abdij van Thorn in Limburg. 
Op het priesterkoor van de abdijkerk vonden verscheidene 
Hollandse  graven hun laatste rustplaats. Ook was deze kerk 
de  parochiekerk voor de inwoners van Rijnsburg. Nog in 1561 
was een riant gastenverblijf voor de hoge gasten gereedge-
komen, bekroond met koperen weerhanen of wimpels.

Niet lang daarna begonnen de gewelddadigheden met de 
beeldenstorm in 1566 en het begin van de Tachtigjarige oor-
log in 1568. Na de val van Haarlem in 1573 verwoestten de geu-
zen in opdracht van Willem van Oranje en van de stad Leiden 
tal van kastelen, huizen en andere gebouwen rondom Leiden 
teneinde de vijand zo min mogelijk schuilplaatsen te bieden. 
Dit lot trof ook de abdij van Rijnsburg, evenals onder meer de 
kerk en de kloosters van Warmond en de abdij Leeuwenhorst 
in Noordwijkerhout. De gevonden kerkrekening uit 1571 
dateert dus van vlak voor deze verwoestingen en geeft ons 
een inkijkje in de gewone gang van zaken van de rooms-katho-
lieke abdij- en parochiekerk in de jaren voor de religieuze 
omwenteling.
Het sterk door de tijd aangetaste stuk telt zes gevouwen 
foliobladen en begint met de ontvangsten van diverse opstal- 
en landrenten. De kerk blijkt verscheidene kleine perceeltjes 
land in eigendom gehad te hebben, in totaal zeven morgen, 
ongeveer zes hectaren. De totale opbrengst van deze renten 
bedroeg 94 pond. Verder is er het ‘gebeden gelt’, de opbrengst 
van de collecten gehouden op Kerstdag, Witte Donderdag, 
Paasavond en Paasdag. Dit telde ruim 2,5 pond, een bedrag 
dat niet wijst op een zeer welvarende gemeenschap. Onge-
veer in dezelfde orde van grootte zijn de ontvangsten ‘van 
dooden te belichten’. Het betreft de begrafenis van vijf perso-
nen in de kerk waarvan de graven tijdens de dodenwake met 
waskaarsen werden verlicht. Inkomsten vanwege het belui-
den met de klok ontbreken, terwijl dat in de zeventiende eeuw 
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juist een statussymbool werd: hoe langer het luiden, hoe voor-
namer de dode! Het is niet ondenkbaar dat in Rijnsburg alleen 
geluid werd bij de begrafenis van de nonnen.
Tegenover de ontvangsten van in totaal 101 pond staan de uit-
gaven. Deze betroffen allereerst de missen, gehouden op de 
grote feestdagen, de heiligendagen en ter nagedachtenis van 
overledenen. Ze hielden de vergoeding in voor de priester, de 
zangers, organist en de blazer die zorgde voor de lucht in de 
orgelpijpen. Een andere belangrijke uitgavenpost was het 
‘deelbroet’, de uitkering aan de armen. Niet minder dan 24 per-
sonen kregen in 1571 samen voor bijna 17 pond aan brood. Dat 
waren de behoeftige Rijnsburgers, dorpsgenoten die onder-
steuning kregen van de kerkmeesters. In de economische 
zware omstandigheden van die tijd stond de abdij bekend om 
haar gulle gaven. De honderden armen van buiten het 
ambacht die jaarlijks bij de abdijpoort aanklopten werden 
rechtstreeks bedeeld. Een volgende uitgavenpost betreft 
diverse uitgaven, allemaal geringe betalingen aan de pastoor 
en ambachtslieden en anderen, meestal voor kleine repara-
ties en onderhoud. De rekening sluit met een tekort van 2 
pond en 3 schelling en werd door de Vrouwe van Rijnsburg, 
Stefana van Rossum op 23 december 1571 goedgekeurd.
De betrekkelijk geringe omvang van de ontvangsten en uitga-
ven wijst erop dat de abdis grote zeggenschap behield over 
de exploitatie van de kerk. De abdij bekostigde de grotere uit-
gaven voor onderhoud en reparatie van de kerk, de wedden 
van de geestelijken, de schoolmeester, de organist, de orna-
menten, etc. De kerkmeesters bleken uiteindelijk maar weinig 
bevoegdheden te hebben.

Tijdens de onlusten in 1573 en daarna vervielen de abdij, de 
kerk en het dorp Rijnsburg tot ruïnes. De abdis vestigde zich 
tijdelijk in Utrecht. De inwoners zochten hun heenkomen in 
Leiden en elders. Pas na enkele jaren kwam de wederopbouw 
langzaam op gang. Alleen de kerktoren had de verwoestingen 
grotendeels overleefd. Eind jaren 1570 werd de kerk her-
bouwd, in 1580 vond er de eerste predicatie plaats. Rond de 
imposante abdijruïne – later een geweldige toeristische 
attractie – werd slechts het puin geruimd. Met dominee 
Andries Hagius kwamen de Rijnsburgers in 1581 in rustiger 
vaarwater en in hetzelfde jaar stelden de gereformeerde 
kerkmeesters van wat nu de Nederduits-Gereformeerde 
Gemeente heette, de eerste rekening op. Hiermee begon een 
lange reeks (1581-1678 met een aantal hiaten en 1726-1734) die 
uit het Rijnsburgse kerkarchief tevoorschijn kwam. Ook is er 
een grafboek bewaard gebleven dat de jaren 1661-1742 
beslaat. Van deze documenten zijn vooral de rekeningen uit 
de periode 1581-1678 voor genealogen van belang. Deze 
bespreken wij hierna.

De Begraafaantekeningen in de kerkrekeningen 
1581-1678
De ontvangsten uit begraven vormen een afzonderlijk deel 
van de kerkrekeningen 1581-1678. Allereerst betroffen deze 
de kosten voor het openen van een graf in de kerk of op het 

kerkhof; het basistarief hiervoor was 2 gulden en 10 stuivers. 
In de begintijd (1584-1606) soms 5 gulden voor een graf in de 
kerk, mogelijk omdat het nog gedolven moest worden. Voor 
het luiden van de Grote Klok werd 15 stuivers per uur in reke-
ning gebracht, voor een halfuur de helft van dit bedrag. De 
meer gegoeden lieten langer luiden en betaalden naar rato 
meer. Voor het gebruik van het ‘dootkleet’ of ‘roukleet’ was 
het tarief 10 stuivers. Na 1670 kwam er naast dit ‘gemene 
kleet’ een ‘beste kleet’ dat 2 gulden kostte en weinig werd 

2. Reconstructie van de abdij van Rijnsburg 1133-1574 (verzameling 
museum Oud-Rijnsburg, Rijnsburg).

3. De kerkrekening over de periode 12 mei t/m 28 juli 1669.
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gebruikt. Bij elkaar opgeteld waren de meest 
voorkomende bedragen bij het begraven van 
een dode in de kerk en op het kerkhof 3 gulden 
en 5 stuivers (begraven plus 1 uur luiden) en 3 
gulden en 15 stuivers (idem met het gebruik 
van het gemene kleed). Enkele malen is sprake 
van hogere bedragen, zoals bijv. 7 gulden, 1 
stuiver en 8 penningen voor het openen van 
het graf, het gebruik van het beste kleed en 
‘dard’halff’ (= 2½) uur luiden.
In totaal bevatten de kerkrekeningen over de 
periode 1571-1678 de namen van 646 begraven 
personen, waarvan 94 Leidenaren en 14 zoge-
naamde ‘buitendoden’ die uit andere plaatsen 
afkomstig waren. In de beginperiode tot 1621 
waren er gemiddeld zo’n 3 à 4 begrafenissen 
per jaar. Dat het er zo weinig zijn komt omdat 
de abdij en het dorp waren verwoest en bewo-
ners maar heel geleidelijk terugkeerden. 
Bovendien waren er onder nieuwe bewoners 
mogelijk meer jongeren die met de migra-
tiestromen vanuit de Zuidelijke Nederlanden 
waren meegekomen. Na 1640 nam het aantal begrafenissen 
echter flink toe tot gemiddeld 50 per jaar in de periode 1670-
1678; een relatief groot aantal hiervan betrof Leidenaars en 
andere ‘buitendoden’. Een verklaring voor deze stijging van 
het aantal begrafenissen ligt mogelijk deels in de pestepide-
mieën die in 1635, 1655 en 1669/70 in Leiden heersten.

Verdere bijzonderheden
De namen van de overledenen en de andere bijzonderheden 
rond het begraven in de zestiende en zeventiende eeuw vor-
men voor genealogen en andere onderzoekers een welkome 
aanvulling op de bestaande informatie. Maar ook in ander 
opzicht kwamen nieuwe - kleinere en grotere - bijzonderhe-
den met betrekking tot de lokale en regionale geschiedenis 
aan het licht, soms dankzij een verscholen aanwijzing.
Zo is er in de rekening van 1605 voor het eerst sprake van de 
‘Grote Klok’. Over de jaren 1602-1605 werd een bedrag van 
5  gulden en 5 stuivers ontvangen voor het luiden van deze 
klok ‘zedert d’selve heeft gehangen’. Deze woorden maakten 
nieuwsgierig naar de datering van de klok. De informatie 
daarover bleek bij Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) aan-
wezig te zijn. Er bestaat een rekening van 29 juni 1603 van de 
reis die de baljuw en kerkmeesters naar Amsterdam maakten 
om de klok aan te besteden en te laten gieten. De verterings- 
en reiskosten bedroegen f 9:15:0, de voerman kreeg f 7:10:0. In 
de maanden daarna volgden nog een paar reizen naar Amster-
dam en vanaf november gingen timmerlieden, een metselaar, 
een smid en anderen aan het werk om de toren gereed te 
maken voor de komst van de klok. Op 3 december 1603 ont-
ving Adriaen Pietersz, schuitvoerder te Rijnsburg, 15 gulden 
voor de vracht van de klok en van diverse benodigde materia-
len. Een paar dagen later kreeg smid Arent Claesz te Leiden 
f 8:10:0 voor het aanpassen van de klepel van de klok. Aange-

nomen mag worden dat de klok - met een doorsnede van 142 
cm - in dezelfde maand december 1603 in de toren is gehan-
gen. Hij hangt er nog steeds en is dus ruim 400 jaar oud. De 
totale kosten ervan bedroegen 750 gulden.
Opvallend is verder dat de kerkrekeningen en het grafboek 
nauwelijks informatie over grafstenen bevatten, terwijl zij 
tezamen toch een periode van ongeveer honderd jaar 
beslaan. Er wordt er maar één genoemd! Deels komt dit mis-
schien doordat de gegevens hiaten vertonen. Maar de belang-
rijkste verklaring is dat het overgrote deel van de stenen die 
er nog liggen van vóór de protestantse tijd zijn. Die ene steen 
is echter niet de minste. Het is het graf van Stefana van Ros-
sum, Vrouwe van Rijnsburg en abdis van de in 1573 verwoeste 
abdij. Zij stierf op 27 december 1603.

Zo heeft het onderzoek naar de familie Boekee geleid tot de 
vondst van delen van een kerkelijk archief dat min of meer in 
de vergetelheid was geraakt en nu welkome, nieuwe informa-
tie oplevert. Zoals eerder gezegd: het is zeker van belang na 
te gaan of meer van dergelijke verborgen archiefdelen in 
 kerkelijke gemeenten aanwezig zijn.

Literatuur
J.B. Glasbergen en S.C.J. Leenheer, Duizend jaar Rijnsburg, 
Leiden 1974.

Noten
1. De auteurs zijn: Bram Plantinga, Hans Endhoven, Jan Leeuwenhoek, 

Dick Boekee
2. ‘Rijnsburg, begraafgegevens van de kerkrekeningen 1571-1678 en 1728-1734 en 

grafboek 1661-1683/1741’ met 192 foto’s van rekeningen. Deel 26 in de reeks 
Genealogische Bronnen van de dorpen rondom Leiden, uitgebracht door de 
NGV, afdeling Rijnland. De delen zijn te raadplegen in de studiezaal van Erfgoed 
Leiden en Omstreken (ELO). Recente exemplaren zijn nog te koop bij de 
afdeling Rijnland (penningmeester-ryn@ngv.nl).

4. Grafzerk van Stefana van 
Rossum, voormalige abdis van 
Rijnsburg, 1603. Renaissance-
stijl zerk met in het midden een 
engel die twee wapens 
vasthoudt, twee putti met een 
banderol met motto ‘Niet 
sonder Godt’, een engelenkop 
in een medaillon erboven, 
kwartierwapens en een 
randschrift (links weggesle-
ten). Grafzerk ligt onder de 
houten vlonders in het midden 
van de Grote of Laurentius-
kerk te Rijnsburg, 334x197 cm. 
(Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, document nr. 
11029-13240).
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De Waddenzee is een ondiep onderdeel van de Noordzee en kent een bewogen ontstaansgeschiedenis van een 
half-droog kweldergebied in de Romeinse tijd, tot een duidelijk afgebakende zee met aan de ene kant een 
serie eilanden en aan de andere kant een door dijken beschermd polderlandschap. Het geheel strekt zich uit 
van Den Helder in Nederland tot aan Esbjerg in Denemarken. Het landschap was, en is, dynamisch. Eilanden 
verschuiven, verdwenen en ontstonden, zij het dat door de huidige dijken de verschuivingen wel een stuk 
 minder zijn geworden, maar nog steeds verplaatsen de eilanden zich door zandafzettingen en zeestromen.

De wapens van de 
 Waddeneilanden en hun 

 gemeenten

1. Westelijke of zuidelijke 
eilanden (Google Maps).

3. Noord-Friese eilanden (noord).2. Noord-Friese eilanden (zuid).

RALF HARTEMINK
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De geschiedenis van het gebied is geken-
merkt door overstromingen, visserij, 
walvisvaart en toerisme. Tegenwoordig 
is op vrijwel alle eilanden toerisme de 
voornaamste inkomstenbron.
In Nederland kennen we zes bewoonde 
Waddeneilanden, waarvan één, Wierin-
gen, tegenwoordig deel uitmaakt van het 
vaste land van Noord Holland. Verder 
nog onbewoonde eilanden en zand-
platen. Historisch is o.a. Griend wel 
bewoond geweest, maar wapens zijn niet 
bekend. Het blijft dus bij de zes eilanden: 
Wieringen, Texel, Vlieland, Terschelling, 
Ameland en Schiermonnikoog. Alle 
Nederlandse eilanden zijn duin-eilanden, 
ze zijn ontstaan en gevormd door een 
duinenrij met later ingedijkte polders.

Het Duitse deel kent drie typen eilanden, 
de duin-eilanden, de Halligen en Helgo-
land. De zuidelijke duin-eilanden zijn het 
vervolg van de Nederlandse eilanden en 
bestaan uit zeven bewoonde eilanden en 
een paar zandplaten; van west naar oost 
zijn dat Borkum, Juist, Norderney, 
 Baltrum, Langeoog, Spiekeroog en 
 Wangerooge. Na deze eilanden komt er 
groot gebied zonder eilanden, pas 
 noordelijk van Hamburg beginnen de 
Noordfriese eilanden. De duineilanden 
hier zijn Amrum en Sylt. In dit gebied 
 vinden we ook de Halligen, lage eilanden 
in een zee-kwelder gebied. De grootste 
hiervan is Föhr, gevolgd door Pellworm, 
Langeneß , Hooge en Gröde. Verder zijn 
er nog een paar onbewoonde Halligen.
Helgoland is niet een echt Wadden eiland, 
het is een wat verder in zee gelegen rots, 
de enige rots in de Noordzee. Zowel 
qua  eologie als geschiedenis nogal 
afwijkend van de andere eilanden.

Denemarken kent nog maar drie eilan-
den, de duin-eilanden Rømø en Fanø en 
de Hallig Mandø. Bestuurlijk gezien is er 
een groot verschil tussen de zuidelijke 
en de noordelijke eilanden. Bij de zuidelij-
ke, van Wieringen tot Wangerooge, zijn 
alle eilanden tevens een eigen gemeente, 
ongeacht het aantal dorpen. De noorde-
lijke Duitse eilanden horen allen tot de 

deelstaat Schleswig-Holstein. In deze 
deelstaat is vrijwel ieder dorp een eigen 
gemeente (die vaak weer tot een Amt 
behoren, een samenwerking van 3-25 
gemeenten), de verschillende eilanden 
kennen dus meerdere gemeenten. Van 
de drie Deense eilanden is alleen Fanø 
nog een eigen gemeente.
Historisch zijn er geen (versterkte) 
 steden geweest. Alle eilanden kenden 
alleen dorpen of parochies. Dat houdt 
dus ook in dat de meeste eilanden of 
dorpen geen Middeleeuwse wapens of 
zegels hadden, wapens verschijnen pas 
in de zeventiende eeuw. De oudste 
gemeente wapens, van de Nederlandse 
eilanden, dateren uit de zeventiende 
eeuw. Sommige  dorpen op de Duitse 
eilanden kennen helemaal geen histori-
sche zegels of wapens en hebben 
 moderne wapens. Een deel heeft ook nu 
nog geen wapen.
In dit artikel ga ik in op de wapens van de 
gemeenten op de eilanden in het gebied 
en wat die zeggen over de historie van 
het gebied. Zowel van de Nederlandse 
als de Duitse en Deense eilanden.

Op de volgende pagina een overzicht van de 
gemeenten van west naar oost. Kleine 
opgeheven niet wapenvoerende gemeenten op 
Sylt zijn niet opgenomen.

Walvisvaart

Historisch gezien is sinds de zestiende 
eeuw de walvisvaart een van de belang-
rijkste activiteiten van de eilanders 
geweest. Sporen zijn nog op veel van de 
eilanden te zien in de vorm van walvis-
beenderen in diverse dorpen. Vooral de 
Neder landers waren hierin actief, waar-
bij bewoners van de andere eilanden 
aanmonsterden op Nederlandse 
 schepen. De walvisvaart duurde bijna 
400 jaar en het is dus te verwachten dat 
daar ook heraldische sporen van te zien 
zouden zijn. Helaas is dat nauwelijks het 
geval. Alleen op Duitse wapens zijn 
 sporen hiervan te vinden.
Het wapen van Wyk auf Föhr vertoont 
een zeventiende eeuws schip, waar-

schijnlijk een walvisvaarder, de blazoe-
nering specificeert dat niet. Het hele 
eiland Föhr was in de zeventiende en 
achttiende eeuw afhankelijk van de 
Nederlandse walvisvaart, een groot deel 
van de bevolking werkte op de Neder-
landse schepen. De ster is de poolster 
als symbool voor het hoge noorden waar 
de walvissen gevangen werden. 

4. Wapen Wyk.

Het wapen van List op Sylt heeft feitelijk 
dezelfde betekenis als het wapen van 
Wyk, de walvisvaart in de Noordelijke 
IJszee. Alleen zijn hier een walvis en een 
kompas opgenomen.

5. Wapen List.

Walvissen staan ook in het wapen van 
Borkum. Gecombineerd met de locale 
vuurtoren met baken (zie onder). Het 
wapen is pas in 1951 verleend en niet 
gebaseerd op historische zegels of 
wapens.

6. Wapen Borkum.
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Gemeente Eiland Wapen verleend

Inwoners 
(ongeveer,  
(Wikipedia))

Texel Texel 26 juni 1816 13500
Wieringen (opgeheven 2012) Wieringen 26 juni 1816 8700 (2012)
Vlieland Vlieland 26 juni 1816 en 16 mei 1958 1200
Terschelling Terschelling 26 juni 1816 en 27 september 1963 5000
Ameland Ameland 25 maart 1818 3500
Schiermonnikoog Schiermonnikoog 25 maart 1818 en 19 oktober 1954 900
Borkum Borkum 1951 5000
Juist Juist 1949 1500
Norderney Norderney 10 juli 1928 6000
Baltrum Baltrum 1960 600
Langeoog Langeoog 1946 1800
Spiekeroog Spiekeroog 1968 850
Wangerooge Wangerooge 20 juni 1975 1200
Helgoland Helgoland officieus 1300
Amt Föhr-Amrum Amrum en Föhr 29 november 2019
Nebel Amrum Geen wapen 950
Norddorf Amrum Geen wapen 580
Wittdün Amrum Geen wapen 800
Alkersum Föhr Geen wapen 400
Borgsum Föhr Geen wapen 300
Dunsum Föhr Geen wapen 67
Midlum Föhr Geen wapen 440
Nieblum Föhr Geen wapen 600
Oevenum Föhr Geen wapen 450
Oldsum Föhr Geen wapen 510
Süderende Föhr Geen wapen 184
Utersum Föhr Geen wapen 400
Witsum Föhr Geen wapen 47
Wrixum Föhr 12 mei 2005 600
Wyk auf Föhr Föhr 29 juni 1956 4200
Amt Pellworm Gröde, Hooge, Langeneß  en Pellworm 21 juni 1951
Pellworm Pellworm 21 juni 1951 1200
Gröde Gröde geen wapen 11
Hooge Hooge 15 december 1958 100
Langeneß Langeneß geen wapen 130
Sylt Sylt geen wapen 14000
Sylt-Ost (opgeheven 2009) Sylt 27 februari 2002
Westerland (opgeheven 2009) Sylt 27 februari 1907
Amt Landschaft Sylt Sylt geen wapen
Hörnum Sylt 4 augustus 1982 917
Kampen Sylt 31 januari 1979 470
List Sylt 31 augustus 1948 1550
Wenningstedt-Braderup Sylt 11 mei 1959 1600
Rømø (opgeheven 1970) Rømø geen wapen 550
Fanø Fanø 1993 3500
Mandø (opgeheven 1970) Mandø geen wapen 33

Overzicht van de gemeenten van west naar oost. Kleine opgeheven niet wapenvoerende gemeenten op 
Sylt zijn niet opgenomen.
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Bakens en vuurtorens

De eilanden waren door de omliggende 
zandbanken en sterke stromingen altijd 
gevaarlijk voor de scheepvaart. Al in de 
middeleeuwen werden er vuurtorens 
gebouwd en nog kennen vrijwel alle 
duin-eilanden een vuurtoren. De 
 vuur toren Brandaris op Terschelling is 
een van de oudste en grootste van 
Nederland. Bakens en boeien werden en 
 worden gelegd in de geulen om de vaar-
routes aan te geven. Deze elementen 
zien we terug in een aantal wapens.
Voor Borkum, zie boven.
Het wapen van Baltrum vertoont een 
baken op de duinen van het eiland, met 
twee sporen uit het wapen van de stad 
Norden, aangezien tot 1970 het eiland 
tot het district (Kreis) Norden behoorde. 
Het wapen is niet historisch (1960), maar 
het baken was al meer dan 150 jaar een 
typisch kenmerk voor het eiland. De 
kleuren stellen zand en zee voor, maar 
zijn ook de (Oost)Friese kleuren.

7. Wapen Baltrum.

Ook het wapen van Norderney vertoont 
een eiland, met daarop het grote baken, 
gebouwd op een stenen toren. Het 
geheel dateert uit de negentiende eeuw 
en staat sinds 1928 in het wapen van het 
eiland. De toren met baken bestaat nog 
steeds.

8. Wapen Norderney.

Het wapen van de stad Westerland op 
Sylt vertoont de plaatselijke vuurtoren. 
Op de vuurtoren het wapen van het oude 
landschap Sylt, met een sprekende 
haring (sild in het Deens, het eiland was 
eeuwenlang Deens). De vuurtoren 
dateert uit de negentiende eeuw en het 
wapen uit 1908. Op een ouder zegel van 
de stad uit eind einde van de negentien-
de eeuw staat een gedeeld wapen, boven 
doorsneden met de vuurtoren en het 
niet officiële wapen van Nordfriesland 
en onder de haring. Dit wapen is nooit 
verleend.

9. Wapen Westerland.

10. Zegel Westerland.

Het wapen van Wangerooge vertoont 
de Westturm, gebouwd in 1597 en sinds 
de zeventiende eeuw in gebruik als 
 vuurtoren en baken. De zee op de achter-
grond is  duidelijk. Het kleine wapen is 
het wapen van het district Friesland. Het 
wapen dateert uit 1975.

11. Wapen Wangerooge.

Ook Hornum op de zuidpunt van Sylt 
heeft een wapen met de plaatselijke 
vuurtoren, een van de grootste in 
 Duitsland en daterend uit 1907. De 
(schelp)hoorn is een sprekend element 
en de kleuren slaan op de zee en het 
zand, maar zijn ook de kleuren van 
 Nordfriesland.

12. Wapen Hornum.

Amt Pellworm en Pellworm hebben 
 beide min of meer hetzelfde wapen. 
Het gaat hier om de oude kerktoren van 
Pellworm uit de veertiende eeuw. De 
toren, waarvan nu alleen nog een ruine 
rest, was oorspronkelijk ongeveer 
50 meter hoog en diende als baken en 
mogelijk ook als vuurtoren. Bij Amt 
 Pellworm wordt de toren vergezeld door 
een maan en ster, afgeleid van het oude 
wapen van het district Hüsum waar het 
eiland toe behoorde. Bij de gemeente 
Pellworm zijn het meeuwen, die staan 
voor de standvastigheid van de bewo-
ners tegen  stormen en overstromingen.

13a. Wapen Amt Pellworm.

13b. Wapen gemeente Pellworm.
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Scheepvaart

Buiten de walvisvaart was scheepvaart 
in het algemeen natuurlijk van groot 
belang voor de eilanden sinds de Middel-
eeuwen. Zowel visserij als handelsvaart. 
Dit is te zien in diverse wapens in het 
gebied.
Het wapen van Spiekeroog dateert van 
1968 en vertoont, officieel, een Middel-
eeuwse kogge als symbool voor de 
 Middeleeuwse handel. De kleuren zijn 
van Friesland.

14. Wapen Spiekeroog.

Ook het wapen van Vlieland vertoont 
een boot. Hier gaat het niet om een 
indrukwekkende driemaster, maar om 
een klein vissersbootje. Vlieland kende 
historisch twee dorpen, Oost- en West- 
Vlieland. Beide dorpen hadden een eigen 
wapen. Oost-Vlieland voert sinds 
13  september 1590 eeuw een zegel met 
het bootje, op die dag verleend door de 
 Staten van Holland. Het is dus een van de 
oudste wapens in het hele gebied. Eerst 
omschreven als een loodsboot, daarna 
als een pink (vissersboot).
Het wapen van West-Vlieland vertoonde 
sinds de achttiende eeuw een dorre 

boom. Het dorp verdween later in de 
 golven en het wapen van Oost-Vlieland 
werd het latere gemeentewapen. Aange-
zien de gemeente bij de aanvraag geen 
kleuren had  aangegeven werd het in 1816 
in de  Rijkskleuren verleend. Pas in 1958 
 werden historische kleuren hersteld.

Een anker wordt in de heraldiek ook 
vaak gebruikt om scheepvaart te 
symbo li seren. Zo ook op het wapen van 
Texel. Het anker wordt gehouden door 
twee  leeuwen, waarschijnlijk Hollandse 
leeuwen, aangezien het eiland al in de 
dertiende eeuw onder de heerschappij 
van de graven van Holland stond. Het 
anker kan slaan op de scheepvaart in het 
 algemeen, of op de Rede van Texel, waar 
schepen voor anker gingen. Dit begon in 
de zestiende eeuw en vooral in de zeven-
tiende eeuw was het een belangrijke 
 vertrekplaats voor schepen naar de 
Oost en West.
Het oudst bekende zegel dateert uit 
1508 en vertoont een anker met één 
leeuw, los op het zegelveld, dus niet als 
wapen. Het zegel is waarschijnlijk ouder, 
de Rede van Texel was toen nog niet zo 
van belang. Het anker kan dus zowel 
slaan op de Rede van Texel als op 
scheepvaart in het algemeen.
De eerste afbeelding van een anker met 
twee leeuwen is een gevelsteen uit 1611, 
ook hier niet als wapen, maar als decora-
tie. Bij de aanvraag aan het begin van de 
negentiende eeuw werd alleen een 
 tekening  ingestuurd en geen verklaring 
gegeven door de gemeente. Het wapen 
is daarop verleend in 1816.

16. Wapen op briefpapier gemeente Texel.

Ook het kleine eiland Hooge heeft een 
anker als wapen. Hier gaat het puur om 
een symbool voor de scheepvaart (visse-
rij en walvisvaart) van de bewoners. De 
kleuren zijn die van Schleswig, het graaf-
schap waaronder de eilanden historisch 
vielen.

17. Wapen eiland Hooge.

Ook het wapen van Wenningstedt- 
Braderup op Sylt uit 1959 refereert aan 
de scheepvaart. Hier echter een 
 Vikingschip voor de lange (grotendeels 
Deense) geschiedenis van het eiland en 
de scheepvaart, die echter pas in de 
negentiende eeuw van belang werd voor 
Wenningstedt. 

18. Wapen eiland Wenningstedt-Braderup.

15. Wapen op briefpapier van de gemeente 
Vlieland.
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Landschapswapens

Hieronder valt het wapen van Juist. Het 
vertoont simpelweg een duinenrij boven 
de zee. Ook hier weer de sporen van het 
district Norden.

19. Wapen eiland Just.

Het Amt Föhr-Amrum kreeg een erg 
 simpel wapen in 2019. Het is een vorm 
van een landschapswapen; de twee  
 blauwe vlakken zijn de twee eilanden, 
gescheiden door een zee.

20. Wapen Amt Föhr Amrum.

Ook het wapen van Wrixum van 2005 is 
een landschapswapen; groene weiden, 
de golvende zee en het gele strand, met 
de molen als kenmerk voor het dorp. 
De scholeksters zijn een typische vogel 
voor het gebied. Het wapen is kenmer-
kend voor de stijl van moderne wapens in 
 Schleswig-Holstein.

21. Wapen Wrixum.

Sprekende wapens

Het enige sprekende wapen in het hele 
gebied is dat van Schiermonnikoog. De 
naam Schiermonnikoog betekent eiland 
van de grijze monniken. De middeleeuw-
se eigenaar van het eiland was het 
 cisterciënzer klooster Claarkamp te 
 Rinsumageest. Deze monniken gaan 
gekleed in een grijze pij. Wanneer het 
wapen is ontstaan is niet bekend, de 
oudste afbeeldingen dateren uit de 
 achttiende eeuw, enerzijds als hartschild 
op het wapen van de bezitters, ander-
zijds in het wapenboek van Hersman uit 
1708. Het wapen was verleend in 1818, 
maar met een foutieve bruine pij. Pas in 
1954 is dat hersteld.

22. Wapen op briefpapier van de 
gemeente Schiermonnikoog.

Toerisme

Een nogal afwijkend wapen is dat van 
Langeoog. Het is niet heraldisch, maar 
toch al in 1946 verleend door de Britse 
gezaghebber van Niedersachsen. 
Het vertoont een zee met zeilen en is 
 afgeleid van het logo van de toenmalige 
zeilclub.
Hoewel toerisme nu dus heel belangrijk 
is, komt het verder niet voor in de 
wapens.

23. Wapen Langeoog.

Overige wapens

Het wapen van Ameland is waarschijnlijk 
het oudste in het hele gebied. Het wordt 
al als heerlijkheidswapen gevoerd sinds 
het einde van de vijftiende eeuw. De 
 oorsprong van het wapen is echter niet 
bekend.
Volgens een volksoverlevering zouden de 
schuinbalken de balken voorstellen, die 
de Amelanders op Terschelling  hadden 
geroofd om er een galg van te maken.  
 Hierop slaat ook het volgende rijmpje:

De Amelander schalken,
stolen 3 balken,
des ‘s avonds in de maneschijn,
daarom zal dit hun wapen zijn.

24. Wapen op briefpapier van de 
gemeente Ameland.

Ook het wapen van Terschelling is vrij 
oud, het wordt al genoemd op een kaart 
uit de zestiende eeuw. Het wapen 
 vertoont een boom, vergezeld door een 
leeuw en een zeedraak. De oorsprong 
van het wapen is niet bekend; er worden 
twee verklaringen genoemd, enerzijds 
zou de voorstelling symbolisch zijn voor 
het eiland, de beide beesten zouden de 
in- en uitgaande vloedgolf symboliseren 
die tegen de boom (het Vlie) opklimt. 
Anderzijds is er een verband gelegd met 
het familiewapen Van der Schelling. Het 
wapen van de familie Van der Schelling 
uit Amsterdam is al bekend uit de 
 vijftiende eeuw. Het oudst bekende lid 
van deze familie Tymen van der Scellinc, 
was van 1408-1412 schepen van Amster-
dam. Op vijftiende eeuwse graf zerken 
wordt als wapen afgebeeld een boom, 
vergezeld van een draak en een leeuw. 
Een relatie met het eiland (bestuur) is 
echter niet bekend.
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In de loop der tijd zijn er al veel publica-
ties geweest over het wapen, het gaat te 
ver om die hier te bespreken. Het wapen 
werd in ieder geval in 1816 in Rijkskleuren 
en met een omgewende hond in plaats 
van de draak verleend. In 1963 werd het 
aangepast naar de meer historische 
voorstellingen.

25. Wapen op briefpapier van  
de gemeente Terschelling.

Het wapen van Wieringen is verleend in 
1816 in de Rijkskleuren. Het is bekend 
sinds 1807 en de oorsprong van het 
wapen is niet bekend. De letter W slaat 
duidelijk op de gemeentenaam, maar de 
achtergrond van de rotganzen is niet 
duidelijk. De burgemeester vermeldde in 
zijn aanvraag dat de ganzen veel op het 
eiland voorkomen en dus het symbool 
van het eiland zijn. De leeuwen zijn 
 misschien de Hollandse leeuw of 
 afgeleid van Texel ?

Er is wel een zegel bekend van Wierin-
gen, daterend van rond 1300. Het is daar-
mee het oudste zegel of wapen in het 
hele gebied. Het vertoont een kogge met 
stuurman op volle zee.

27. Zegel uit 1300 Wieringen (Ewe, 1972).

Helgoland heeft een hele andere 
geschiedenis dan de andere eilanden. 
Via erfenissen kwam het in de achttien-
de eeuw in Britse handen en bleef dat tot 
1890 toen de Britten het ruilden tegen 
Zanzibar in Afrika (toen Duits gebied). 
Het wapen werd al in de Britse tijd volop 
gebruikt, maar is niet geregistreerd bij 
de College of Arms. Het is afgeleid van 
de vlag van het eiland. Na de overgang 
naar Duitsland bleef het wapen in 
gebruik, zij het zonder de kroon. Het 
is nooit officieel verleend.

28. Postzegel Helgoland, 1876.

Het wapen van Sylt-Ost is een modern 
ontwerp uit 2002. De zon is de opgaande 
zon in het oosten, de sterren zijn de vijf 
dorpen in de gemeente en de vis slaat 
zowel op de haringvisserij als op het 
oude landschapszegel waarop een 
 sprekende haring (sild in het Deens) 
stond. De sterren symboliseren ook 
kompasrozen en zijn daarmee ook een 
symbool voor de scheepvaart. De kleu-
ren zijn die van Nordfriesland.

29. Wapen Sylt, 2002.

Kampen op Sylt heeft een vrij simpel 
wapen verleend in 1979. Het vertoont de 
typische blauwe zeedistel, een veel 
voorkomende plant in de duinen.

30. Wapen Kampen, op Sylt, 1979.

Fanø is het enige Deense eiland met een 
wapen. Historisch hebben geen van de 
drie Deense eilanden een zegel of wapen 
gehad. Het wapen van Fanø dateert uit 
1993 en vertoont twee zeepaardjes. 
Deze slaan op het rijke zeeleven in de 
Waddenzee, de visserij en de twee 
 voormalige parochies op het eiland.

31. Wapen eiland Fanø.
26. Wapen op brochure van 

de gemeente Wieringen.

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 4  –  220 Terug naar inhoud



Conclusie
Uit bovenstaand overzicht kan geconcludeerd worden dat 
er weinig samenhang is tussen de wapens in het gebied. 
 Symboliek verwijzend naar de scheep- en walvisvaart is, niet 
verwonderlijk, vrij algemeen.
De Nederlandse wapens zijn duidelijk (veel) ouder dan de 
 Duitse wapens. De Duitse wapens kennen relatief veel bakens 
en vuurtorens, die geheel ontbreken in Nederland.
Geschiedkundig geven de wapens wel een aardig beeld, maar 
vooral plaatselijk en niet voor het hele gebied.
Opvallend is de afwezigheid van bijvoorbeeld zeehonden 
(ook belangrijk voor de jacht in vroeger tijden) en elementen 
uit wapens van (lands)heren, wat heel gebruikelijk is in de 
 aanpalende gemeenten op het vasteland.

Bronnen:
- Heraldry of the World (www.heraldry-wiki.com)
- Ewe, H.: Schiffe auf Siegeln. Hinstorff Verlag, Rostock, 1972.
- Stadler, K.: Deutsche Wappen - Bundesrepublik Deutsch-

land. Band 5. Die Gemeindewappen der Bundesländer 
 Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Angelsachsen 
 Verlag, Bremen, 1970

- Kommunale Wappenrolle Schleswig-Holstein  
(https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/
LASH/Benutzung/Wappenlandschaft/_documents/kom-
munaleWappenrolle.html)

Gepensioneerde Militairen te Putten, 
 afkomstig van en vertrokken naar Maastricht
Vervolg van Gens Nostra 2020, jaargang 75, nummer 6 pag. 357

Ammacker, Felin
Gepensioneerd militair
geboren Gadmen, Zwitserland 15 novem-
ber 1843 overleden na 1882
militair register Putten: III 341, van Maas-
tricht 21-5-1882, naar Borgham 21-7-1882.

Baetens, Emile
Gepensioneerd militair
geboren Aalst, België 17 oktober 1862 
overleden Arnhem 15 maart 1948
(zoon van Baetens, Charles Louis en van 
den Donckt, Marie)
militair register Putten: IV B 150, van 
Harderwijk 31-1-1914, naar St Pieter 2-4-
1914; V B 74, van Maastricht 14-10-1929, 
en terug 17-10-1930.

Boeuf, Leon
Gepensioneerd militair, hospitaal-
bediende O.I.L.
geboren Dyon, Frankrijk 11 april 1850 
overleden na 1908
militair register Putten: IV B 22, van 
 Heumen 18-4-1896, naar Maastricht 
1-10-1896; IV B 111, van Utrecht 17-10-1908.

de Bok, Johannes Henricus
Gepensioneerd militair

geboren Maastricht 5 januari 1842 
overleden Arnhem 7 november 1922
(zoon van de Bok, Henricus Augustinus 
en Kersten, Petronella Huberta)
militair register Putten: IV B 52, van 
Baarn 26-7-1902, en terug 21-10-1902; IV 
B 81, van Utrecht 1-2-1905, en terug 1-10-
1907; IV B 107, van Utrecht 6-5-1908, en 
terug 4-10-1909; IV B 130, van Utrecht 
3-5-1911, en terug 28-10-1911; IV B 158, 
van Utrecht 21-10-1914, naar Nijmegen 
7-12-1915; IV B 188, van Utrecht 15-6-1920, 
naar Oudheusden 19-7-1920.

Christeler, Louis
Gepensioneerd militair
geboren Lausanne, Zwitserland 2 januari 
1842 overleden Maastricht 29 mei 1906
(zoon van Christeler, Johann Franz en 
Ponnaz, Louize Françoise)
militair register Putten: III 612, en III 654, 
van Rotterdam 15-10-1888, naar Harder-
wijk 2-4-1889

Clabout, Louis François
Gepensioneerd militair
geboren Boulogne, Frankrijk 20 maart 
1853 overleden na 1887
overgenomen uit archief Barneveld, 

 buitenlanders in Barneveld.
Clabout (Clabaut), Louis François, 
 geboren 20 maart 1852 te Boulogne (F), 
ingekomen 12 april 1884 vanuit Putten op 
het adres Kallbr 565; vertrokken 3 juni 
1884 van het adres Kallenbroek 565 naar 
Putten; ingekomen 14 april 1885 vanuit 
Putten op het adres Zwbr 400; vertrok-
ken 5 juli 1885 van het adres V 400 naar 
Putten; ingekomen 31 mei 1886 vanuit 
Putten op het adres Zeumeren 201; ver-
trokken 20 juli 1886 van Zeumeren 201 
naar Brummen; ingekomen 19 oktober 
1886 vanuit Putten op het adres Garde-
ren 10; vertrokken 24 januari 1887 van G 
10 naar Putten; ingekomen op 5 mei 1887 
vanuit Apeldoorn op het adres Garderen 
81; militair register Putten: III 397, van 
Maastricht 19-7-1883, naar Amersfoort 
13-10-1883; III 405, terug in Putten 20-11-
1883, naar Barneveld 12-4-1884; III 423, 
terug in Putten 6-6-1884, naar Ermelo 
14-7-1884; III 443, terug in Putten 17-10-
1884, naar Barneveld 14-4-1885; III 477, 
terug in Putten 14-7-1885, naar Barneveld 
29-5-1886; III 528, van Brummen 4-10-
1886, naar Barneveld 19-10-1886; III 541, 
terug in Putten 24-1-1887, naar 
Apeldoorn 8-4-1887.   

REDACTIE
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BEP KASTELIJNS

Er is één foto van haar, 
Ingetje Flach, mijn overgroot-
moeder. Ik weet veel over 
mijn voorouders. Maar Ingetje 
is een grote onbekende. Uit 
wat voor familie komt ze? Ze 
is jong overleden, dat weet ik. 
Meer niet. Ik ga op zoek.

De soldaat Johannes Coenraad 
Flach in Zaltbommel en enkele van 
zijn nakomelingen

1. Mijn overgrootmoeder Ingetje Flach.

Daar loopt hij, door de straten van Zaltbommel. 
Hier gaat hij zich vestigen en een gezin opbouwen. 
Als jongeman meegekomen met het leger vanuit 
Züschen in Waldeck, Hessen, geboren 30 mei 1749. 
Johann Conrad Flach kwam als ‘huurling’ met het 
Waldeck Regiment naar de toenmalige Republiek 
der Verenigde Nederlanden. Het Bataillon Waldeck 
werd in het vorstendom Waldeck opgericht in 1681. 
Het leger van de Republiek der Verenigde Nederlan-
den (1588-1795), het Staatse Leger, was een 
beroepsleger dat uit huurlingen bestond. Dat waren 
vaak buitenlanders, Duitsers, Zwitsers, Schotten. 
Soms bleven ze na hun diensttijd in de Republiek en 
stichtten ze een gezin. Johann Conrad was gelegerd 
in diverse garnizoensplaatsen. In militaire archieven 
is geen informatie over Johan Coenraad te vinden. 
Wel van Johannes, eveneens geboren in Züschen en 
zo goed als zeker zijn twee jaar oudere broer. Deze 
broer Johannes was soldaat in het 2e Bataljon 1e 
Regiment van Waldeck en ook bij hem staat als 
beroep schoenmaker, zoals zovelen in deze familie. 
Het 1e Regiment Waldeck: verbleef in de volgende 
garnizoensplaatsen: 1769 Nijmegen, Dendermonde, 
1771 ’s-Hertogenbosch, Dendermonde, 1773 Dender-
monde, Steenbergen, Willemstad, 1774 Dendermon-
de, ’s-Hertogenbosch, 1775 Dendermonde, Tiel, 
 Zaltbommel, 1776 Axel, Philippine, IJzendijke, 
Dender monde, 1777 ‘s-Hertogenbosch.1
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Johannes Coenraad trouwde vier maal en was schoenmaker in 
Zaltbommel. Hij werd oud, 80 jaar. Hij zette een handtekening 
bij het huwelijk van zijn dochter Dirkje in 1826. De handteke-
ning was wat bibberig, maar hij was wel 
76 jaar oud. Kinderen en kleinkinderen 
van hem kwamen in Rotterdam en 
Fries land terecht. Een van zijn nakome-
lingen was Ingetje Flach, mijn overgroot-
moeder.
Voor zowel Johannes als Johann Conrad 
is er een lidmaatinschrijving in ‘s-Herto-
genbosch juli 1777; beiden zijn met hun 
regiment ingekomen vanuit Dender-
monde. Johan Coenraad Vlag vertrok 
op 22 oktober 1778 met attestatie van 
’s-Hertogenbosch naar Bommel2, Johan-
nes in 1779 naar Driel.
Johannes Coenraad woonde vanaf 1778 
in Zaltbommel. Op 5 september 1778 
werd hij genoemd in het burgerboek. 
Borg voor hem stond Johannes Herts. 
Er stond in het burgerboek: ‘Johan 
Coenraad Flach, in Civem receptus, 
 Juravit Solemniter, et Solvit Jura ad 
ƒ  17.12.0 die aanstonds gedistribueert 
zyn. Actum 5 Septbr. 1778. Borg Joh. 
Herts.’ Vertaling: burger heeft plechtig 
zijn eed afgelegd en betaalt de rechten groot ƒ17.12. 0 die 
aanstonds gedistribueerd zijn. Johannes Herts heeft waar-
schijnlijk het geldbedrag betaald voor Johan Coenraad Flach.

Johan Coenraad was vanaf toen burger van Zaltbommel en 
deelde in de voorrechten van deze stad. Ook voor zijn beide 
zonen Johan Coenraad Hert en Johan Martinus Hert stond 

Johannes Hert borg (Zaltbommel 1780). Hij zorgde ervoor, dat 
zijn zonen en schoonzoon burger werden in Zaltbommel.
Johan Coenraad: vier keer getrouwd, vier keer weduwnaar.

Eerste huwelijk: Zaltbommel 1 novem-
ber 1778 met Willemina Hert, geboren 
Zaltbommel 1753 (ondertrouw in Zalt-
bommel en in Den Bosch, bruidegom 
militair). Zijn schoonvader was Johan-
nes Hert (Heerd, Herrdt, Herrit, Heert, 
Heerdt). De schoonvader van Johannes 
Coenraad Flach kwam net als hij uit 
Züschen! Johannes was waarschijnlijk 
militair in het staatse leger.3,4

Johan Coenraad en Willemina kregen 
vier kinderen: Anna Geertruijda (*1779), 
Johannes (*1781), Andreas (*1783) en 
Dirkje (*1785). Helaas: de huisvrouw van 
Vlagh (Flach) werd begraven 12 oktober 
1787, op het kerkhof, 33 jaar jong nog 
maar. Kerkrekening lage baar en luiden: 
4 stuivers en 10 penningen.5

Tweede huwelijk: Johan Conrad Flach 
trouwde snel weer in Zaltbommel 3 
augustus 1788 Willemina van Tuijl, 
geboren 1763 te Ochten. Johan Coen-
raad en Willemina kregen drie kinderen: 
Evert (*1789), Jan Willem (*1792) en 

Johan Hendrik (*1796). Helaas, ook Willemina stierf jong, 33 
jaar nog maar, werd begraven op het kerkhof van Zaltbommel 
4 januari 1797. Lage baar 10 penningen. Voor de begrafenis 
werd een lijkkleed gehuurd voor 4 penningen.6

Derde huwelijk, weer een snel huwelijk: Johan Coenraad Flach 
trouwde Zaltbommel 15 juni 1797 Cornelia van den Berg(h), 
geb. Heerewaarden 1762. De predikant die hen trouwde was 

2. Het beroep van schoenmaker. Naar Jan 
Luycken.

3. Handtekening J.C. Flach onder huwelijksakte dochter Dirkje met 
Johann Adam Ahlbach.

4. Inschrijving Johan Coenraad Flach in het burgerboek van 
Zaltbommel.
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dominee Kist (de dominee die een dagboek schreef).7 Maar 
ook nu overleed zijn vrouw en werd begraven Zaltbommel 15 
juni 1805, lage baar 10 penningen.8 Johan Coenraad en Corne-
lia kregen vier kinderen: Anganieta Adriana (*1798), Johan 
Coenraad (*1799), Agnita Adriana (*1801), Arie Martinus 
(*1802). Johan Coenraad (1799-1841) was schoenmaker bij de 
marine en overleed op een schip.9 Bij zijn aanname bij de 
 marine in 1825 stond zelfs, dat hij gaatjes in de oren had.10

Ik bezocht de Sint Maartenskerk in Zaltbommel, voorbeeld 
van Nederrijnse gothiek. Voor 1572 een Rooms-katholieke 
kerk, daarna een protestantse kerk. Veel uit het verleden is 

nog te bewonderen, zoals het orgel, waaraan vanaf 1786 
gebouwd is, veel licht in de kerk, middeleeuwse muurschilde-
ringen, koorbanken uit de vijftiende eeuw. Ik kon de kansel, 
gebouwd in de zeventiende eeuw, bewonderen. Hier heeft 
dominee Kist gestaan toen hij het huwelijk van Johan Coen-
raad Flach en Cornelia van den Berg inzegende en hier is de 
zoon van Johannes Coenraad Flach en Willemijntje Hert, 
Johannes, geboren 1781 waarschijnlijk gedoopt, in de zoge-
naamde dooptuin. We hebben de indrukwekkende toren 
beklommen, 281 treden bestegen voor het uitzicht op Zalt-
bommel.

Vierde huwelijk: Johannes, wonend te Zaltbommel trouwde 
Hedel 26 oktober 1806 Johanna Romer, geboren Maastricht 
1759. Johanna Eva Roëmer met attestatie naar Zaltbommel 8 
februari 1807. Anna Eva Romers overleed 1 april 1811, uit de 
Koningstraat.

Een roerige tijd in Zaltbommel.
In Frankrijk werd de absolute monarchie afgeschaft. Er was 
een nieuwe politieke beweging, die het volk zeggenschap wil-
de geven en de elite wilde afzetten. Velen vluchtten vanuit 
Frankrijk naar Nederland. Het motto van de strijd in Frankrijk 
was: vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Er was in Nederland al vanaf 1781 een strijd gaande tussen 

5. Gezicht vanaf de St. Maartenstoren noordwaarts over Zaltbommel en 
de Waal.

6. De Fransen trekken over de Waal bij Bommel (schilder Dirk Langendijk 1803. Collectie Rijks museum).
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Oranjegezinden, de elite, het oude regime, aanhangers van 
prins Willem V en aanhangers van de Franse Revolutie, de 
patriotten, burgers. Franse legers stonden enkele malen aan 
de grens van de Republiek, hielpen de patriotten in het zadel 
en namen tenslotte de macht over. Het was een komen en 
gaan van buitenlandse troepen. Strenge winters ontregelden 
het dagelijks leven en de daaropvolgende dooi zorgde voor 
enorme ijsdammen in de rivieren, waardoor de dijken het 
begaven.

Oorlog
In 1793 verklaarde de Franse regering de oorlog aan de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden. De Fransen trokken op, 
stonden eind februari al aan het Hollands Diep, tegenover 
Dordrecht. Bij Venlo en Maastricht konden de Fransen het 
niet bolwerken en alle troepen werden teruggeroepen naar 
Parijs.
Een coalitie van Oostenrijk en de Republiek trok op richting 
Parijs. In Frankrijk kwamen 600.000 man onder de wapenen. 
In de zomer van 1794 trokken de Fransen opnieuw noord-
waarts en trokken de grens over. Op 21 september 1794 
bereikten de Franse troepen al Den Bosch, nog maar 17 km. 
van Zaltbommel, dat door reizigers werd omschreven als een 
slaperig stadje! Kanonschoten werden nu gehoord. Oranjege-
zinden uit Zaltbommel vluchtten naar Holland. Vele regenten, 
sommigen corrupt en arrogant, vluchtten. De Prins van Oranje 
vroeg tevergeefs assistentie in de Bommelerwaard. De gier-
pont van Zaltbommel maakte overuren. Naast de troepen van 
Oranje, verschenen Engelsen en Hessen in de stad, in decem-
ber gevolgd door de eerste Fransen. In 1787 hadden de Prui-
sen de stadhouder geholpen en in 1794/95 vochten Hessische 
troepen mee met de coalitie tegen Frankrijk.
Een deel van de bewoners van Zaltbommel vertrouwde op de 
waterlinie. Maar helaas: doordat het bleef vriezen konden de 
Fransen de Maas en de Waal overtrekken.

Het was een koude winter. Op 27 december 1794 trok het 
Franse leger over de dichtgevroren Maas. De Staatse troe-
pen vluchtten en Franse soldaten trokken Zaltbommel in, 
schietend met musketvuur. De Fransen werden ingekwartierd 
bij inwoners van Zaltbommel. Staatse soldaten schoten vanaf 
de overkant van de rivier. Johannes Coenraad Flach heeft dit 
allemaal meegemaakt. Patriotten namen het bestuur over. 
Zaltbommel werd een belangrijke legerplaats. De Franse  
 soldaten trokken elke dag met kanonnen en munitie over de 
bevroren rivier. De patriottische revolutie werd compleet, 
toen een hoge dennenboom gehaald werd en deze op de 
markt werd geplaatst. Er was feest in Zaltbommel… in de 
kou. Het carillon speelde (Franse liedjes?), vlaggen werden 
uitgestoken, tamboers marcheerden voort en velen, zelfs de 
rijken en notabelen dansten rond de vrijheidsboom. Het ide-
aal was Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Er ontstond een 
nieuwe politiek: gedwongen solidariteit en niet aan de prins. 
Zal Johannes Coenraad meegedanst hebben of heeft hij van 
een afstand staan kijken?

 
Omwenteling
Zaltbommel kreeg een patriottisch bestuur met het centrale 
gezag in ’s-Gravenhage: de Bataafse Republiek. In 1801 
 ontstond het Bataafs Gemenebest, in 1806 het Koninkrijk 
Holland, onder leiding van Lodewijk Napoleon. In 1810 volgde 
de annexatie door Frankrijk, met aan het bewind keizer Napo-
leon.
Johan Coenraad Flach maakte barre tijden mee: oorlog, 
inkwartiering van buitenlandse troepen 1794-1795 en in 1813-
1814, overstromingen in 1799 en 1809, koepokken en hongers-
nood. Toen de uiterwaarden bevroren kwam bij dooi het ijs 
los; enorme ijsdammen ontstonden, waardoor het dooiwater 
over de dijken kon lopen. Dit gebeurde in 1799 en 1809. De 
Bommelerwaard stroomde onder en vele burgers (en veel 
vee) zochten een veilig heenkomen in de stad Zaltbommel. In 
oktober 1813 verloor Napoleon de Drievolkerenslag bij 
 Leipzig. In april 1814 deed hij afstand van de troon. Opnieuw 
trokken er veel troepen door Zaltbommel, in de omgekeerde 
richting. Behalve Pruisen verschenen er nu ook Russen in de 
stad. In 1815 ontstond het Koninkrijk der Nederlanden.

7. Oprichten van de vrijheidsboom te Klundert 1793 (Cornelis Bogerts 
naar Jacobus Buys, 1793-1795. Collectie Rijksmuseum).
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Een dagboek
Ds. Joost Gerard Kist, predikant in Zaltbommel vanaf 1785, 
hield een dagboek bij waarin hij schreef over de eerste negen 
maanden van het Franse leger in Zaltbommel: ‘Aanteekenin-
gen nopens het gepasseerde te Zalt-Bommel sedert 21 sep-
tember 1794 tot 17 juni 1795’.11 Hij volgde de oplopende span-
ningen van dag tot dag, zag de vreugde van de patriotten en 
de paniek van het corrupte stadsbestuur. Waren de Fransen 
vriend of vijand? Hij bad tot de Almachtige dat Hij hen zou 
redden. Toen viel de winter in. Bij vijftien graden onder nul 
marcheerden de Fransen over de bevroren rivieren naar het 
noorden.

Wonen en onderbrandmeester
In 1796 woonden Johan Coenraad Flag en zijn tweede vrouw 
Wilhelmina van Deijn in de OudeVischmarkt, net als dominee 
J.G. Kist.

In 1810 werden alle Bommelaars volgens de Franse regels 
ingeschreven in de État de population.12 Bij deze volkstelling 
stond dat de 61-jarige Johan Coenraad de kost verdiende als 
cordonnier (schoenmaker). Zaltbommelse almanak: In 1816 
werd Zaltbommel verdeeld in 4 wijken (A, B, C, D) met elk een 
wijkmeester die brandmeester werd en als assistenten vaklui 
aanwees. Wijk A had als wijkmeester/brandmeester Coen-
raad Koek. De schoenmaker Flach werd in 1816 benoemd als 
onderbrandmeester bij spuit 1 (verrijdbare handpompen). Op 
3 augustus 1816 werd aan J. Flach van de brandweer ƒ 20.3 
betaald voor werk aan brandemmers en slangen. In 1823 was 
de brandmeester bij spuit 1 molenaar C. Koek, onderbrand-

De watermisère bereikte in februari zijn hoogtepunt. 
Ds.  Kist schreef op 17 februari 1795: ‘De scherpe 
 oosten wind blijvd noch aanhouden. Buiten is het water 2 
duimen gevallen en in de Bommelreweerd geen doorbra-
ken, hetgeen wij geheel en alleen aan de Goddelijke 
bewaring hebben toe te schreiven, wijl er wegens de felle 
koude en wind niet kon gewerkt worden. Schoon het 
water buiten viel, zo groeide het in de stad geweldig aan.
De Stijgerstraat, Waterstraat en Tolstraat waren diep 
onder water, gelijk ook de noordzijde de Gaststraat en 
de halve markt aan de zijde van het stadhuis. Men kan 
niet op het stadhuis komen, dan men bediende zich van 
de stormladders, welke voor Heusden gemaakt waren en 
op het stadhuis waren teruggebracht. Overal in de Gast-
straat zag men dergelijke ladders vóór de huizen liggen. 
Door de sterke vorst was het water in de straten zo hard 
bevroren, dat men op de meeste plaatsen er over gaan 
kon en de jongens reden er met schaatzen, daar men te 
voren met schuiten had doorgevaren. Er moest selvs een 
mistdam over de markt en voor de Waterstraat gemaakt 
worden, zo ook de Stijgerstraat, daar men echter het 
water een weinig liet lopen. Men zijde, dat de rede van 
soveel water in de stad was: het was niet voorzien van 
vele rioolen in particuliere huizen, dat men ook de stads-
rioolen niet behoorlijk van ijs gesuiverd had, hetwelk 
naderhand door de warme mist smeltende, noodzakelijk 
lekking geven moest; dat men de dammen niet behoorlijk 
had aangestampt en dat men daarbij so een langdurig 
hoog water nimmer had bijgewoond.
’s Middags heb ik visites over het ijs gedaan in de Water-

straat en Stijgerstraat, daar ik meestal over de onder-
deuren kruipen moest. Nimmer had men iets dergelijks 
gezien.
Den 21 Februarij Het water valt noch sterk. Schoon 
weder. Het hoogste water is geweest 14 voeten en 5 dui-
men. Nu stond het op tien voeten en één duim.
Den 24 Februarij. – De dooy blijvt aanhouden. Het water 
valt noch. De geheele stad gelijkend niet anders dan ene 
mesthoop.’
Den 1 Maart ‘De straten liggen dik bedekt en het word 
koud. ’s Middags te 5 uure is de ijsdam, waarvoor men zo 
gevreesd had, weggegaan. De goede Voorzienigheid 
heeft ons zonderling bewaard. Aan dezelve zij dan lov 
ende eere toegebracht. Het water vlat sterk.
Den 2 Maart. – Schoon weder. Het water dat gisteren 
noch op bijna 10 voet aan de pellschaal stond, is thans tot 
omtrent 5 voet gevallen.’

Ds. Kist over een groot volksfestijn dat werd georgani-
seerd nadat Bommel al zijn reidansen om de vrijheids-
boom had uitgevoerd: ‘Den 9 Maart. – Deze dag was 
plegtig. Men had denzelve afgezonderd om de rechten 
van den mensch af te kondigen. ’s Morgens om 9 uure 
werd het canon gelost. De bodens gingen met de tam-
boers de gehele stad door om bekend te maken, dat 
zulks ten 12 uure zou worden afgelezen. De klokken 
speelden en de grote klok luide van halv 12 tot 12 uure. 
Ten 12 uure werd wederom het canon gelost en vervol-
gens van het stadhuis ten aanhore van ene gehele 
menigte de rechten van den mensch voorgelezen.’

8. Dagboek dominee 
Kist (foto auteur).

Enkele stukken uit dit dagboek
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meester onder andere schoenmaker C. Flach. Waarschijnlijk 
werden de brandmeester en onderbrandmeesters bijgestaan 
door de nodige pompers aan de lange stokken die bij dit zwa-
re werk werden afgelost. Met zo’n handpomp is tot het begin 
van de jaren twintig van onze eeuw gewerkt.13,14

In een notariële akte van 28 mei 1821 bij notaris J.G.M. Hoff-
man van Hove werden alle nog levende kinderen van Johan 
Coenraad Flach genoemd. In de akte van obligatie en hypo-
theek werd de schuldbekentenis van Johan aan zijn kinderen 

Flach genoemd: Geertruida (’s-Gravenhage), Johannis (Ridder-
kerk), Andreas (Kralingen), Dirkje (Rotterdam), Juliana (Zalt-
bommel), Jan Willem ( Pernis), Jan Hendrik (Zaltbommel) en 
Johan Coenraad (’s-Gravendeel).

Enkele nakomelingen: Andreas Flach en zijn familie
Een onecht kind in de familie: ‘Op 30 augustus 1804 werd in 
Rossum geboren en 16 september gedoopt een onecht kind, 
waarvan ingevolge belijdenis der moeder in barensnood 
vader is Andreas Flag en moeder is Elisabeth Vloedmans, 

9. Lidmatenregister Zaltbommel per straat, november 1796. Zie kolom 3 middenin (foto auteur). 10. Zaltbommelse Almanak 1824: 
lijst functionarissen.

11. Notariële akte uit 1821 (Bron: 
Archief Rivierenland , toegangs-
nummer 3182, inventarisnummer 
1011, aktenummer 82).
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genaamt Lambertina Wilhelmina en is door de moeder zelve 
geheeven’.15

Andreas (1783-1850) was ondermeester vierde rang in Koren-
dijk en schoolonderwijzer in een school aan de Kralinger Veer. 
‘De Schoolopziener hoopt, dat het Gemeente-bestuur dezen 
veelbelovenden Onderwijzer door eene toelage aanmoedi-
gen, en in deszelfs nutige onderneming, tot heil van een aantal 
anders verwaarloosde kinderen, ondersteunen zal’. 16 Later 
was hij kantoorbediende.

Verhalen van familieleden Flach in Friesland:
Jan Coenraad Flach, zoon van Andreas Flach, geboren Kralin-
gen 1813, is in dienst geweest bij van Gend & Loos. Hij werd 
door dat bedrijf overgeplaatst van Kralingen naar Sneek waar 
hij beheerder werd van een ‘pleisterplaats’. Van Gend & Loos 
had in die tijd een aantal plaatsen waar de postkoets stopte, 
van paarden wisselde en de passagiers konden overnachten. 
De gemeentearchieven van Sneek vermelden hem als ‘karri-
der’, vrachtrijder.

Een te klein mannetje
Na al een aantal jaren gewerkt te hebben als klerk van de 
deurwaarder in Sneek was Andreas Flach (1847-1922) voorbe-
stemd zijn baas op te volgen. Zijn naam stond althans boven-
aan op de lijst van genomineerden, waarover de Sneker 
gemeenteraad, die verantwoordelijk was voor de benoeming, 
zich nog moest buigen. Een formele zaak? Nee, want de raad 
sprak haar voorkeur uit voor de nummer twee. De reden? 
Andreas Flach was maar een klein mannetje en zou, althans 
volgens de raad, als deurwaarder wel eens onvoldoende over-
wicht kunnen hebben in lastige situaties. Van schrik is Flach 
toen in de Markstraat maar een ‘steendrukkerij, boekbinderij 
en papierhandel’ begonnen. In juni 1874 om precies te zijn, zo 
blijkt althans uit de Sneeker Courant, waarin Flach zich door 
middel van een advertentie ‘beleefd aanbeveelt in de gunst 
zijner Stadgenooten, en belooft door eene billijke en nette 
bediening zich een ieders gunst te zullen waardig maken’. Dat 
was niets te veel gezegd, want de naam Flach werd vermaard 
in de vaderlandse drukkerswereld.

Andreas, geboren in Kralingen bij Rotterdam, kwam als zeven-
jarige knaap naar Sneek, waar zijn vader een baan kreeg bij 
Van Gend en Loos. ‘Mijn overgrootvader was karrijder’, lacht 
Hessel Flach (70), kleinzoon van de stichter en het laatste lid 
van de familie die de directeursstoel van de drukkerij bezette. 
In 1981 zei hij het bedrijf vaarwel. Van de Marktstraat verkaste 
de drukkerij, die al snel een sterke reputatie opbouwde met 
steendruk, de voorloper van offset, naar de Kleine Kerkstraat. 
Al in 1916 vestigde het bedrijf zich aan de Leeuwarderweg. 
Door de jaren heen ontwikkelde de drukkerij (zeventig werk-
nemers, omzet zo’n ƒ19 miljoen) zich tot verpakkingsdrukker 
die zich gespecialiseerde in kleinvouw-cartonnage en etiket-
ten voor de bier- en frisdrankindustrie met multinationals als 
Douwe Egberts, Heineken en Friesland Frico Domo als 
opdrachtgever.

13. Drukkerij A. Flach 
Sneek 1874 (Bron: 
collectie Delpher).

14. Boek-en Steendrukkerij A. Flach in de Kleine Kerkstraat te Sneek 1916 
(Bron: Koninklijke Bibliotheek).

12. Graf Jan Coenraad Flach in 
Sneek.

15. Andreas Flach 1847-1922 
(Bron: collectie Delpher).
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Voor zijn tijd moet Andreas vooruitstrevend geweest zijn. Zijn 
oudste zoon Jan Coenraad studeerde medicijnen in Amster-
dam en werd een bekende zendingsarts in Poerworedjo 
(Java).
De beide andere zonen, Pieter Adriaan en Jacobus Adrianus 
volgden drie jaar HBS. Piet leerde het vak van boekdrukker 
als stagiaire in Rotterdam, Koos liep een jaar stage in Nord-
horn (D) voor steendruk. In 1915 kregen de beide broers groot-
se plannen. Er werd geld geleend van ds. Dethmers, de latere 
schoonvader van Piet en er werd een nieuw bedrijfspand 
gebouwd met twee woonhuizen aan de Leeuwarderweg. De 
broers troffen een financiële regeling met hun vader, trouw-
den allebei in 1916 en maakten een flinke doorstart. In 1919 
verscheen de eerste offsetpers. Drukkerij Flach sloot de deu-
ren in 2014 na het uitspreken van een faillissement.

Twee zonen van Johan Coenraad Flach: soldaat.
1.  Evert Flach, Zaltbommel 1789: vader Johann Conrat Flach 
gaf toestemming of consent om het huwelijk aan te gaan met 
Engel Valkhof op verzoek van zoon Evert.17 Hij was militair in 
het leger van Napoleon, ingeschreven in het 125e Regiment 
Infanterie van Linie aangekomen bij het Corps 23 maart 1812. 
Als beroep werd schoenmaker genoteerd, een beroep dat 
vaak voorkwam in de familie Flach.18 Hij overleed als militair 11 
april 1813 in het hospitaal in Hellin in Bretagne in Frankrijk. Als 
doodsoorzaak werd genoemd slapheid.19

2.  Jan Willem, Zaltbommel 1792: vocht tegen Napoleon bij 
Waterloo. Hij was huzaar, legeronderdeel cavalerie. De Slag 
bij Waterloo op 18 juni 1815 was een bloedige, tien uur durende 
strijd. Napoleon met zijn Grande Armée werd definitief 
 verslagen door een geallieerd leger, onder aanvoering van de 
 hertog van Wellington. Hierbij vielen tienduizenden doden en 
gewonden uit heel Europa, waaronder ook Nederlanders. De 
prins van Oranje (de latere Koning Willem II) werd tijdens de 

slag geraakt door een kogel in zijn linkerarm. Als dank voor de 
geleverde diensten hadden de betrokkenen recht op een gel-
delijke beloning. Er werd overlegd over de verdeling van de 
prijsgelden voor het Nederlandse leger, als dank voor hun 
aandeel in de Slag bij Waterloo. Om alle strijders te kunnen 
geven waar ze recht op hadden verzamelde het Ministerie van 
Oorlog de staten van alle officieren en manschappen die in 
1815 meevochten. Jan Willem hoorde bij de uitbetaling tot de 
zesde klasse van korporaals, tamboers en soldaten en kreeg 
61 francs en 60 centimes (29 gulden en 10,5 cent). De uitbeta-
ling vond plaats op het kantoor van de betaalmeester van het 
Ministerie van Oorlog in Den Haag in de periode van 26 juli 
t/m 15 november 1817.20

Twee kapiteins in de familie Flach
Een achterkleinzoon van Johan Coenraad Flach was Jan Willem 
Flach, geboren Hillegersberg 1871. Hij was stuurman, kapitein 
grote vaart, gezagvoerder bij de Rotterdamsche Lloyd, ridder 
in de orde van Oranje-Nassau. Jan Willem kwam op 20 maart 
1897 als tweede stuurman in dienst van de Rotterdamsche 
Lloyd op het s.s. Senior. In 1898 werd hij benoemd tot 1e stuur-
man op het s.s. Afrikaan. Hij werd benoemd tot gezagvoerder 
in 1911 en voerde op verscheidene schepen het commando, 
onder andere op de Walcheren en de Bandoeng. In 1930 nam hij 
ontslag en vestigde zich in Hillegersberg.21 Er was veel belang-
stelling bij de begrafenis. Een inspecteur van de Rotterdam-
sche Lloyd herinnerde aan ‘den oude bekwame kapitein, een 
kundig zeeman en practisch mensch van gelijkmatig en goed 
humeur, waarmede een ieder goed om kon gaan’.22

De zoon van deze Jan Willem Flach was Johannes Coenraad 
Flach, geboren Hillegersberg 1902. Hij was stuurman op de 
grote vaart, gezagvoerder bij de Koninklijke Rotterdamsche 
Lloyd, ridder in de orde van Oranje Nassau.
Johannes Coenraad werd gezagvoerder van het m.s. ‘Slamat’ 
en 1956 gezagvoerder van het regeringsemigrantenschip 
‘Waterman’. Hij vertrok met het schip naar Canada en Amerika.

Het emigrantenschip de Waterman (9.000 ton) met aan boord 
812 passagiers kwam op weg naar Canada op de Atlantische 
Oceaan in december 1958 in aanvaring met een Italiaans 
vrachtschip. Er ontstond een groot gat aan bakboord van het 

16. Zendingsarts
Jan Coenraad 
Flach 1884-1964 
(Bron: collectie 
Delpher).

17. J.C. Flach kapitein 
Waterman (Bron: 
Delpher, Leeuwarder 
Courant 14-9-1956).
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achterschip, waardoor de timmermanswerkplaats en de 
motorkamer van de elektricienswerkplaats werden openge-
scheurd. De passagiers bleven kalm. Omdat het weer goed 
was, was er van gevaar voor de opvarenden geen sprake. De 
schade was zo ernstig dat kapitein J.C. Flach besloot naar 
Brest te varen. Het emigrantenschip Zuiderkruis zette de reis 
met de passagiers voort naar Canada,
Verhaal van de gezagvoerder van de Waterman, de heer J.C. 
Flach uit Hillegersberg. Hij stond op de brug, toen het ongeval 
gebeurde. Men wist het Italiaanse vrachtschip, de Merit, dicht 
in de buurt, maar men had door het slechte zicht ten gevolge 
van dikke mist, geen idee dat het schip zo dichtbij was en de 
Waterman met de bak kon raken, vertelde gezagvoerder 
Flach, die al 37 jaar vaart, waarvan negen jaar als kapitein bij 
de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Het alarm aan boord 
schrok de passagiers op, die in bed en in de wasgelegenheden 
waren. De meesten hadden van de lichte schok nauwelijks 
iets gemerkt. Vele mensen verschenen op het sloependek in 
ondergoed of nachtkleding. Een van de passagiers had nog 
ingezeepte wangen. Gebruik van de sloepen was niet nodig, 
vertelde kapitein Flach. De schade van aanvaring bleek mee 
te vallen. Alles was gelukkig goed en kalm verlopen, van 
paniek was geen sprake.

De Raad voor de Scheepvaart heeft de tweede stuurman uit 
Rotterdam gestraft door hem de bevoegdheid als tweede 
stuurman te varen voor de tijd van twee weken te ontnemen, 
omdat het mede aan de schuld van deze stuurman moet wor-
den geweten dat de Waterman op 14 maart van dit jaar op de 
reis van Rotterdam naar Halifax op de Atlantische Oceaan in 
aanvaring is gekomen met de uit tegenovergestelde richting 
komende Italiaanse Merit.23

Mijn directe voorouders
Johannes (Zaltbommel 1781-Ridderkerk 1858) koopman, 
schoenmaker. Huurde zitplaats in de kerk van Ridderkerk 
1851, dat werd geregeld door de kerkmeesters: onderste 
bank. Lid gemeenteraad 1834.24

Coenraad trouwde Delfshaven Ingetje de Klerk en ging in 
Delfshaven wonen. Hier werd Johannes Coenraad geboren 
1832, bakkersknecht, broodbakker.

Ingetje Flach (1866-1917): had vijf zussen, geen van 
hen bleef leven, een broer werd opgenomen in een 
psychiatrische inrichting en ze was jong weduwe. 
Haar tweede man was mijn overgrootvader 
Abraham Neuteboom, weduwnaar.

18. Passagierschip Waterman (Bron: Maritiem Museum). 19. Delfshaven (foto auteur).

Noten
1. Ringoir, H. 1980 Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, nr. 8 uit 

de serie Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis, Den Haag: Kon. 
Landmacht Sectie Militaire Geschiedenis (EUR: 139 A 63)  

2. Archief Rivierenland
3. Archief Rivierenland. NH Trouw 1751-1797 (DTB 1923) Toegangsnummer 3198 

inventarisnummer 1923 blz. 111
4. Archief Rivierenland NH Doop 1725-1791 (DTB 1915) Toegangsnummer 3198, 

inventaris 1915 doop
5. Archief Rivierenland toegangsnummer 3198, inventarisnummer 1931 en 1949
6. Archief Rivierenland toegangsnummer 3198 inv. 1931 blz. 166. en toegangsnum-

mer 3198 inv. 1952 blz. 11
7. Archief Rivierenland toegangsnummer 3198 inventarisnummer 1924 blz. 25
8. Archief Rivierenland toegangsnummer 3198 inventaris 1931, blz. 247 en 

toegangsnummer 3198 inventaris 1956 blz. 2
9. Archief Alkmaar archief 77.1.2.030 inventarisnummer 568
10. Nationaal archief
11. Archief Rivierenland toegang 3020 inv. 1162.
12. Archief Rivierenland toegangsnummer 3150 inventaris 1008
13. Archief Rivierenland
14. Archief Brabants Dagblad.o.a.1816
15. Archief Rivierenland
16. Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het 

koningrijk Holland Negende deel Te Leyden bij D. du Mortier en Zoon 
17. Archief Rivierenland
18. Bron Nederlands Instituut voor Militaire Historie: Nederlands militair in leger 

van Napoleon. Inschrijving van Evert Flach, Eenheid 125e Regiment Infanterie 
van Linie, stamboeknr. 4356. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, 
Vincennes/Parijs Inv.nr. SHD: 21Yc875 Organisatie: NIMH / Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie

19.  Soldaat Evert Vlag Nationaal Archief 2-01-15 Inventaris van de stamboeken, 
naamlijsten, conduite-en pensioenstaten van officieren, onderofficieren en 
minderen der Landmacht, ca 1795-1813, 154, beeld 214.

20.  Soldaat Jan Willem Flach Waterloo gratificaties 1815, archiefnummer 355, 
inventarisnummer 715, blad nr. 1474 Gemeente: Amsterdam Periode: 1817-1818 
Diversen: Rang: huzaar. Legeronderdeel: Cavalerie Legersubonderdeel: 
Regiment Huzaren No. 6 

21. Rotterdamsch Nieuwsblad 11-4-1939
22.  Rotterdamsch Nieuwsblad 12-4-1939
23.  Ship Events Data1958-12-08:
24.  Archief Rotterdam 21 Rotterdamsch Nieuwsblad 11-4-1939
22. Rotterdamsch Nieuwsblad 12-4-1939
23. Ship Events Data1958-12-08:
24. Archief Rotterdam
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VANALLES
In deze rubriek Vanalles kunt u van alles verwachten wat met 
genealogie te maken heeft. Het is een wegwijzer in het 
digitale doolhof van websites, boeken, tijdschriften en regels. 
In deze rubriek geven we u tips, trucs en adressen. Vanalles is 
een inspiratiebron voor de genealoog. Het is een leidraad 

voor uw naspeuringen met Vanalles om uw onderzoek 
 gemakkelijker te maken. En het mooiste van alles: ook uw 
tips, stukjes, trucs enz. zijn (meer dan) welkom. Kortom een 
rubriek over van alles. Geschreven door Antonia Veldhuis, 
met dank aan Robyn Steensma. antonia.veldhuis@hetnet.nl

ANTONIA VELDHUIS

Dit is een Vanalles met van alles over varenden, met de 
nadruk op informatie over de zeilvaart tot ongeveer 1850. Een 
Vanalles over de mannen (en vrouwen) die naar de vreemde 
gingen om goederen te halen. Over de mannen (en vrouwen) 
die op een VOC-schip hebben gevaren. Over de mannen en 
vrouwen die turf vervoerden.
Elders in dit nummer staat het artikel over Pi(e)ter Hendriks 
Klatter. Een kapiteinszoon die alle rangen op een schip door-
liep en ook kapitein werd. Pieter werd geboren op het water 
en overleed erin. De bronnen markeerde ik met [nummer], ze 
verwijzen naar deze Vanalles. De kans dat u veel gegevens 
over kapiteins vindt is groot, bij matrozen, koks en dergelijke 
ligt dat soms wat moeilijker. Toch hoop ik dat u met behulp 
van deze Vanalles uw voorouder kunt inkleuren. 

Om me in te lezen in de materie zocht ik eerst op www.books.
google.nl op de term zeevaart. Dat geeft meteen al diverse 
treffers zoals De zeevaart, Sein-boek voor de Nederlandsche 
zeevaart, Lof der zeevaart (zeeschilders) en Geschiedenis 
van Nederlands zeevaart en handel. Ook het hier gevonden 
boek Groninger zeevaart in de tweede helft der negentiende 
eeuw (van 1935 door P.J. Van Herwerden) bleek voor het 
onderzoek naar ‘mijn’ zeeman zeer nuttig. Ook op Delpher 
kunt u zoeken in boeken na het selecteren van dit item.
Folders en informatie op websites bleken ook ruim voorradig 
te zijn. Ik las onder andere Schepen en schippers van de site 
www.groningerarchieven.nl (onder Onderzoek, Tips bij onder-
zoek).

Voor de tochten naar Noorwegen voer men vaak op een 
kof(schip). Een kofschip was oorspronkelijk een zeilschip van 
ongeveer 12 meter lang voor kust- en binnenvaart. Het had 
een ronde voor- en achtersteven, een platte bodem en zwaar-
den. Het schip had meestal twee masten. Na 1735 kwam er 
een versie voor dieper water, met een scherper voor- en 
 achterschip, en zonder zwaarden. Dit type werd wel een 
schoenerkof genoemd. Voor zijn reizen naar Schotland en 
Engeland zeilde Pieter Hendriks Klatter met een smak. Deze 

schepen werden vaak gebruikt voor de kustvaart, wadden-
vaart en voor de reis naar Frankrijk, Engeland en Scandinavië. 
In Nederland werden ze ook gebruikt als beurtvaarder, waar-
uit in Friesland de tjalk is ontstaan.
(www.nl.wikipedia.org, zoek op kofschip). Meer scheeps typen, 
scheepvaarttermen en scheepvaarthistorie staan op www.
vaartips.nl onder Scheepstermen en – historie en op de site 
www.debinnenvaart.nl› binnenvaarttaal. Intikken op Google 
op trefwoorden zoals informatie Schippers of schippers en 
schepen geeft nog veel meer sites.

De opleiding tot zeeman gebeurde in de zeiltijd vooral door 
de praktijk van alledag. Wie stuurman of kapitein wilde wor-
den, volgde daarvoor een opleiding aan een zeevaartschool 
en dat gebeurde vaak ‘s winters. Men ging al jong naar zee. 
Veertien jaar was heel normaal voor een scheepsjongen, 
kajuitswachter of koksmaat. Na enkele jaren varen kon de 
rang van achtereenvolgens lichtmatroos, matroos (rond het 
23e levensjaar) en volmatroos worden behaald. Stuurman 
werd men rond het 28e en kapitein rond het 33e levensjaar. 
Over het loon van kapiteins of schippers werd in de monster-
rollen  bijna nooit iets vermeld. Een stuurman verdiende tus-
sen de twintig en vijftig gulden per maand. (Bron Noordelijk 
Scheeps vaartmuseum).
Met behulp van een (geschatte) leeftijd kunt u (ongeveer) de 
carrière van een zeeman schetsen. En omgekeerd geeft de 
rang een indicatie van de leeftijd.

[1] Op www.soundtoll.nl kunt u in de Sonttolregisters zoeken. 
Het bevat de administratie van de tol die de schepen die tus-
sen 1497 en 1857 de Sont (zeestraat tussen Zweden en Dene-
marken) passeerden moesten betalen. Het te betalen bedrag 
was afhankelijk van de waarde van de lading. In de registers 
staan de naam van de kapitein, plaats herkomst, begin en eind 
van de route en wat de lading was. Ziet u daar bij Plaats het 
woord insluiten staan, dan heeft u mogelijk automatisch ver-
talen van de pagina aanstaan.

[2] Als een geboortejaar niet in Nederland te vinden is dan 
staat deze als leeftijd in de huwelijksakte en als kopiedocu-
ment in de huwelijksbijlagen. Documenten die van tevoren 
als bewijsstukken bij de gemeente ingeleverd moesten wor-
den om te kunnen trouwen. Het is altijd de moeite waard die 
even te bekijken. U kunt ze vinden via www.familysearch.org. 
Denk er wel aan het nummer van de akte te noteren, ze zijn 
per jaar en volgnummer geregistreerd. Bij het ontbreken van 
een huwelijk ‘moet’ men van de overlijdensakte de leeftijd 1. Advertentie kofschip.

column, websites
afbeeldingen, kranten, boeken
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halen of uit opgemaakte memories van successie.
[3] De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, www.natio-
naalarchief.nl, dan Onderzoeken, Indexen, VOC: Opvarenden) 
hield nauwkeurig de opvarenden van de schepen bij die tus-
sen 1700 en 1794 uit de Republiek vertrokken naar de Oost. 
Deze informatie staat in de scheepssoldijboeken, waarvan de 
originele registers in het Nationaal Archief in Den Haag lig-
gen. Digitaal zijn 2997 uitreizen met 737.500 records op veel 
manieren te doorzoeken. Bijvoorbeeld op naam, schip, her-
komst, functie en reden uit dienst treden. De scans staan bij 
de gegevens, soms geven ze meer info. Kijk ook even, bij over-
lijden, bij Schuldbrief. Daar staat vaak de naam van familie of 
een andere zaakwaarnemer. De index is alfabetisch.
Uit de Klatter-familie waren er slechts twee mannen die aan 
boord van een VOC-schip gingen. Pieter zijn neven, de broers 
Hendrik Dirks Klatter en Pieter Dirks Klatter uit de Pekel 
(zoons van Dirk Pieters Klatter), monsterden op 16 november 
1793 als matroos aan op het schip Zeelelie. De 23-jarige Hen-
drik is op 26 maart 1796 in Azië weggelopen, de 29-jarige Pie-
ter is in 1797 naar Nederland gerepatrieerd op het schip de 
Washington.
VOC-schepen en hun geschiedenis kunt u bekijken op www.
vocsite.nl/schepen onder Scheepstypen.

Monsterrollen zijn scheepsdocumenten waarmee de kapitein 
kon aantonen wie tot de bemanning behoorde of zich als pas-
sagier aan boord bevond. In de rol staan, naast de namen van 
de kapitein en bemanning, vaak de rangen en woonplaatsen 
genoteerd. Van de schepen wordt de naam, de bestemming 
en soms het soort schip vermeld. Ook is duidelijk omschreven 
wat de rechten en plichten aan boord zijn. Van Amsterdam en 
Hamburg zijn monsterrollen bewaard uit de zeventiende 
eeuw.
Zo begint de Waterschout van Amsterdam al in 1747 [4a]. Van 
alle rollen staan scans op internet, ze zijn te doorzoeken via 
www.archief.amsterdam/inventarissen/details/38/path/2. 
Het door de scans bladeren went snel.
[4b] De oudste rollen van Groningen en Friesland zijn uit het 
begin van de negentiende eeuw, voor Drenthe is dat 1902. 
Zoeken in de rollen van Groningen/Friesland (1803-1937) kan 
op de website www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl (Noor-
delijk Scheepvaartmuseum) via Collectie en Onderzoek, 
Onderzoek, Database monsterrollen. U kunt zoeken in de 
database van 77.043 records van 34.552 zeelieden en 17.098 
vermeldingen van 4.935 schepen. Er is zoekmogelijkheid op 

familienaam, scheepsnaam of woonplaats. Ongetwijfeld zijn 
er ook van andere (haven)plaatsen monsterrollen bewaard 
gebleven of getranscribeerd. Zo staat op www.dordtenazoe-
ker.nl onder Hulpbronnen Dordrecht de index van de monster-
rollen van 1820-1835. Eén van de mogelijkheden ze te vinden 
is door op www.archieven.nl de zoektermen monsterrollen in 
te tikken, eventueel met toevoeging van het woord zeelieden.

[5] Als er averij aan boord was geweest of er was iemand op 
zee overleden, dan werd er voor de notaris een akte opge-
maakt. Vaak in de haven die men, na het incident, het eerst 
aandeed.
De aktes opgemaakt door notaris Sjoerd Simons Wijma in 
Harlingen zijn te vinden in Tresoar (Leeuwarden) in archief-
nummer 26.
De akte van 1822 zit in inventarisnummer 049015, aktenum-
mer 00322.
Het geval van Pieter en hun bedorven vlees is inventarisnum-
mer 049033, aktenummer 00046.
Friesland is gedigitaliseerd, te doorzoeken via www.allefrie-
zen.nl.
[5] Het in 1845 genoemde zeeprotest is opgemaakt voor nota-
ris P.A. Beets in Alkmaar. Het nummer ontbreekt in origineel. 
Het repertorium zit in archiefnummer 25.3.002 inventaris-
nummer 1902, akte 135.
Voor Amsterdam ‘moet’ u kijken op www.archief.amsterdam.
indexen: vonnissen van in Amsterdam gemelde schade tussen 
1700 en 1810, een 10.986 treffers van schippers die averij 
opgaven.
 
Deze website van Amsterdam levert nog veel meer moois op. 
U kunt bijvoorbeeld zoeken (selecteer Soort akte) in 796 
 Bijlbrieven (het originele eigendomsbewijs van een schip) of 
in de Comportementsboeken (zeevaartschool). Het archief 
van het in 1822 opgerichte College Zeemanshoop (toegang 
491, scans te doorzoeken) levert mogelijk iets op, evenals 
Rederijen en/of de 47.235 Bevrachting contracten. Verder 
heeft u misschien een treffer bij de 111.164 Scheepsverkopin-
gen en bij Scheepsverkopingen door makelaar (toegang 5071, 
inventarisnummer 1-61, de jaren 1732 tot 1811).

[6] Dick Kuil (1948-2011) digitaliseerde diverse bestanden van 
Oude en Nieuwe Pekela. Ze zijn te vinden op
www.wikipekela.nl onder Downloads, links op de pagina. Op 
de Hoofdpagina staat dat de bestanden van Kuil online zullen 

worden gehouden, het lijkt er echter op dat het 
merendeel van de downloads op dit moment niet wer-
ken.

De datums van inschrijving in de Waterschout haalde 
ik voor een deel van de website www.marhisdata.nl. 
Stichting Maritiem-Historische Databank: Uw toe-
gang tot het maritieme verleden en heden van Neder-
land. Op deze website staan Koopvaardijschepen en 
hun kapiteins vanaf 1813. Naam intikken bij Algemeen 2. Monsterrolle voor de Zeevarenden.
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zoeken geeft Eigenaar/rederij: Gebeurtenissen; Part-eige-
naar en Gezagvoerders met het aantal gevonden treffers. U 
kunt ook direct na het intikken van uw term deze items selec-
teren.
Er staan nu 17.073 schepen, 50.973 afbeeldingen en 147.240 
kroniek-berichten in de database. In de kronieken staan 
berichten over aanvaringen, strandingen, opleveringen en 
andere wetenswaardigheden over Nederlandse schepen, 
rederijen en scheepswerven. Zoeken kan via het zoekscherm 
bovenin. Er wordt nog aangevuld. (Afbeelding geplaatst met 
toestemming). 

Kijk ook even op de site www.scheepsindex.nl (Piets Scheeps-
Index). Deze site geeft info over 12.915 scheeps namen (Naar 
de schepen), 14.576 namen (Naar personen) en 23.056 reizen 
en uitleg over het gebruik van deze site (Opzet van de Site). 
Aanklikken geeft patrijspoorten Personen, Schepen, Over-
zichten, Contact, Bronnen en Maten. Overzichten geeft weer 
Thuishaven (zoeken op kapitein, scheepseigenaar en haven), 
Scheepseinde (zoekmogelijkheid op bijvoorbeeld vermist of 
gestrand), Zeemanscollege (soort verzekering; geeft de 
namen en onder welke vlag men voer waardoor men op zee te 
herkennen was) en Scheepswerven en Galerie (afbeeldingen 
schepen). (Afbeelding geplaatst met toestemming).

[7] Het verloop van scheepsreizen, opgelopen averij en verga-
ne schepen kunt u vinden in de gedigitaliseerde kranten op 

www.delpher.nl. Selecteer in de linker kolom Kranten. Onder 
het kopje Zeetijdingen staan deze berichten, ze staan op 
naam van de kapitein, soms wordt het schip genoemd. Voor 
de lagere rangen ‘moet’ u dus eerst even kijken of ze in mon-
sterrollen voorkomen en wie het bevel van het schip heeft.
Ook verkoop van schepen, soms in combinatie met de 
 kapitein die erop had gevaren, zijn op deze website te vinden. 
Om te kunnen hertrouwen nadat een zeeman vermist was of 
om andere zaken te regelen moest er (twee maal?) een 
oproep in de krant komen. Kijk ook even op deze website 
onder Externe kranten en op www.kranten.startpagina.nl. 
Nog niet alle kranten zijn gedigitaliseerd.
Mijn voorouders verspeelden (in ieder geval) vijf schepen. Van 
één is nooit meer iets vernomen. U kunt zien of uw vergane 
schip één van de 170.000 genoemde wrakken is die op de 
website www.wrecksite.eu staan. Samen met een beeldbank 
zijn veel van de posities van de wrakken in kaart gebracht.

Zie ook www.mass.cultureelerfgoed.nl stapstenen van mari-
tieme geschiedenis. Verdeeld over de periodes: Prehistorie, 
Klassieke Oudheid, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Aanklikken 
van een nummer op de kaart geeft naam, aanklikken daarvan 
de gegevens van het schip.
Tip 1: Lees bij gevonden scheepvaartarchieven eerst de inlei-
ding en kijk bij gepubliceerde artikelen over dit (en uiteraard 
ook voor andere) onderwerpen bij bronnen waar men iets 
vond.
Tip 2: U kunt ook gewoon eens door een bestand bladeren 
zonder een naam op te geven. Ik vond regelmatig gegevens bij 
toeval of op deze manier. Selecteer dan gewenst item (bij-
voorbeeld Bijlbrieven of notaris) en geef Enter. Op het kopje 
van de naam klikken om de lijst alfabetisch te krijgen en voilá! 
Lezen maar. Soms werkt bladeren snelle en beter steeds 
maar namen intikken.
Tip 3: Op www.wiewaswie of www.allefriezen.nl een term 
intikken zoals bijvoorbeeld aan boord of kofschip geeft soms 
verrassende resultaten.
Tip 4: Kijk ook eens op Google. Mogelijk heeft een ander 
gegevens van uw voorouder (tik naam in tussen aanhalings-
tekens) die u nog niet had. Wel indien mogelijk controleren.
Nog een paar items voor meer inspiratie: logboeken (VOC 
heeft diverse van deze boeken, waarin de kapitein alles 
noteerde wat er op de reis plaatsvond, als scans beschikbaar 
gesteld) en Lloyds (verzekeringen).
U kunt ook nog op www.maritiemportal.nl en www.maritiem-
digitaal.nl zien naar objecten uit de collectie van het maritiem 
museum in Nederland.
Mocht onverhoopt een link even niet werken, typ dat op  
www.google.nl een deel ervan in. In de meeste gevallen kunt u 
hem dan gewoon openen.

Onnodig te zeggen dat deze Vanalles voor wat betreft 
scheep vaartbronnen lang niet compleet is. Maar ze kan wel 
dienen als inspiratiebron of helpt het uw onderzoek weer vlot 
te trekken. Ik wens u een goede vaart.

3. Stichting Maritiem-Historische Databank.

4. Overzicht Scheepsindex.
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ANTONIA VELDHUIS

Een geboorte-inschrijving 
van Pieter Hendriks Klatter 
is in Nederland niet te vin-
den, evenmin als zijn overlij-
densakte. De geboorte 
weten we omdat hij bij zijn 
huwelijk een geboortebewijs 
moest inleveren, het overlij-
den is nooit genoteerd. Ten-
zij er ergens in 1852/1853 bij 
Noorwegen of Zweden het 
lijk van een onbekende man 
(‘John Doe’) is aangespoeld 
en daar is genoteerd. Pieter zijn leven kon ik met behulp van 
monsterrollen, krantenberichten en andere gedigitaliseerde 
bronnen inkleuren. Zie voor de gebruikte bestanden de hier-
voor staande rubriek Vanalles. Deze verwijzingen staan tus-
sen vierkante haken welke corresponderen met die in Vanal-
les, dus [1] indit artikel correspondeert [1] in Vanalles en gaat 
dus over Sontregisters.
Peter Hindriks Klatter, na 1819 altijd Pieter genoemd, werd 
geboren in Emden op 5 november 1801 en is daar gedoopt op 12 
november. Op het in 1818 afgegeven geboorte-/doopbewijs 
staat Actum Emden 5 mei 1818, pro vero extr (naar waarheid). 
Hij is dan 16½ jaar oud en staat dus kennelijk op het punt te 
vertrekken, want waarvoor heb je anders een attestatie nodig. 
Hij is de enige volwassen geworden zoon van kapitein Hindrik 
Peters Klatter en zijn echtgenote Marchje Melles Pot. Hij heeft 
vier zusters: Elisabeth, Geertruida, Trijntje en Margaretha.
Persoons- en plaatsnamen zijn geschreven zoals ze in aktes/
berichten voorkomen. Deze kunnen dus onderling verschillen.

Het lijkt erop dat Pieter zijn 
jeugd in Emden heeft door-
gebracht en niet, zoals ik in 
eerste instantie dacht, in 
Pekela waar de rest van de 
familie woonde. Bij de regis-
tratie van scheepsreizen 
(onder andere bij de door-
komsten door de Sont) die 
zijn vader maakte staat 
jarenlang (vanaf 1803-1820) 
als plaats van herkomst 
Emden [1]. Moeder Martje 

kreeg, weten we uit de huwelijksbijlagen [2], dochter Trijntje 
op zee op 8 maart 1804 en ook Margaretha komt in het bui-
tenland ter wereld. Mogelijk is de in 1817 op 11-jarige leeftijd in 
Pekela overleden zoon Melle ook op zee geboren. Moeder 
heeft dus een tijdje meegevaren, maar of de kinderen ook aan 
boord waren? De monsterrollen geven geen uitsluitsel. Er is 
ongetwijfeld over het zeemansberoep en hun avonturen 
gesproken. Verhalen over de verre landen, ‘vreemde’ mensen 
en over het leven aan boord van een schip. Over de averij die 
men heeft gehad en over verspeelde schepen of lading. De 
ooms en beide grootvaders van Pieter waren zeelieden, een 
paar neven van Pieter waren bij de VOC [3].

Carrière
Waarschijnlijk is Pieter, zoals zoveel kapiteinszoons, al op 12 
of 14-jarige leeftijd met zijn vader naar zee gegaan, maar 
bewijs hiervoor vond ik (nog) niet. Zijn eerste inschrijving als 
zeeman las ik in de monsterrollen van de Waterschout in 

Op het water geboren,  
in het water zijn leven verloren

Pieter Hendriks Klatter  
uit Emden/Pekela

5. Attestatie voor Pieter afgegeven Emden 5 mei 1818.

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 4  –  234 Terug naar inhoud



Amsterdam [4a]. Als jongen gaat de uit Emden afkomstige 
Piter in 1817 aan boord van het kofschip De Juffer Johanna van 
Letten. Ze gaan ‘op avontuur’ en varen onder de Hannoverse 
vlag. Op de rol, opgemaakt op 3 maart 1817, staan stuurman 
Jan de Jonge van Emden, kok Ubbe Johann Peters van Riepe 
en de matrozen Isack Frigren van Rostock en Frederik Hese-
lenskij van Dantzig. Vader Hendrik Pieters Klatter van (uit) 
Emden is de kapitein.
In hetzelfde archief, op de monsterrol van 26 augustus 1819, is 
Piter weer aan boord van de Juffer Johanna, nu als matroos. 
Ook nu is zijn vader de kapitein, de bestemming is de Oost-
zee. Bemanningsleden zijn verder stuurman Harmen Janssen 
van Altsumerziel, matroos Christoffel Schonewits uit Rostok, 
lichtmatroos Jan K. Rieken uit Papenburg en kok Jens P. Pet-
tersen van Carelshaven.

In 1822 is Pieter kok. Dat weten we omdat er op 25 september 
1822 een verklaring voor notaris Sjoerd Simons Wijma in 
 Harlingen wordt opgemaakt. Kok Pieter Hendriks Klatter van 
Emden, de matrozen Berend Harmens Graavel van Lohne en 
Carel Friedrichs Schniedeke van Hamburg, de lichtmatrozen 
Francois Campbellen van Antwerpen en Hendrik Jurjens 
Kroonenburg van Amsterdam vertellen de notaris over het 
verlies van hun stuurman. Ze waren opvarenden van het kof-
schip Neptunes, dit stond onder bevel van kapitein Willem 
Mentkes Cramer van Groningen.
Ze doen verslag over wat er op 11 september 1822 is gebeurd. 
‘s Avonds om zeven uur op tien mijlen van het eiland Walche-
ren is in de Noordzee stuurman Klaas Willems Cramer, de 
zoon van hun kapitein, geraakt door de bezaan (achterste 
mast). Hij is overboord geslagen en verdronken. De beman-
ning heeft er alles aan gedaan om hem te redden. Wat niet is 
gelukt [5].

Op 7 november 1826 trouwt de 25-jarige zeeman Pieter Hin-
driks Klatter in Oude Pekela met de 26-jarige Grietje Hin-
driks Drent. Ze is in Oude Pekela geboren op 10 mei 1800 als 
dochter van Hindrik Berends Drent en Harmke Hindriks. Zijn 
vader is landbouwer (sinds ongeveer 1820, daarvoor was hij 
kapitein), haar vader is schipper. Bij de huwelijksbijlagen die 
worden overlegd zit onder andere een geboorte-inschrijving 
van Pieter in Emden en een bewijs van de Nationale Militie. 
Hij was tot op dat moment niet voor de dienst opgeroepen. 
Zijn signalement is; lang 1.65 meter, ovaal gezicht, plat voor-
hoofd, blauwe ogen, dikke neus, grote mond en ronde kin. Hij 
heeft bruin haar en dito wenkbrauwen. De vader van Grietje 
geeft op 3 januari 1826 (!) schriftelijk zijn toestemming voor 
het huwelijk, hij ligt op dat moment met zijn schip in Antwer-
pen.

In de gedigitaliseerde monsterrollen van het Noordelijk 
scheepvaartmuseum [4b] vond ik drie vermeldingen van Pieter 
zijn varend leven.
De eerste is van 23 april 1828. Pieter gaat als stuurman op de 
kof de Jonge Isabella. De schipper is zijn schoonvader Hindrik 
Berends Drent. Verder gaan aan boord matroos Willem C. Hof 
uit Wildervank, kok Jelte Prins uit Ten Boer en lichtmatroos 
Hindrik K. Raags.
De tweede monsterrol is van 29 mei 1830. Ook dan is hij stuur-
man. Het schip is de Geertruida, de bemanning bestaat ver-
der uit kok Nanne Alberts Hasewinkel uit Oude Pekela, kajuit-
wachter Eildert Mugge Bosker uit Nieuwe Pekela en matroos 
Freerk Everts Sleeboom van Borkum (Duitsland). Het bevel 
wordt gevoerd door Roelf Roelfs Tunteler.
Pieter en Grietje wonen in 1830 in Oude Pekela. Ze staan op 
de bewonerslijst van dat jaar en wonen in huis nummer 368, 
aldus de door Dick Kuil gedigitaliseerde lijst [6].
 

6. Monsterrol van de Juffer Johanna 26 augustus 1819.
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Op 7 maart 1840 verschijnen voor notaris Sjoerd Simons Wij-
ma in Harlingen kapitein Johan Antony Keun, stuurman Pieter 
Hendriks Klatter en matroos Nicolaas Tolman Spelbring, allen 
uit Pekela en Arie Astra uit Harlingen. Ze waren in mei 1839 
vertrokken met de kof Elisabeth Maria en maken nu, bij 
terugkomst van hun zeereis, melding van bedorven vlees. De 
bovenste laag was goed, daaronder was het bedorven en 
waren het botten zonder vlees. Omdat ze niets anders hadden 
hebben ze er wel van gegeten, maar ze eisen terugname door 
slager Levy Mozes Blok van de vaten die aan hem betaald zijn 
en van die in Harlingen staan opgeslagen alsmede teruggave 
van het totale betaalde bedrag [5]. Hoe het afliep heb ik niet 
gevonden.

De reizen die kapitein Pieter Hendriks Klatter van 1841 tot 
1846 maakte zijn goed te volgen via mededelingen in de kran-
ten, deze zijn voor een groot deel gedigitaliseerd [7]. Van Pie-
ter vond ik ruim 70 vermeldingen van vertrek en aankomst. 
Het zijn er ongetwijfeld meer geweest.
In 1841 en de eerste helft van 1842 zeilt hij, als kapitein, met de 
smak Verwachting (Verwagting). De bestemmingen, staat in 
de kranten, zijn naar Schotland, Newcastle, Leith, Abidor en 
St. Davids. 
Vanaf (in ieder geval 18 juli) 1842 tot en met 1844 is hij kapi-
tein op de kof Baudina (Boudina) en weer gaan de reizen voor-
namelijk naar Schotland (Newcastle, Leith, Dundee) en Enge-
land (Shields, Falmouth, Durham, Sunderland, Hartlepool) met 
een enkel uitstapje naar Lissabon en St. Ubes (Setubal, 
 Portugal).
In die tijd vond ik één monsterrol waarin Pieter wordt 
genoemd. Die rol is gedateerd op 18 juli 1842. Hij zal op de 
Boudina het commando voeren. Als kok gaat de 19-jarige 
Sjabbe Brons Datema uit Ezinge mee, de stuurman is de 
29-jarige Harm de Haan uit Sappemeer, de 15-jarige Johan-
nes Klaassens de Jonge uit Harlingen is lichtmatroos en de 
19-jarige Jan Bernardus Niemeijer uit Groningen is matroos.

In 1845 krijgt Pieter het commando over een ander schip. Op 
10 februari zeilt hij met de Antje en de wind zuid zuid west tot 
zuid zuid oost naar Havanna in Cuba.
Een reis die hij dat jaar een paar maal gaat maken. Alleen op 
19 juni vertrekt hij naar Hartlepool. De terugkomst van zijn 

laatste reis naar Havanna is op 25 november 1845. Hij is met 
de Antje aangekomen met 1 partij Suiker, Order; 2k(isten). 
Inh(oudende). 75.200 Sigaren.
Op deze laatste reis in 1845 met de Antje gaat er iets mis. 
 Pieter ligt op 22 november 1845 met zijn schip in het Nieuw 
Diep in Alkmaar als bij notaris P.A. Beets onder nummer 135 
zijn zeeprotest (melding maken van averij) in het repertorium 
wordt ingeschreven. Hij kwam uit Havanna met als lading een 
partij suiker en sigaren. De betreffende akte is niet meer in 
het archief, waarover dit protest gaat is dus niet bekend. In de 
krant vond ik geen melding van averij met dit schip [5]. Op 9 
december komt hij in Harlingen aan.
In 1846 is hij weer kapitein op de Baudina. Hij arriveert dan op 
21 januari in Leith, komend van Harlingen, staat onder Zeetij-
dingen in de Groninger Courant van 30 januari 1846. Dit is 
tevens mijn laatst gevonden vermelding over Pieter. Niet 
alleen voor wat betreft zijn varend leven, ook over hem vond 
ik niets meer.

Er zijn diverse schepen met de naam Antje
Eén ervan vaart ook regelmatig naar Havanna om suiker en 
sigaren te halen. Dat is een kof, die (in ieder geval) van 1840-
1845 onder commando staat van Jan Klein (Kleyn) en ook van-
af 1846 weer dezelfde bevelhebber heeft.
Ook deze kapitein heeft schade aan het schip gehad en zee-
protesten ingediend. In 1842 verspeelde Klein zijn mast en op 
24 maart 1844 kwam hij de haven van Falmouth binnen met 
verlies van roer, zeilen, sloep enz. De 7e was de schade her-
steld en zette men de reis voort. Voor de laatste schade deed 
hij zeeprotest bij notaris Wijma in Harlingen [5], ook dit docu-
ment zit niet in het archief.
Ook in 1850 heeft hij averij gehad, op 18 februari ging hij weer 
naar dezelfde notaris. Ook het toen op gemaakte zeeprotest 
zit niet meer in het archief, evenmin als zijn protest van 2 
december 1656.

Oproep [7]
Ik ben niet de enige die Pieter na 1846 kwijt is. In een adver-
tentie in het Algemeen Handelsblad van 6 juli 1848 staat dat 
zijn echtgenote Grietje is overleden en men de erfgenamen 
zoekt.
De oproep luidt: ‘OPROEPING VAN ERFGENAMEN. De wetti-

7. Oproeping van erfgenamen van 
Grietje Drents.
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Pieter heeft gevaren op de schepen (jaar, rang, 
schip):
- 1817 (3 maart) Jongen op de kof De Juffer Johanna van Let-

ten, kapitein vader Hindrik Pieters Klatter ‘op avontuur’.
- 1819 (26 augustus) Matroos op de kof De Juffer Johanna 

van Letten, zelfde kapitein. Naar de Oostzee.
- 1822 (11 september) Kok op de kof Neptunus, kapitein 

 Willem Mentkes Cramer.
- 1828 (23 april) Stuurman op de kof Jonge Elisabeth, kapi-

tein Hindrik Berends Drent (schoonvader).
- 1830 (29 mei) Stuurman op de kof Geertruida, kapitein 

Roelf Roelfs Tunteler.
- 1839 (5 mei) Stuurman op kof Elisabeth Maria, kapitein 

Johan Antony Keun (zwager).
- 1840 (11 maart) stuurman (in akte) op kof Elisabeth Maria, 

kapitein Johan Antony Keun.
- 1841 (hele jaar) Kapitein op smak Verwachting/Verwag-

ting.
- 1842-1844 Kapitein op de kof Baudina, voornamelijk 

Engeland en Schotland.
- 1845 (hele jaar) Kapitein op de kof Antje, voornamelijk 

Havanna.
- 1846 (maart) Kapitein op de kof Baudina.
- 1852 (oktober/november) Stuurman op de kof Twee 

Gezusters, kapitein Johan Antony Keun (zwager).
- Zijn tochten waren naar Edinburgh, Hartlepool, Havanna, 

Leith, Newcastle, Noorwegen.

Bestemmingen van Pieter:
- Engeland: Falmouth (zuid Engeland, linkse punt), Hartle-

pool (oostkust, onder Sunderland), Harwich (noordoost 
van Londen, aan de kust), Shields (aan zeearm oost van 
Londen), Sunderland (oostkust).

- Schotland: Dundee (noord van Edinburg), Leith (aan kust 
noord van Edinburg), Newcastle (zuidoost van Edinburg 
aan zeearm).

- Wales: St. Davids.
- Portugal: St. Ubes (Setubal, bij Lissabon).
- En verder naar Abidor (bij Moskou, Rusland?).

Dank aan de Chat van het Amsterdams Archief en die van het 
Regionaal Archief Alkmaar, Tresoar en Harmen Snel. Correc-
tie deden Klaas Bijsterveld, Henk Hartog, Emmy Neut-Regts 
en Jenny van Zalk-Attema.

ge Erfgenamen van GRIETJE DRENTS, in leven Echtgenoot 
van PIETER HENDRIK KLAVER of KLATTER, gewoond heb-
bende te Amsterdam, in de Kleine Kattenburgerstraat, N°. 13, 
doch in Maart 1848, in het Binnen-Gasthuis aldaar overleden, 
worden bij deze door den Ondergeteekende, bij dispositie der 
Arrondissements-Regtbank, van 13 Junij jl., benoemd tot 
Curator in de onbeheerde Nalatenschap van voornoemde 
GRIETJE DRENTS, wonende te Amsterdam, op de Keizers-
gracht bij de Leidschestraat, N°. 152, opgeroepen, ten einde 
van hunne regten te doen blijken. (9589) Mr. J. H. VAN EYS.’

Dit bericht roept enige vraagtekens op. Waarom woonde 
Grietje in Amsterdam? Woonde ze alleen? Was het adres van 
de eega niet bekend? Of heeft ze sinds zijn laatste melding 
van varen in 1846 (of eerder?) niets meer gehoord? Ze is in 
Amsterdam overleden op 6 maart 1848 onder de naam Griet-
je Drentz. In de overlijdensakte staat dat haar ouders Hendrik 
Drentz en Harmke Hendriks zijn en dat ze is gehuwd is met 
Pieter Hendriks Klader. Men heeft geen exacte naam van de 
echtgenoot, zou ze de naam Klatter nooit hebben gebruikt? 

De oproep in 1848 is het laatste bericht waarin Pieter met 
naam wordt genoemd. Dat hij overleden is blijkt slechts uit 
een oproep in de Harlinger courant van 25 mei 1853. Marga-
retha Klatter, weduwe J.A. Keun, maakt bekend dat ze werk 
aanneemt in het bewassen van linnengoed, gordijnen enz. en 
ze herstelt zeemanskleren. Ze refereert aan de zware slag die 
haar trof. Ze betreurt het gemis van haar man Kapt. J. A. 
KEUN, benevens dat van twee van haar zonen en haar (enige) 
broeder. Ze zijn in de vorige winter met het Kofschip de Twee 
Gezusters op de terugreis van Christiaansand naar huis 
omgekomen.
En hiermee eindigt het leven van Pieter Hendriks Klatter, 
naamloos genoemd (als ‘eenen broeder’) in een kranten-
bericht.

8. Overlijdensbericht kapitein J.A. Keun en verwanten 1853.
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Tiny Hofman en Jan Duijm, Vijf eeuwen Duijm en aanverwan-
te families, Vlissingen 2013, 389 p., ill.; uitgave in eigen beheer, 
informatie via tiny-hofman@kpnplanet.nl.
Een zeer gedegen studie naar de geschiedenis van de familie 
Duijm. De oudst gevonden voorouder is Thonis of Teunis 
Duijm uit Elden in de Over-Betuwe, en hij moet zo rond 1550 
geboren zijn. In de zestiende eeuw leefden meer personen in 
de Over-Betuwe die de naam Duijm voerden, maar een ver-
wantschap met Thonis kon niet worden aangetoond. Hij was 
getrouwd met Mariken Gerrits, uit welk huwelijk vier kinderen 
bekend zijn, een dochter en drie zoons. Van zoons Jacob en 
Evert stammen de leden van de hier behandelde familie af. 
Het nageslacht van de derde zoon Gerrit stierf al snel uit. In 
deze generatie werd al meteen duidelijk hoe onzeker het 
bestaan was in een tijd dat de medische wetenschap nog in de 
kinderschoenen stond. Thonis en zijn vrouw Mariken overleef-

den al hun kinderen!
De gegevens zijn gepresenteerd 
in hoofdstukken, wat de moge-
lijkheid biedt om uitgebreid in te 
gaan op het leven van de familie-
leden. De gevonden archiefstuk-
ken leveren van diverse familie-
leden interessante verhalen op. 
Het gaat te ver om die allemaal 
het voetlicht te laten passeren, 
de geïnteresseerde moet ze ech-
ter zeker lezen. Deze publicatie 
geeft aan wat bereikt kan wor-

den door het familieverhaal niet op te laten houden bij het 
vermelden van de kale feiten, maar de levens van de voor-
ouders te illustreren in woord en beeld. Maar niet alleen de 
verwanten worden belicht. Zo vinden we op p. 190 het verhaal 
van het echtpaar Abram van Muizenberg en Ewoutje van der 
Priem, die door Hermanus Duijm van toverij zijn beschuldigd.
Het boek is goed geïllustreerd, vaak met afbeeldingen van 
archiefstukken, maar ook met vele afbeeldingen van plaatsen 
die in de verhalen worden genoemd, en voor de latere periode 
ook vele familieportretten. In een aantal gevallen handelt een 
hoofdstuk over aanverwante families, ter Hoeven, Le Maitre, 
van Grevenbroeck en Schelvergem. Het boek bevat geen 
index op de namen die er in voorkomen, maar de handzame 
tabellen die aan het einde zijn afgedrukt leveren genoeg 
informatie om snel dat gezin terug te vinden waarin men is 
geïnteresseerd. Genealogisch onderzoek is nooit ‘klaar’, dat 
bewijst ook dit boek, want aan het einde is een losse bijlage 
uit 2021 toegevoegd met aanvullingen en verbeteringen. (HvF)

Tiny Hofman, 10 generaties Hofman. Voorouders, nakomelin-
gen en aanverwante families van Bauke Alberts Hofman & 
Tjimke Gerrits de Vries, Vlissingen 2016, 309 p., ill.; uitgave in 
eigen beheer, informatie via tiny-hofman@kpnplanet.nl.

In dit boek valt een duidelijke scheiding in drie delen aan te 
geven. In de hoofdstukken 1 tot en met 10 worden in een uitge-
breid geformuleerde stamreeks de voorouders in mannelijke 
lijn van Bauke Alberts Hofman 
(1855-1929) behandeld. De ver-
moedelijk oudste voorouder van 
deze familie is Jan Berents, die 
vermeld wordt in enkele belas-
tingregisters van Leeglo of Leg-
gelo onder Diever in Drenthe. 
Met de volgende generatie – 
Berent Jans – die in het laatste 
kwart van de zeventiende eeuw 
verschijnt krijgt de familie wat 
meer ‘vlees op de botten’. De 
naam Hofman wordt gevoerd 
sinds de algemene verplichting tot het aannemen van familie-
namen in het eerste kwart van de negentiende eeuw. Vanaf 
halverwege de achttiende eeuw is de familie woonachtig in 
Friesland. Per generatie wordt de familie vervolgens ver-
werkt, tot aan de schoenmaker Albert Baukes Hofman, in 
1823 geboren in Zuider-Drachten. Hij trouwt in 1848 met 
Froukjen Hijlkes Hijlkema.
Het is hun oudste zoon Bauke, geboren in Drachten in 1855 die 
door de slechte omstandigheden in zijn geboortestreek, 
besluit om in 1890 met zijn gezin naar elders te verhuizen, in 
de hoop om daar meer succes te hebben. Van het noorden 
verhuisden zij naar het zuidwesten, waar Bauke in Vlissingen 
een baan vindt als matroos bij de Stoomvaart Maatschappij 
Zeeland, die in die tijd een mailboot exploiteert die naar 
Engeland vaart. Dit tweede gedeelte, bestaande uit de hoofd-
stukken 11 en 12, behandelt hun gezin en nakomelingen. In het 
derde en laatste deel worden bijzonderheden over voorou-
ders in de vrouwelijke lijn behandeld. Het gaat dan om Tjimkje 
Gerrits de Vries (1859-1936), vrouw van Bauke Alberts Hof-
man, Froukjen Hijlkes Hijlkema (1827-1890), vrouw van Albert 
Baukes Hofman, Romkjen Wobbes Idszinga (1795-1883), 
vrouw van Bauke Alberts Hofman, Froukje Baukes Planting 
(1759-1831), vrouw van Albert Berends Hofman, en Fetje 
Davids (1730-1797), vrouw van Berent Alberts.
Het geheel wordt op een aantrekkelijke en gedegen manier 
gepresenteerd, met veel bijzonderheden over de behandelde 
families en personen. De vele en mooie illustraties maken van 
het boek een levendig geheel. Een index ontbreekt, maar de 
systematische opzet en uitvoering, gekoppeld aan de over-
zichtelijke genealogische schema’s zorgt er voor dat de geïn-
teresseerde lezer betrekkelijk snel zijn weg vindt in het boek. 
En mocht iemand onverhoopt toch een beetje verdwalen, dan 
zijn er genoeg interessante verhalen te lezen. (HvF)

Gerard M. Schippers, Garen, band, wol & saijet. Een biografie 
van de familie Winkeler, een gewone familie in Nederland, 

BOEKRECENSIES
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2021, 298 p., ill.; uitgave in eigen beheer, ISBN 978-90-77887-
05-9, informatie via www.gerardschippers.nl.
Mensen roepen vaak: ‘ach mijn familie is niet bijzonder, we zijn 
maar heel gewone mensen.’ De ondertitel van dit boek geeft 
aan dat dit ook voor de familie Winkeler geldt: ‘een gewone 
familie in Nederland.’ Dat heeft de auteur er niet van weerhou-
den om een boek van bijna 300 pagina’s aan zijn familie te wij-
den. Centraal in het verhaal staan Gerhard Winkeler (1880-
1970) en zijn vrouw Greta Capel (1878-1956), die in 1907 in het 
huwelijk traden; uit dit huwelijk werden zeven kinderen gebo-
ren. Het boek valt uiteen in twee delen, het eerste behandelt 
Gerhard en zijn vrouw en hun gezin. In het tweede deel komen 
de voorouders van Gerhard Winkeler en Greta Capel aan bod. 
Daarin worden de families Capel, Drontmann, Epping, Kelders, 
Westermann en Winkeler behandeld. Er is in het gehele boek 
niet gekozen voor een puur genealogische benadering, maar 
voor een verhalende. Dat levert een aantrekkelijk boek op. 
Het is een plezier om stukken te lezen, en op die manier nader 
kennis te maken met deze familie. Deels behoren ze tot 
dezelfde groep Duitsers uit Mettingen waartoe ook de Bren-
ninkmeijers van het concern Vroom & Dreesmann behoren. 
Ook een deel van de in dit boek behandelde families zat in de 

‘textiel’, en bij het hoofdstuk over 
de familie Drontmann zien we 
onder de aanverwanten de naam 
Brenninkmeijer verschijnen. Van 
de nakomelingen van Gerhard en 
Greta Winkeler-Capel wordt een 
compleet overzicht gegeven, en 
van Gerhard Winkeler een globa-
le kwartierstaat. Inhoudelijk is 
een groot deel van de genoemde 
personen ook weer terug te vin-
den in de verhalende hoofdstuk-
ken. Wat ik bijzonder vind is dat 

van een drietal leden van de familie door henzelf biografische 
schetsen zijn gemaakt, waarin zij veel van hun herinneringen 
aan het familieleven hebben vastgelegd. Men zou wensen dat 
dit voor alle families geldt, want het levert een schat aan 
informatie op die in de meeste gevallen verdwijnt met het 
overlijden van de familieleden. Het boek is ruim geïllustreerd, 
wat de aantrekkelijkheid nog groter maakt. Een mooi over-
zicht van deze familie is het gevolg. (HvF)

Bestemming: Canada. 10 landverhuizers. 10 tekenaars. 10 ver-
halen, 2022, 135 p., ill.; uitgave van Scratchbooks, ISBN 978-94-
93166-55-4, informatie via chris.mokken@scratchbooks.nl.
Aan de landverhuizing door Nederlanders naar verre oorden 
zijn veel publicaties gewijd, zoals de bronpublicaties van 
Robert P. Swieringa over de passagierslijsten van emigranten 
naar Noord-Amerika, en het imposante werk van Jacob Van 
Hinte, Netherlanders in America. Daaraan is met de hier 

besproken publicatie een nieuwe 
en interessante titel toege-
voegd. Oorspronkelijk was het 
niet de bedoeling dat dit boek 
zou verschijnen, want het con-
tact tussen de initiatiefnemers 
Aimée de Jongh en Jorn Leeks-
ma, de plaatsvervangend consul- 
generaal van Nederland in Toron-
to, ging uit van een reizende 
tentoonstelling rond de viering 
van 75 jaar bevrijding door de 

Canadezen. Verhalen van Nederlandse emigranten naar Cana-
da in woord en beeld. Maar 2020 was het beginjaar van de 
Covid pandemie, en zoals bij zoveel plannen gooide die ook 
hier roet in het eten. Uiteindelijk werd voor een andere uit-
voering gekozen, de uitgave in de vorm van een ‘stripverhaal’. 
Daartoe werden tien Nederlandse tekenaars uitgenodigd, die 
allemaal een emigrantenverhaal in beeld hebben gebracht. De 
betrokken emigranten zijn geïnterviewd en op basis daarvan 
ontstonden de tien afzonderlijke getekende verhalen.
Achtereenvolgens gaat het om de volgende hoofdpersonen 
en tekenaars: André Hissink door Hanco Kolk, George Zwaag-
stra door Aimée de Jongh, Henny Merkley-Scheffers door 
Erik de Graaf, Pol Maenhaut door Paul Teng, Janna Mccullough 
door Jordi Peters, Antia vanden Beld door Emma Ringelding, 
Irwin Oostindie door Floor de Goede, Jony Roos-Vander-
weerd door Anne Stalinksi, Tayebeh Farooqi-Wahedi door 
Mei-Li Nieuwland, en Paul van den Boom door Erik Kriek. Het 
boek is voorzien van een voorwoord en inleiding en wordt 
afgesloten met een hoofdstuk waarin het een en ander over 
de achtergronden van de emigratie en de reis naar Canada 
uiteen wordt gezet. Het geheel levert een aantrekkelijke en 
originele manier van geschiedschrijving op. (HvF)

Jan Brauer en Henk Termeer (red.), Vervolging, verzet en 
repressie in Nijmegen, 1933-1944. Een bundel Numaga- 
artikelen, 2022, 143 p., ill.; uitgave van het Comité 4 en 5 mei 
Nijmegen, in samenwerking met Numaga, historische vereni-
ging voor Nijmegen en omgeving en Boekhandel Roelants, 
ISBN 978 90 7424 145 8.
In de afgelopen jaren zorgde de 
herdenking van begin en eind van 
de Tweede Wereldoorlog tot een 
flinke aanwas van publicaties, 
soms in tijdschriften, soms in de 
vorm van een monografie. Het 
hier besproken boek vormt een 
tussenvorm. In deze publicatie 
wordt een aantal eerder in het 
tijdschrift Nijmeegs Katern of 
het Jaarboek Numaga versche-
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nen artikelen gebundeld. Het eerste artikel is het enige dat de 
vooroorlogse periode betreft: de opvang van Joodse vluchte-
lingen in Nijmegen. De overige betreffen de op zich ‘geijkte’ 
onderwerpen die met de oorlog geassocieerd kunnen worden, 
collaboratie, onderduik, verzet. De bundel besluit met een arti-
kel over Duitse represailles na de aanslag op een drietal per-
sonen, twee Duitse militairen en een Nederlandse jongen die 
van samenwerking met de Sicherheitsdienst werd verdacht. 
Daartussen treffen we een artikel aan over de politie in Nijme-
gen onder leiding van een Duitsgezinde hoofdcommissaris, 
een artikel over onderduik in Nijmegen, speciale aandacht 
voor de predikant Jelis Jan Creutzberg, en nog twee over het 
verzet, waaronder een artikel dat speciaal vrouwen in het ver-
zet als onderwerp heeft. Interessante verhalen, die een boei-
end inzicht verschaffen in deze voor Nijmegen zo traumati-
sche periode. Speciale aandacht onder meer voor de families 
Jakobs en Hinrichs en een verzetsman als Theo Dobbe. (HvF)

Verder ontvingen wij

- Duncan Caldecott-Baird, Huurling in de lage landen 1572-
1574. Een episode uit de Tachtigjarige Oorlog, Bussum 
1977, 166 p., ill.; uitgave van Unieboek B.V., Bussum, ISBN 
90 228 3999 0.

 Nederlandse uitgave van het rapport van de Engelse offi-
cier Walter Morgan aan de Engelse staatsman William 
Cecil, Lord Burghley, over de militaire expeditie in de 
Nederlanden.

- Hans Leenen, Die Herrschaft Gemen in Bildern und 
 Dokumenten, Münster 1981, 132 p., ill., index; uitgave van 
Aschendorffische Buchdruckerei, ISBN 3-402-05188-5.

 Bevat veel gegevens over de eigenaren van deze rijks-
heerlijkheid in het huidige Noordrijn-Westfalen, onder 
meer de graven van Holstein-Schaumburg en de graven 
van Limburg-Styrum. Daarnaast worden ook lijsten gege-
ven van de in 1794 voorkomende boerenfamilies.

- Dries Kroese, Ben Koridon (red.), Attemer wat e’j vrogger 
edaen, Hattem 1985, 64 p., ill.; uitgave van de Vereniging 
Heemkunde Hattem.

 Behandelt specifieke beroepen uit de negentiende en eer-
ste helft van de twintigste eeuw, vaak beroepen die inmid-
dels verdwenen zijn.

- A. Koridon, A.A. Bot, J. Borst (red.), Over postiljons, brie-
vengaarders, bodes, en postdirekteuren, Hattem 1987, 64 
p., ill.; uitgave van Vereniging Heemkunde Hattem.

 Belicht specifiek de geschiedenis van de posterijen in de 
omgeving van Hattem, maar het boekje geeft zeker aan-
knopingspunten voor de geschiedenis van de posterijen 
elders.

- Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature Latine ed 
Italiane, Milaan 1990, 6e druk, 531 p., ill.; uitgave van Ulrico 
Hoepli Editore S.p.A., ISBN 88-203-1100-3.

 Overzicht van afkortingen die onder meer in Latijnse tek-
sten te vinden zijn; hulpmiddel bij de paleografie (lezen en 
verklaren van oud schrift).

- Kees Boschma, Reizen in Napoleons tijd. Een avontuurlij-
ke en soms hachelijke onderneming, Abcoude 1992, 111 p., 
ill.; uitgave van Uitgeverij Uniepers B.V., Abcoude, ISBN 90 
6825 107 4.

 Beschouwing over reizen in Nederland en Noord-Duits-
land, aan de hand van diverse reisverslagen.

- N.J.P.M. Bos en R.C.J. van Maanen, Fiscale bronnen: struc-
tuur en onderzoeksmogelijkheden, Zutphen 1993, 63 p., 
index; uitgave van Walburg Pers Zutphen, ISBN 90-6011-
799.9.

 Onderzoeksgids naar de gebruiksmogelijkheden van 
belastingarchieven voor historisch onderzoek; versche-
nen als deel 10 in de serie Cahiers voor lokale en regionale 
geschiedenis.

- R. Lindeman, Y. Scherf en R.M. Dekker, Reisverslagen 
van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin 
negentiende eeuw. Een chronologische lijst, Rotterdam 
1994, 218 p.; uitgave van Erasmus Universiteit Rotterdam, 
ISBN 90-801744-2-4.

 Geeft een chronologisch overzicht van de personen die 
reisverslagen hebben geschreven, met bibliografische 
informatie over deze verslagen, zoals de vindplaats.

- Martin L. Struik, Van je familie moet je het maar hebben. 
Een verzameling Struiken uit de Bommelerwaard, Brielle 
1995, niet gepagineerd, ill., index; uitgave in eigen beheer.

 Genealogisch overzicht van de familie Struik uit de Bom-
melerwaard, later op het eiland Goeree-Overflakkee; geeft 
ook gegevens over de namen van der Groef en Visbeen.

- H.J. Versfelt, De Hottinger-atlas van Noord- en Oost- 
Nederland 1773-1794, Groningen 2003, 71 en 94 p., ill.; uit-
gave van Heveskes Uitgevers, ISBN 90-806727-4-2.

 Uitgave van de kaartbladen, met een historische toelich-
ting; betreft delen van de provincies Drenthe, Gelderland, 
Groningen en Overijssel.

- Bert Koene, Goede luiden en gemene onderzaten. Assen-
delft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden 
Eeuw, Hilversum 2010, 120 p., ill., index; uitgave van Verlo-
ren Hilversum, ISBN 978-90-8704-143-4.

 Gedegen studie naar de geschiedenis van het dorp Assen-
delft in de genoemde periode.

- H.G.J.M. Koop en H. Smeenge, Het 3-Markenboek. De Lut-
te, Berghuizen, Beuningen, 1402-1856, De Lutte 2016, 226 
p., ill.; uitgave van Historische Vereniging De Dree Marken, 
ISBN 978-90-825961-0-6.

 Bronnenuitgave, bevat transcripties van de zogenaamde 
Markeboeken, die bewaard worden bij het Historisch Cen-
trum Overijssel in Zwolle.

- Bart Holterman, The Fish Lands. German trade with Ice-
land, Shetland and the Faroe Islands in the late 15th and 
16th Century, Oldenburg 2020, 512 p., ill., index; uitgave 
van Walter de Gruyter Gmbh, ISBN 978-3-11-065165-2, 
informatie via www.degruyter.com.

 Achtergrondstudie rond de handel tussen Duitse steden en 
IJsland, Shetland en de Faroe eilanden, met veel gegevens 
over de kooplieden die bij deze handel betrokken waren.

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 4  –  240 Terug naar inhoud

http://www.degruyter.com


Wat vormde de aanleiding van je onderzoek? 
Ik hou me al jaren bezig met de geschiedenis van mijn geboor-
te- en woonplaats Zuidland, vooral genealogisch. Wanneer er 
dan weer eens een nieuwe bron wordt ontsloten zoek ik 
meteen of mijn woonplaats daarin voorkomt. Het project 
‘Brieven als buit’ van de Universiteit van Leiden was hier de 
nieuwe bron. Ongeveer 40.000 Nederlandse brieven uit de 
tweede helft van de zeventiende tot het begin van de negen-
tiende eeuw lagen eeuwenlang stof te vergaren in Britse 
archieven. 

Hoe zijn die daar gekomen? 
Wanneer een zeeman een brief verzond naar huis dan werd 
deze meegegeven aan een schip dat richting Europa of 
Nederland voer. Veel brieven bereikten hun bestemming niet: 
ze werden als buit meegenomen door kapers en/of in beslag 
genomen door het Hooggerechtshof van de Engelse Admirali-
teit tijdens de oorlogen tussen Nederland en Engeland. Met 
als bedoeling deze brieven te onderzoeken op militaire infor-
matie.

Dus toen het archief van ‘Brieven als Buit’ kon worden geraad-
pleegd zocht jij meteen naar Zuidland? 
Mijn buit was één brief, geschreven aan Pietje van der Zaag. 

Zij was de dochter van de predikant hier in het dorp Zuidland. 
De brief werd geschreven op het Nederlandse bovenwindse 
eiland St. Eustatius op 6 november 1780. Door een onbekende 
officier, die eerder vanuit Hellevoetsluis was uitgevaren op 
het Rotterdamse oorlogsschip ‘Mars’. Een bijzonder boeiende 
brief over allerlei belevenissen en een dodelijke orkaan. Ik wil-
de er meteen meer van weten en las toen over een zeeslag 
met de Engelsen en de dood van de schout bij nacht Willem 
Crul, maar er bleek nog nooit over te zijn gepubliceerd. Ik 
besloot mijn eigen onderzoek te gaan uitvoeren en daar is uit-
eindelijk dit boek uit voortgekomen. En dat in combinatie met 
die andere passie van mij, genealogisch onderzoek.

Hoe bedoel je dat? 
De helft van het boek bestaat uit het verhaal van de Mars, de 
andere helft is het verhaal van de bemanning geworden, door 
middel van biografieën. Hierbij kon ik tevens gebruik maken 
van maar liefst veertig persoonlijke brieven, van scheeps-
jongen tot kapitein. Die combinatie zorgt voor een heel bij-
zonder boek. Dit unieke verhaal verdient het om optimaal 
naar buiten te komen. De doelgroep is vooral iedereen wiens 
voorvaderen op dit schip hebben gezeten. En dat zijn er heel 
wat.

De laatste reis van de Mars

Onlangs verscheen het boek ‘De laatste reis van de Mars’,  
een verhaal uit de tijd van oorlogsschepen en zeeslagen, orkanen 
en ontberingen op zee. Arjen Buikstra uit Zuidland deed meer dan 

twee jaar onderzoek naar het oorlogsschip Mars en zijn bemanning. 
Naar de gehele bemanning van 418 koppen werd stamboomonderzoek 

gedaan. Een interview.
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Veel genealogen houden het bij hun eigen familie en dat van 
hun partner en daar zijn ze vrijwel hun gehele leven zoet 
mee. 418 stambomen uitzoeken klinkt als een mega klus. 
Klopt, maar van veel bemanningsleden was te weinig infor-
matie, bijvoorbeeld alleen een naam en ook die was veelal 
fonetisch geschreven. Pas na succesvolle afronding van een 
aantal controles werd besloten onderzoek te doen naar een 
stamboom van iemand. Bij buitenlandse namen en te alge-
mene namen zoals Jan Jansen was daar geen beginnen aan. 
Van de 418 opvarenden hebben we inmiddels van 100 perso-
nen met zekerheid hun identiteit kunnen vaststellen en we 
zoeken nog steeds verder. Gelukkig heb ik daarbij hulp gekre-
gen van mijn dochter Anne (16). Ze is erg geïnteresseerd in 
geschiedenis en vindt genealogisch onderzoek geweldig om 
te doen.

Zijn er naast de identificatie nog andere problemen waar 
jullie tegenaan zijn gelopen? 
Als je vanuit jezelf een stamboom opzet, krijg je een boom-
structuur waarbij je alle informatie van de eigen generatie en 
die van je (groot)ouders zelf in kunt vullen en zo terug de tijd 
in gaat. Wij werkten vanuit een persoon in de achttiende eeuw 
en zo in pyramide-structuur naar de huidige tijd. Dit betekent 
dat wij heel veel moeite hadden om de generaties tussen 
 circa 1920 en het heden in te vullen omdat deze nog leven en/
of vanwege privacy niet in archieven te vinden zijn. De uitda-
ging zit ‘m in het vinden van die nakomelingen.

Jullie hopen dus zo veel mogelijk nakomelingen te bereiken. 
Hoe hebben jullie dit aangepakt? 
We hebben al aan het begin van het onderzoek een website 
opgezet (www.laatstereisvandemars.nl) waar alle beman-
ningsleden en stambomen te vinden zijn. Hierdoor hebben we 
regelmatig input gekregen van genealogen en nakomelingen 
van bemanningsleden. Daarnaast proberen wij via de media 
en verenigingen zo veel mogelijk bekendheid te geven aan het 
onderzoek en boek. De bemanning kwam voornamelijk uit 
Zuid-Holland maar er zijn tienduizenden nakomelingen en die 
wonen inmiddels door het gehele land en buitenland. Tevens 
hopen we dat we via andere genealogen nog meer beman-
ningsleden kunnen identificeren.

Nog bekende Nederlanders tegengekomen?
Anne kwam tijdens haar onderzoek bijvoorbeeld Antonie 
Kamerling en Erik Hazelhoff Roelfzema (soldaat van Oranje) 
tegen die ook afstammen van Mars-bemanningsleden.

En stam je zelf af van een bemanningslid? 
Was het maar waar. Mijn vaders kant komt uit Friesland en er 
zat maar één Fries op het schip, de ziekentrooster Frederik 
Backerus. Hoewel er van hem ook duizenden nazaten rondlo-
pen, behoor ik daar niet toe. En mijn moeders kant komt uit het 
Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten maar daar kwamen ver-
rassend genoeg ook vrijwel geen bemanningsleden vandaan.

Wat kun je verder vertellen over de bemanning? 
Zoals gezegd kwam deze vooral uit Zuid-Holland, aangevuld 
met Duitsers en Scandinaviërs waarvan sommigen vanwege 
de liefde ook in Rotterdam zijn blijven hangen. Vooral Rotter-
dam, Den Haag, Leiden, Delft, Dordrecht en Gouda zijn goed 
vertegenwoordigd. Verder zijn een paar bemanningsleden 
goed voor tienduizenden nazaten. Bijvoorbeeld de Schevenin-
ger Minnekus de Ruijter en Dingeman van Leenen uit de 
Hoeksche Waard. 

Waar kunnen mensen het boek bestellen?
Via onze eigen website www.wonka.nl of via alle boekhandels 
en online platforms. Het boek is gelanceerd op 25 november 
2021, de 300e geboortedag van schout-bij-nacht Willem Crul. 
Op 1 februari 1781 voer de Mars met 23 handelsschepen uit 
naar Nederland. Een dag later kwam een enorme Engelse 
invasievloot aan, net te laat om de buit in te pikken. Met 3 
schepen werd de achtervolging ingezet op de Nederlanders, 
met een zeeslag tot gevolg. De Mars kwam zwaar gehavend 
uit de ongelijke strijd en Crul werd dodelijk getroffen. Het 
schip ging terug naar St. Eustatius en de bemanning werd 
gevangen gezet onder zeer slechte omstandigheden. Voor 
velen liep het niet goed af en zijn nooit meer teruggekomen. 
De belevenissen van de Mars en zijn bemanning zijn vergelijk-
baar met ‘The Pirates of the Caribbean’, alleen is hetgeen dat 
in het boek staat allemaal werkelijk gebeurd en Hollandse 
 historie. Het is toch bijzonder als je zo kunt lezen wat je voor-
vader allemaal heeft meegemaakt?

De Mars in gevecht met de Engelsen 
(collectie Rijksmuseum).
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Nederland

Amstel Mare, jg. 32, 2021 nr. 120. Boeksignalement: Amstel-
veense autospuiterij Fa. J. van der Zwaart & Zn. Zette honder-
den bedrijfswagens ‘in de reclame’; J. Heemstra: Tuinen aan de 
Amstel [historisch overzicht]; P. van Schaik: Naar school in 
oorlogstijd [herinneringen]; M. van Munster: Annemieke Brou-
wer (ruim) 15 jaar voorzitter [interview].

Aold Hoksebarge, jg. 54, 2021-1. Red.: De wederopbouw van 
door de oorlog getroffen boerderijen (1) [historie regeling, uit-
leg archief; Frenck, Hesselink, Ten Hag, Horstink, Laarman]; 
P.  Eijkholt: Mission215, een reconstructie [bombardement 
Buurserstraat e.o.], A. Leppink: Memoires over vluchtende en 
ingekwartierde militairen; M. Nijhuis: Schrieversbiejeenkomst 

in Concentratiekaamp Ester-
wegen [herinneringen, in dialect]; 
C.  Wentink: Een rondje langs 
oude en nieuwe panden op de 
Markt; H. Menkehorst: Opa kijk, 
ik vond op zolder! [oude docu-
menten op zolder leegstaande 
boerderij; oudste: 1792, lakzegels 
van richters Jordaan en Waan-
ders en keurnoten; betreft trans-
porten en rekeningen; Leuvelink, 
Wessels, Mellink].

Archievenblad, jg. 125, 2021-2. I. Zandhuis: Records in Contex-
ts bij het Stadsarchief Amsterdam [spanningsveld tussen 
digitale archieven en klassieke inventaris; van keurslijf naar 
bewegingsvrijheid]; T. Vermeer: Openbaarheid in de praktijk 
[ervaringen, vraagstukken; de verwerkingsovereenkomst].
 Idem, 2021-3. Y. van der Vegt: Hoe Ús Heit het verleden 
ontsluit [cultuureducatie in Friesland incl. erfgoed]; 
M.  Heemskerk: Conserveren is keuzes maken; R. Schütz: 
Onrecht in het archief en de rol van de archivaris [restitutie 
kunstroof]; K.  Teszelsky: Webcollectie XS4ALL toont 
internethistorie (2).

De Aschpotter [Sassenheim], jg. 25, 2021 nr. 48. G. Overvliet: 
Het bloembollenbedrijf NV L. v. Leeuwen en Zn., Hoofdstraat 
329 [historie familie, bloembollenschuur en villa’s vanaf 1890; 
Beerhorst, van Diest]; A. Deutekom: Hoe twee Friese families 
in Sassenheim belanden [Schrama, van Rijn, IJsselmuiden en 
Postma; negentiende-twintigste eeuw]; A. van der Geest: Een 
zestiende-eeuwse schans te Sassenheim [historie en ligging]; 
J. Bergman:  Sassenheim: Dansen met de bruid, huwelijken 
1812 t/m 1930; A.  Lelijveld: Portret uitgelicht: Willebrordus 
(Willem) van Hage (1894-1959).

De Baron, jg. 4, 2021-2. G. van Schaik: Dodelijk ongeluk bij 
bewaking NSB-gevangenen [onderzoek naar tegenstrijdige 
verklaringen; de Haas]; J. Hon-
ders: De Tempeliers in Ingen 
 [historie]; L. van der Linden: 
Honk vast in Kesteren [7 gen., 
1698-1953 , Van der Linden]; R. 
van Doorn: Verdwenen landgoed 
Het Hornixveld [historie 1650-
1882; Schellart van Obbendorf, 
van Darthuijsen, Rink, Hellen-
berg, Hasselman]; Kwartierblad 
Aagje de Hartog [(1916-2012), 31 
kwn., Sanders, van Kraaikamp, 
van de Sleenburg, Slothouber]; J. 
Honders: De Commanderie van Ingen [gebouw en historie].

De Bewaarsman [Hoogland], jg. 27, 2021-1. A. van den Heuvel: 
Op zoek naar onderhuidse lagen (3) [verv.; kunstenaar Gijs 
Keizer]; P. Kok: Ik herinner me nog steeds de naam Jakobs 
[familiedrama in Hoogland 1944; evacués uit Gennep]; H. van 
Middelaar: Kom niet in officieel kostuum [huldeblijk van 
Hoogland aan Edam wegens opvang na evacuatie in 1940];.

Bie ‘t Schildt, jg. 21, 2021-1. R. van Eerden-Wigchering: Ooster-
weeren in oorlogstijd [toespraak bij dodenherdenking Sidde-
buren 2021; Zomerman, Wicherts]; J. van der Lee: Na het 

Enkele gebruikte afkortingen

jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
nr.  = nummer
e.a.  = en anderen (auteurs) 
o.a. = onder andere
verv. = vervolg.

Van de in deze rubriek vermelde tijdschriften en van vroeger 
verschenen nummers kunnen scans of fotokopieën worden 
aangevraagd per email via info@ngv.nl of schriftelijk bij 
Dienst Bestellingen, p/a Postbus 50, 3980CB Bunnik onder 
vermelding van de volledige referentie.
De aanmaak van scans of fotokopieën kan aan beperkingen 
onderhevig zijn. Tijdschriften worden niet uitgeleend.
De rubriek Tijdschriften wordt verzorgd door Jos Kaldenbach 
(Duitsland/Oost-Europa, Oostenrijk, Zwitserland, Italië), 
Robert van Dijk (heraldiek en franstalige) en Rob Dix (neder-
lands- en engelstalige, coördinator).

TIJDSCHRIFTEN

aanv.  = aanvulling(en)
afk.  = afkomstig
afl. = aflevering
Bd. = Band
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)
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 bombardement in Rotterdam een mooie tijd in Siddeburen 
[herinneringen]; A. Wildeman: Jolinus Moedt: man met een 
groot hart voor het Siddebuurster verenigingsleven [levens-
schets]; J. Doornbusch-Maring: Herinneringen aan mijn jeugd 
in Tjuchem.

Bolswards Historie, jg. 11, 2021 nr. 20. P. Mulder: Hoe een ijs-
herberg aan vuur ten onder ging [1963; herinneringen; Tuinin-
ga, Huizinga, Molenaar]; D. Bosma-Faber: De Wijnberg, van 
herberg met ‘trochreed’ tot een horecazaak met allure [Stoop, 
Gaarman]; J.J. Sangers: Van strijkgeld naar volledige vergun-
ning Rommert Te(e)renstra; J. Keuvelaar: Leeuwarder Satur-
dagse Courant [1771; kastelein Koster; Hagius]; M. Vallinga: 
Fuchsia’s, geraniums en petunia’s om de ‘werkende klas’ te 
beschaven [historie lokale Floraliavereniging sinds 1882]; 
D.  Bosma-Faber: Sikma, een bijzonder Bolswarder familie-
bedrijf [4 gen., warenhuis en naaimachine’s]; J. Keuvelaar: Ver-
koop onroerend goed in de zeventiende en achttiende eeuw 
[niaarrecht en andere gebruiken].

Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 37, 2021-1. E. Bor: De 
Amersfoortsestraatweg vanaf de Huizerweg in de negentien-
de eeuw: vijf huizen, een hoenderpark en een ruïne [Griffioen, 
Willink, Slagveld, Saarloos, de Neufville, de Roeper]; N. Verha-
gen: De Godelindebuurt [stedebouw]; E. Bor: De Heilig Hart-
kerk: kerk met de hoed [1932-1991]; E. Bor: Van uitspanning tot 
hotel-restaurant: herberg De Gooische Boer in trek bij jong en 
oud; H. Jonker: Jumbo. Klein industrieel erfgoed aan de Hui-
zerweg [Mijnders, Rakers]; H. Jonker: Plan Gooioord, een nieu-
we Bussumse forensenwijk uit het begin van de 20ste eeuw 
[stedebouw]; N. Verhagen: De geschiedenis van het Individu-
eel Onderwijs in Bussum [historie].

Cronicke van den Lande van Philippuslandt, jg. 21, 2021 nr. 34. 
P. Quist: uit het leven van een Fliplandse jager (1) [Lauw Quist 
en het jachtbedrijf]; P. den Ouden: De historie van 35 jaar friet-

wagens in Flipland; H. Rijstenbil: 
Opkomst en ondergang van ’t 
ouwe Flupland’ [1487-1532 en 
daarna]; A. Verkerke: Oorlogsher-
inneringen, eerst in gedachten, 
nu op papier; F. van den Kieboom: 
Hofstede het Oude Baken, villa 
Vredeburg, arbeiderswoningen 
en meestoof [van Baerland, 
Brandijn, van de Luister, Egge-
been, Molenbergh, van der Kroon, 
Heerschap; lijst eigenaren en 
pachters].

Dwars Op [Voorhout], 2021 nr. 71. K. den Elzen: Kenmerkend 
bollenerfgoed: De schuur van Westerbeek [familiebedrijf; van 
Steijn]; E. van der Hoeven: Honderd jaar ‘Heeren’ schutters. 
Eeuwfeest met coronarandje II [verv. historie]; M. van Buul: 
Scouting in Voorhout II. Welpen, kabouters en Malitufa [verv.]; 

K. den Elzen: Riet Lestrade (1929-2012). Hart voor de gemeen-
te [levensschets; eerste vrouw bij gemeentewerken]; K. den 
Elzen: Pieter de Haan (1890-1962). Onervaren predikant in 
woelige tijden; K. den Elzen: De onbekende Duinweg ofwel het 
Oude Ruziepad [historie;van Bijlandt, van Lierop, kest. Koo-
men-Koppert, 31 kwn., van der Lans, Walkers]; K. den Elzen: 
Jacobus Kreket, nog eerdere schoolmeester [(1703-1797); aan-
vulling op eerder artikel]. Met bijlage ‘Leven in Vrijheid’.

Het Feyne Kwartier [Goeree-Overflakkee], jg. 26, 2021-1. A.C. 
Lokker: Kroegbazen, herbergiers en caféhouders op Goe-
ree-Overflakkee in 1811 [lijst met 88 namen en bijzonderhe-

den, per plaats]; T. Hagens: Reac-
ties op artikel over een Brief 
[over Klaas Westdijk en Chris de 
de Vries, geëmigreerd naar New 
Jersey, USA en daar vermoord]; 
E. Lassing: Uit de archieven 2 
[Joh. Dan. de Jonge, 1714-1767; 
van aambeeld tot preekstoel]; 
E.  Lassing: Uit de archieven 3 
[300 jaar boedel Bigge; hinderlij-
ke drukfout: geboortejaar 1791 
moet zijn 1691!; parenteel Jan 
Pieters Bigge, overleden 1621, 5 

gen.; Wadde, van Tilburg, de Vos; en parenteel Dirck Erlingh, 
*Wesel ca. 1633, 3 gen., Pus, ‘t Kindt, Palm]; M. Zaaijer: Bouw-
woningen gelegen in de polder van Dirksland (3) [verv., eigena-
ren 1730-1800; Hameetman, van Weel, Chasse, Brooshoofd, 
Nipjes, Casteleijn, Lokker, Lodder, Duijm, Both].

Geestgronden [Egmond], jg. 28, 2021 nr. 80. P. Opdam-Wage-
naar, F. Wagenaar: De familie Karels in Egmond aan den Hoef 
[smederij 1915, bedrijfs- en familiegeschiedenis]; C. Kager: 
Melchers en de smederij van Karels [Amerikaans kunstschil-
der (1860-1932); portretteerde vanaf 1882 Egmonders in hun 
dagelijkse omgeving]; L. Lassche: De scholen in Egmond aan 
Zee in de negentiende eeuw [historie; Gantvoort]; H. Stam: 
Jeugdherinneringen uit eind jaren veertig, begin jaren vijftig; J. 
Lourens: Tyfus, een ziekte die we bijna vergeten zijn.

Gen. [CBG], jg. 27, 2021-2. M. Flobbe: De man achter het 
 schilderij [Christiaan van Molhoop (ca. 1733?-1816); van slaaf 
Augustus tot vrij man en beroemd portret; Moll, Adams, Ber-
trand, van Nagell]; M. van Bourgondiën: Uit oudere bronnen 
geput [hoe doe je stamboomonderzoek wanneer dtb-regis-
ters ontbreken?]; P. Schimmelpenninck van der Oije: De baron 
en de wiedster [familieverhalen uit de negentiende eeuw en 
bewijzen via DNA onderzoek; Schimmelpenninck van der Oije, 
van Es, de Neef, Alter]; H. Snel: Voetangels en Vespa’s [op zoek 
naar voorouders in Italië]; D. Tasca: [Op]sporen van verzet. Ita-
liaanse dissidenten in Nederland [situatie Italianen in Neder-
land tijdens WOII; Agosti, Rescia, Carasso, Montessori, Tala-
mini]; R. van Leeuwen: Rembrandt-leerling in Venetië [Willem 
Drost (1633-1659)]; S. di Bortolo: Altijd heimwee naar Italië 
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[levensverhaal van Elio Di Bortolo (1924-1995)]; D. Tasca: 
Andiamo in Olanda! [700 jaar Italiaanse migratie naar Neder-
land,  historisch overzicht, Lombarden, prentenverkopers, 
figuristi, vluchte lingen, schoorsteenvegers, terazzowerkers 
etc.; Arnolfini, Buffa, Fazzi, D’Ancona, Camozzi, Monasso, 
Rosa Bian]; M. Welscher, M. Derksen: Indo-paupers en oor-
logswezen [rol weeshuizen 1942-1949; familieverhoudingen]; 
M. van Bourgondiën: Van karton naar data [persoonskaarten 
bij het CBG]; G. Dusseldorp-Kingma: Pake Piter en de vakver-
eniging [Pieter Kingma’s strijd voor sociale gerechtigheid]; L. 
Brouwer: Van wie is je achternaam? [naamrecht, emancipatie 
en zingeving]; D. van Hutten: Terug naar Indië [gevoelen derde 
generatie].

Gens Germana, jg. 47, 2021-1. T. Schomaker: De familie Scho-
maker [uit Lengerich in Emsland, wapen; 7 gen., 1689-heden; 
Placken, Bitters, Blaue]; T. Dijck: Naturalisatie in de praktijk 
[procedurele problemen voor immigranten uit Duitsland; 
 statenloosheid].

‘s-Gravendeel, jg. 27, 2021-2. G. van Voorthuisen: Weder-
opbouw na de oorlog [herinneringen]; J. Visser: Emigratie naar 
Carambeí in de loop der jaren (6) [verv.]; J. Verdonk: Werk-
groep Genealogie [4 gen. Naaktgeboren, 1806-2001].

Heemkunde Hattem, 2021 nr. 166. T. Juk: Protestantse schil-
deringen in Hattem [verv. en slot]; G.J. Liefers: Rondom het 
leven van Tobias Hendrik Jaspers (1851-1934) (3) [ver.]; E. de 

Jonge: Hattem en zijn buren (1) 
[van late middeleeuwen tot 
begin negentiende eeuw; stads-
recht, stad en ommeland: pionie-
ren in tijden van gevaar, levering 
brandhout, processen over 
gemaakte kosten]; H. van Keulen: 
de familie Klatser (1) [Joodse 
gemeenschap; update verhalen-
de familiegeschiedenis]; G. 
 Kouwen   hoven: De Wolindustrie 
Hattem van de gebroeders Hart-
kamp, 19447-1969 [familie- en 

bedrijfsgeschiedenis]; M. van der Leeuw: Historisch kadaster 
van het schependom van Hattem (32) [verv.; van Welvelde, van 
Heeckeren, Lack, Walther, Dibbetz, Barneveld, Greve, Meulen-
beld, van Collen, Bricheau, Mulder, Vos, Wildrik, Eijlander]; 
red.: De canon van Hattem (1).
 Idem, 2021 nr. 167. H. Muller: Het Rode (Roode, Rooie) 
Dorp (1) [historie]; G.J. Liefers: Rondom het leven van Tobias 
Hendrik Jaspers (4) [verv.]; E. de Jonge: Hattem en zijn buren 
(slot) [verv.; belegering, einde vesting]; H. van Keulen: De fami-
lie Klatser (2, slot) [verv. update Joodse gemeenschap in 
 Hattem; Stein, Wittmann]; H. van der Zwaan-Bunt: Bunt, de 
kapper [levensschets]; J. Kroon: De Zandkreek [kinderkamp].

Heemtijdinghen, jg. 57, 2021-1. F. van Rooijen: De molen van 
polder Middelland in Woerden [historie; lijst van molenaars 
1653-1903]; D. d’Hont-Dieleman: De Neder-Germaanse limes 
in Nederland (2) [verv.; historie scheepvaartroutes]; N. Stop-
pelenburg, C. Haars: Archeologische vondsten in Oudewater 
[Venetiaanse grosso, Lombarden; Dammaes, Asinier, Amblast, 
Durnays, de Caussa].

Heerlijck Ni-js, 2021 nr. 70. T. Berendsen-Versteeg: Een 
gesprek met dominee Henk Boonen [predikant te Wehl 2016-
2019]; T. Berendsen-Versteeg: Interview met pater Toon te 
Dorsthorst [werkgebied Suriname, roert vele onderwerpen 
aan]; T. Berendsen-Versteeg: De traditie van het paasvuur…; 
G. van de Graaf: Herinneringen aan de Wehlse brandweer.
 Idem, 2021 nr. 71. W. Berendsen: Jansen de Knup [familie- 
en bedrijfsgeschiedenis; 3 gen. Vanaf 1880; Gieling, van 
Goethem, Grobben]; J. te Hennepe: De geschiedenis van 
woonoord de Kemp 1832-1951 (1)  en (2) [van werkkamp 1941 
en Joods werkkamp naar Moluks kamp in 1951]; T. Berendsen- 
Versteeg: Wie trekt er aan het langste eind? [geschiedenis 
touwtrekken].

Hilversums Historisch Tijdschrift, 2021-1. I. de Ronde: Haven-
straat 25-31 [dubbel monument met rijke geschiedenis; de 
Afgescheidenen; Grootveld, Scholte, Zeelt, Schouten, van der 
Horst-Fenijn, van Beusekom]; E. de Paepe: Het Verkeershuis 
van Hilversum [historie; ontwerp Dudok].
 Idem, 2021-2. B. Wiggerts: Het verhaal van het beeld van 
Pieter Starreveld [historie]; E. de Paepe: De beelden van 
 Pieter Starreveld in Hilversum [beschrijving]; W. Poutsma: 60 
jaar het Kamrad [stedebouw].

De Historie [‘s-Graveland e.o.], jg. 38, 2021-2. Red.: ‘De Helling’, 
de laatste scheepswerf in Ankeveen [historie; Booy, Veen-
man]; J. Hendriks: Bouwplannen, ze zijn van alle tijden; G. van 
Rijn-Luijer: Over huizen gesproken [Kerklaan; Haselager, 
Veenman, Windt].

Historisch Purmerend, 2021 nr. 53. B. Vlak-Mol, P. Hartog: Mag 
het een onsje meer zijn? Ontwikkeling van kruidenier tot 
supermarkt [Lojenga, Doets, Dobber, Heijn, de Wit, de Gruy-
ter]; J. de Groot: De Noord-Hollandse Stoomtram [historie]; 
Y. van Aurich, K. Kwadijk: Het lot van de Joodse inwoners van 

Purmerend in ‘40-’45 [Heigmans, 
Zwart, Corissos, Sarlie]; S. Bes-
seling: Een Purmerender in 
 Suriname: Joan Jacob Mauricius 
[(1692-1768), dichter en jurist; 
diplomaat en gouverneur]; P.H. 
Debets: Echte Purmerenders 
[moet je in Het Stadje geboren 
zijn?; 200 jaar Debets]; P. Hartog: 
Zouaven uit Purmerend (1) [histo-
rie; Schade, Middelhoff, Heijne, 
de Ruiter, Konijn]; R. Luiks: Piet 
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Butter: ‘Het was een prachtige tijd’ [interview]; L. Zoon: 
Nieuws uit het Waterlands Archief.

Historische Kring Eemnes, jg. 43, 2021-1. Vierluik bij het over-
lijden van Jaap van der Woude (1949-2020); H. van Hees: 
Interview met Hans van Gelder [gedurende 20 jaar opmaker 
van HKE]; H. van Hees: Stijntje Blok-Bogaard is 100 jaar 
geworden!; H. van Hees: Hoe het schilderij van dominee Van 
Noort terugkwam in Eemnes [levensschets]; H. van Hees: 
Kleermakers in Eemnes door de eeuwen heen (8) [Schouten, 
Brundel, Engelen]; H. van der Voort: Bestuurders van Eemnes 
(2) [verv.; Beijtel, Beukeboom, Bieshaar, Blom, de Bruijn, Eek, 
van Es(sen), Hagen, van de Kuinder].

Historische Kring Loosdrecht, jg. 48, 2021 nr. 211. Red.: Van 
turfwinning naar recreatie [historie]; C. Lam: Boelhuis [uitleg 
van het verschijnsel; verloop procedure]; J. Daams: De kas-
boeken van smid Daams [1896-1926, bedrijfsgeschiedenis]; 
A. Werkhoven-Scherpel: Het dagboek van mijn tante (2) [verv.]; 
C. Lam: Het tientje van Lieftinck [geldzuivering 1945]; A. de 
Kloet: De Nootweg in 1948 beschreven door Joop Olie [huizen 
en hun bewoners; Veraar, Oudshoorn, Langhout].

Holland, 2021-1. Themanummer Holland Bollenland. A. Dwars-
waard: Bloembollen en Haarlem in de negentiende eeuw [his-
torie; Hogg, Sepp, Krelage, Voorhelm Schneevoogt, Veldhuy-
zen van Zanten]; S. Verhoeven: Van Florapark tot Floriade; M. 
Dwarswaard, H. Looijesteijn: Van ‘Zandvlakte’ naar ‘Lisse van 
het Noorden’ [bloembollen, landschap en gemeenschapsvor-
ming, Anna Paulownapolder; Verhoeff, Bergman].
 Idem, 2021-2. Themanummer De Sint-Elisabethsvloed 
1421-2021. H. ‘t Jong: Hoog water [oorzaken en gevolgen]; 
R.  Jayasena: Amsterdam, van stormvloeden tot stad; R. Sta-
pel: Reconstructie van de Grote Waard, 1421 [interessante 
kaart met grenzen bisdom, parochies en ambachten, kerken 
en kapellen, dijken en verdronken delen]; W. van der Ham: De 
Biesbosch, bakermat van de Hollandse Waterstaat.

De Kleine Meijerij, jg. 72, 2021-1. M. van der Waals, E. Oomis: 
Zoals de klokjes bij Bouwman tikten… [horlogerie, juwelier en 
opticien in Oisterwijk; familie afkomstig uit Bemmel 1817, 

4  gen. Beschreven; van Neijen-
hof, Nas, Bullens]; J. van der Loo: 
Het verhaal van een Haarense 
102-jarige [Cijntje Simons-van de 
Ven (1878-1980); 3 gen. Simons, 
landbouwers te Haaren, 1832-
2014; met kwst. 15 kwn., –, van de 
Ven, Couwenberg, van Hal]; Red.: 
Huizen van Aankomst, de Staal-
berg in Oisterwijk [opvang repa-
trianten in recreatiebedrijf; de 
Bes, Wetzel, Pesch].

De Kostersteen [Bennekom], 2021 nr. 156. K. Heitink: Oud-Ben-
nekom viert zijn vierdagen [75 jaar; historie]; T. Michels: Het 
logo van Oud-Bennekom: een biografie; D. van Kampen: Pieter 
Wentholt, voorzitter en erelid [(1898-1966), levensschets].

Kringblad [Bemmel], jg. 31, 2021-2. R. Haegens: Van Dinteren: 
van schoenen naar ballondecoratie [familie- en bedrijfs-
geschiedenis; 1856-2021]; R. Haegens: Leve de mannen van de 
SRV! [historie; Roelofs, Geurtz, Kuster]; G. Stuart-Bongers: 
Aktieve Zaken in Bemmel [ondernemersvereniging 1961-
1979]; P. Oostervink: Het kerkzilver van de Hervormde Kerk 
Bemmel [meestertekens van R. Brandt en H. Nieuwenhuys; 
Vaeck, Knuijver, van der Mieden, de Haas]; A. Stuart: Van Huus 
uut (14) [verv.]; P. Oostervink: Pentekeningen van historische 
gebouwen in de gemeente Bemmel verzameld door G.J. van 
Olst (1877-1958) [beschrijving].

Het Kromme-Rijngebied, 2021 nr. 55. F. Magdelyns: De roet-
kapaffaire uit 1965 [dood door ontgroening; Rutgers van 
Rozenburg].

Krommenieër Kroniek, 2021 nr. 101. A. Rijks-Leguijt: De res-
tauratie van de smuiger in Huize Barkeloo [historie stook-
plaats of schouw]; G. Kuijper: Mijn jeugd in Krommenie, de 
jaren 1950 [herinneringen]; W. Esman: Verpleeghuis en kraam-
kamer van Krommenie [historie]; E. Wilschut: De penning van 
de Noodorganisatie Krommenie voor inzet tijdens de honger-
winter van 1944-1945 [historie].
 Idem, 2021 nr. 102. A. Rijks-Leguijt: Cromtigers slaan al 
50  jaar hun slag [historie honkbalvereniging]; H. Lieshout: 
Blok-geschiedenis gaat terug naar 1660 [historie buurt het 
Blok; Wen, Backer, Semeijns, Tuyck; vervolg met jeugdherin-
neringen]; G. Kuijper: Mijn jeugd in Krommenie, de jaren 1950;.

De Kroniek [Graft-de Rijp], jg. 38, 2021-2. C. Ney-Bruin: Ans 
Spek-Ouweltjes, een kruideniersleven in Driehuizen en 
West-Graftdijk [familie- en bedrijfsgeschiedenis; Spek, Kaaij, 
Zondervan]; E. Berkhout: Dansles… Wie gaat daar nog 
heen…?; F. Hoek: Hommeles in de Rijper raadszaal [leugens 
rondom een benoeming; Postma]; F. Hoek: Geertje van de 
Broedershoeve [Blaauw, Admiraal]; D. Grasboer: De schrijven-
de kastelein Gerrit Grasboer en een verdwenen voorouder 
[(1902-1967); schreef vijf familieverhalen over Gras/Grasboer; 
van de Beemster via Spierdijk naar Graft, 11 gen., ca. 
1660-heden; Hilbers, Deggering, Jonkers].

Kroniek van Oudorp, 2021 nr. 16. D. Veel: De historische vaar-
ten van Oudorp (2); M. van Hooff: De gemeente Oudorp in 
Noord-Kennemerland (1) [onderzoek 1962]; A. Bakker: Herin-
neringen aan een burgemeester [A.G. Bakker 1913-1999; Val-
kering, Ypma]; A. Kieftenburg: De annexatie van Oudorp [1972]; 
J. Kaldenbach: Het verhaal van Jan-Hendrik Bruijn [rietdekker; 
braak en diefstal door Dirk Bos 1824; Melkers, Bekemeijer]; 
H. de Visser: De stolp Herenweg 109 [historische beschrijving; 
Blom]; P. van Veen: Wegen, waterwegen en nijverheid aan de 
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Omval; J. Duinmeijer: Uit het Laurentiusarchief [archief 
beschreven en ontsloten, vondsten, bouwtekeningen].

Lek en Huibert Kroniek, jg. 23, 2021-2. W. van Zijderveld: 
Café-restaurant Halfweg [in Lakerveld, historie twintigste 
eeuw; Schrijver, Kievit, Zwarts]; T. Spek-van Eck: Eiltje de 
baakster [E. Molenaar-Verhoef (1896-1978), levensschets]; T. 
Bikker: Earl DeGroot zoekt zijn voorouders [Amerikaan met 
herkomst uit Lexmond en omgeving; de Groot, Zwijnenburg, 
Versluis, Brandwijk];.

Limburgs Tijdschrift voor 
Genealogie, jg. 49, 2021-1. A.S.M. 
Patelski: De Limburgse familie 
van Nobelprijswinnaar Paul Crut-
zen, eredoctor van de Universi-
teit Maastricht [levensschets, 
familie; stamreeks 11 gen. ca. 
1580-heden; Becker, Brand, Duij-
ckarts, Gouders, Straet, Michels, 
Otten, Kutgens, Schijns]; M. 
Graef: De eerste vrouw van Rey-
ner Teven in Horn [gicht boeken 
als genealogische bron; Raemae-

ckers, Berits, Schooren]; J.S.M. Naus, J.H. Hanssen:  Minstens 
vijf zevende zonen in Kessel [zevende zonen vaak genaamd 
Ludovicus of Lodewijk, 5 gedocumenteerde voorbeelden].

Mars et Historia, jg. 55, 2021-1. L. Ruitenberg: De unieke foto-
collectie van de Duitse keizer Wilhelm II [collectie in museum 
Huis Doorn geïnventariseerd en beschreven]; K. Schulten: De 
Campagne de France (1814) van Napoleon en de Nederlandse 
generaals Janssens, Chassé, De Collaert en Van Merlen 
[beschrijving veldtocht]; D. Starink: De aanschaf van de Fok-
ker C.X voor de Luchtvaartafdeeling (1); E. Ruis: ‘O Nederland! 
Let op uw saeck.’ Penning tegen de Belgische annexatieplan-
nen 1919.

Mededelingen [HK West-Betuwe], 2021-1. A.F. Verstegen: De 
Vicarie van Acquoy 1521-2021 [oorsprong en historie; van 
Buren, van Grunsvelt]; G. Zielman: Boren naar kasteel de 
Engelenburgh [te Herwijnen]; K. van Drunen: Hoe het licht in 
donkere dagen in Deil kwam [aanleg verlichting 1913-1921]; 
R.  Mink-Gijzen: Wandelen in en rond Geldermalsen; J. Witjes: 
Straatnamen in de West-Betuwe [verklaring namen; van Bors-
selelaan, Pietje Baltusstraat, Dr. A. Kuyperweg; N. van Ooijen: 
De gasfabriek en het badhuis aan de Zaaiwaard te Geldermal-
sen [historie voorzieningen].

Misjpoge, jg. 34, 2021-1. F. Barends: Het archief van de 
Hoogduits-Joodse Gemeente te Amsterdam [historie vanaf 
1630]; R. van Gelder: Brief van Ronald aan zijn opa Pinto in de 
oorlog (1942-1943) [verv.]; K. Sturkop: ‘Wees Aimabel’, de Bam-
berg dynastie van goochelaars [generaties I en II, 1748-1869]; 
M. Maas: Jacques Kapper (1882-1965) heldenbariton en 

 bioscoopzanger [levensschets; 
kwst. 15 kwn.]; F. Barends: De 
Amsterdamse diamantindustrie 
(4) [verv. historie]; W. Klein: 
Joseph van Cleef, een Nederlan-
der op de vlucht door de Italiaan-
se Alpen [ontvlucht aan de 
Nazi’s; kwst. 15 kwn.].

De Nederlandsche Leeuw, jg. 
137, 2020-2. P.J.C. Elema: Gas-
sinck (stad Groningen) [6 gen., 
1564-1700; Gassinge alias van 

Hesselen alias in ‘t Witte Cruyss, Roebers, Lutjens, van Hoff, 
Warmolts, Uma]; K. Kuiken: Walichs uit Winkel [5 gen., 1529-
1657; migratie naar Nieuw Nederland: 2 gen., 1625-1710]; A.J. 
Brunt, J. Kloosterman: Cornélie gravin van Wassenaer Obdam 
aan het Hof [huwelijkskandidaten voor een schatrijke erf-
dochter; Arenberg, van Heeckeren, D’Estorff]; L. van der Hoe-
ven: De familie Spanjaert en het huis ‘De Twee Pistolen’ in de 
Bitterstraat van Zwolle [rol huisbezit bij onderzoek familie; 
proband: Albert Willemsz Spanjaert (1655-na 1694), kwst. 23 
kwn. met hiaten; Segretijn/Scretien, Rengers, Sprangers/
Sprengers]; K. Briët: Nederlanders in Brits-Guiana in 1833 [lijst 
met tientallen namen]; Aanvullingen en verbeteringen [van 
Kleef-van Hogezand, 32 kwn.; Dutrieulx; Biesiot; Hornhovius 
(stamvader is monnik, predikant en landmeter)]; Aanvullingen 
en verbeteringen Ned. Patriciaat [Donkersloot]; Vragen en 
antwoorden [Chattelijn/Schattelijn/Chattelem].
 Idem, 2020-3. R. Keurntjes: Van de Pavordt: toch één Mil-
lingse tak [verantwoording onderzoek; 7 gen., ca. 1490-1740; 

van den Poll, van Lennep, van 
Schrieck(?), van Heteren, van 
den Busch, Masschop, Strijtholt, 
van Domseler (NB: zie reactie in 
NL 2021-3!)]; A.J.A. Labouchere: 
Zilver in Amsterdam, goud in 
Parijs: de verwante families 
 Peirolet en Montz [6 gen., 1648-
1864; d’Arippe, de Cassou, 
Dupont, de Sandra, de Lo, Stel-
lingwerf]; V.J.M. Koningsberger: 
Waaruit, wanneer en hoe ont-
stond de dubbele achternaam 

Haitsma Mulier? [historie, wapens, onderzoek; Haitsma 6 
gen., 1650-1866; van Haytsma 4 gen., 1505-1660]; D. Boddaert: 
Een misverstand rechtgezet. De adeldom van Lodewijk Jan 
Worbert van Wassenaer Starrenburg [bastaardij in het licht 
van maatschappelijke veranderingen en wetswijzigingen]; 
Aanvullingen en verbeteringen [signet met wapen van Oran-
je-Nassau; Bieruma]; Aanvullingen en verbeteringen Ned. 
Patriciaat [vrijheer van Kessenich 1759, 1949]; Vragen en ant-
woorden [Huis en heerlijkheid Dorth;  Sonnevelt-Naxem].
 Idem, 2020-4. S.A.C. Dudok van Heel: Op zoek naar de 
vroegste portretten uit de Amsterdamse Boelen-maagschap 
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[samenstelling maagschap aan de hand van verschillende 
soorten bronnen (in kapellen, op triptieken, memorietafels en 
glasschilderingen etc.; portretschilderijen, wapens en zegels; 
vijftiende-zestiende eeuw; Den Otter, Schaep, van der Graft, 
Stuyver, van Overstege, van Soutelande]; A.C. Zeven: Het 
wapen met de rode vos in het Album amicorum van Johanna 
van Horne [identificatie].
 Idem, jg. 138, 2021-1. K. Briët: De West-Indische planter 
Carel Brandes (1749-1820), zijn kinderen en kleinkinderen 
[omvangrijke speurtocht die begon bij de weigering van een 
notaris om een afschrift van zijn testament te overleggen in 
1840; levensschets, relaties, mulattekinderen; Changuion, 
Storm van ‘s Gravesande, De Man, Kleijn, de Cuming, Eijck de 
Bruxelles gezegd van Bercheijck]; R. de Neve: De afstamming 
van de Indische familie Döderlein de Win [wapenbrief 1805 
niet opgespoord, familie gepubliceerd in Ned. Patriciaat 2015 
en Ned. Genealogieën 1998; volgens de auteur is de stamva-
der een buitenechtelijk kind (zie reacties in NL 2021-3!); Boon 
van Ostade, Poland]; R. Raats: Machteld van der Maelstede, 
de Ossendrechtconnectie [hypothese over de verwantschap 
tussen van Breda, van Ossendrecht en van der Maelstede; 
met schema’s; van der Maelstede: 6 gen., 1233-1464; (Beijers) 
van Voxdael]; D. Verhoef: H.J.J. Vermeulen, Bouwsteen en 
Toetssteen. Een overweging van de bronnen en methoden 
van de genealogie gecentreerd rond het Gelderse geslacht 
De Cock [recensie; uitvoerige bespreking van en commentaar 
op dit proefschrift; met Bijlage Genealogie De Cock, 6 gen., 
1265-1516; uitgewerkt per staak, met geneagrammen (zie 
reacties in NL 2021-3!)].
 Idem, 2021-2. W. Donners: Geleense Luijten in de zestien-
de en zeventiende eeuw [7 gen., 1583-1747; Cremers, Pons, 
Beugels, van Herloe, Heijnen, Zelis, Spons/Pongs, van Steijn, 
Noetmans]; E. Godin: Genealogie van de Nederlands-Indische 
familie Godin [afstamming van de oude familie Godin onzeker, 
mogelijk sprake van bastaardij maar via wie; wapens en zegel; 
4 gen., 1781-1971; Lindt, Zeeger, Specht, Antrag, in ‘t Veld, Ver-
steegh]; P.J.C. Elema: Rosenhoek / Rozenhoek (Groningen) 
[10 gen., 1637-2014; Smeedingh, Kloosterhuis, Riemers, Groen, 
Schuiling]; S. Roes: Klumper (Groenlo) [wapen; 6 gen., 1647-
1888; Hetzelius, Knippenborg, Balsters]; P.M. Kernkamp: The 
first Kuykendall generations [afkomstig uit Doesburg, in de 
zeventiende eeuw naar Amerika vertrokken; 3 gen., 1575-1647; 
Douwes, Croutel]; Aanvullingen en verbeteringen [Boelen- 
maagschap]; Vragen en antwoorden [Chattelijn/Chattelem].
 Idem, 2021-3. W. Donners: Munstergeleense Luijten in de 
zestiende en zeventiende eeuw [relatie met Geleense Luijten 
niet bewezen; 5 gen., 1608-1772; Mevis, Hamers, Penris alias 
Hardtboums, Banens]; I. Sewandono: Wetenswaardigheden 
rond het Besluit Inheemsche Titulatuur 1936 [historie, over-
zicht verschillen, problemen bij modificering inlands adels-
recht en titels]; W. van Workum: De vroegste generaties van 
het riddermatige geslacht Hackfort uit de Overbetuwe [5 
gen., 1422-1603; van Beest, Vaeck, van Riemsdijck, Ridder, van 
Meeckeren, de Ruyter, Stricke]; Vragen en antwoorden [Van 
Dole/van Wees/Hackfort; Van Persijn-van Couwenhoven]; 

Aanvullingen en verbeteringen [weerwoord op recensie van 
Bouwsteen en toetssteen / ‘De Cock’ (NL 2021-1); van der 
Maelstede / Ossendrecht (NL 2021-1); Döderlein de Win (NL 
2021-1); Walraven van Benthem (NL 2021-1); Van de Pavordt – 
Millingse tak (NL 2020-2); Van Rumelaer (NL 1991)]; Aanvullin-
gen en verbeteringen Ned. Patriciaat [Mosselmans; van 
Eeten].
 Idem, 2021-4. B. den Hertog, A. Lommen-de Heer: Hoe 
kwam het geslacht Van Arkel en Van Lede in de dertiende 
eeuw aan zijn bezit? [onderzoek en analyse goederenbezit; 
Teisterbant en het rivierengebied, Cuyk-Arnsberg, Bentheim, 
van Altena-van Horne; met verwantschapsschema’s]; A. Land-
heer-Roelants: Coster van Den Hage. 160 jaar kosters van de 
Grote of Sint Jacobskerk uit het geslacht Van der Burch [his-
torie functie, geneagram; 6 gen., 1560-1796; van Bolgersteyn, 
Schiltman, Cousland, Cruydeniers]; L. van der Hoeven: Merk-
tekens van de Haagse broodbakkers (1649) [beschrijving 45 
merktekens, namen en data; lijst bakkers van wie geen hand-
merk bekend is]; B. Ibelings: Turfland in Zevenhuizen gekocht 
door Goudse poorters in 1386 [36 personen geïdentificeerd, 
met vele bijzonderheden per persoon en gezinsleden]; R. de 
Neve: De familiewapens van de hoeders van de levende heral-
diek in Nederland nader bekeken [wapens van de leden van de 
colleges voor wapenregistratie (23); heraldiek en ‘huisvlijt’, 
beoordelingscriteria en interpretatie daarvan]; R.A. van der 
Spiegel: Op zoek naar vrouwe Meilend [e.v. Philips I van 
 Wassenaer; mogelijk afgeleid van Melisenda (van Amiens)/
Milesenda (van Picquigny), aantoonbaar niet van Ylessenda 
(van Belle)]; F. van Rooijen (†): Het begin van een onderzoe-
kers- en schrijverscarrière.

Nijmeegs Katern, jg. 35, 2021-2. G. Lemmens: Spijbelen [herin-
neringen aan Nijmegse roots; Indië en Engeland; Lemmens, 
Geutjes, Nijholt]; H. Wegman: De merknaam (R) Petrus Canisi-
us in Nijmegen [spin-off heiligverklaring]; R. Jans, J. ten Hove: 
De blonde troubadour [Joannes van ‘t Lindenhout (1893-
1916)].

‘t Olde Guet [Vredewold], 2021 nr. 34. H. van der Wijk: 110 jaar 
huisartsenpraktijk Marum-West [historie lokatie vanaf acht-
tiende eeuw; Knot, Bron, Akkerman, Bouwsma, Holthuis]; Her-
inneringen van Joke Brik en Klaas Grondsma [WOII]; G.W. 
Braam:  Bijna 100 jaar transportondernemers Boonstra in 
Nuis [familie- en bedrijfsgeschiedenis, 4 gen., sinds 1857]; G. 
Teeuwen- Renssen: Brief uit Marum aan Koning Willem III met 
verzoek tot afschaffing van de Slavernij [1855]; H. van der 
Wijk, B. Jansen: Informatie gezocht over een ruzie met dode-
lijke afloop op 3 juni 1917 te Nuis [Hof, Burgstra].

‘t Onderschoer [Denekamp], 2021-1. W. Brandsma: De geschie-
denis van het witte herenhuis (2) [verv.]; H. Krajenbrink: Evert 
Jan Kamerhuis: het leven in Lattrop en Denekamp (2) [verv.]; A. 
Ottenhof: Van Ottinkhof tot Ottenhof [historie erve in Noord 
Deurningen; lijst bewoners vanaf 1601; Ottinkhof, Brandehof, 
Deperink].
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Ons Voorgeslacht, jg. 76, 2021 nr. 739. A. de Groot: Het nage-
slacht van Fop/Vop uit ‘t Hopland van Bergambacht (1) [bloks-
gewijs opgezet, generaties niet genummerd, wel schema’s; 4 

gen. Raen, 1522-1663; de Groot, 
Romeijn, Verhoog, Koningh, 
Boogje, Nederburgh, Deelen, 
Verkaijck, Verveer]; B. van 
Dooren:  Liefholland, waar kwa-
men zij vandaan? [Schelluinen; 
analyse op basis belendingen 
goederenbezit zestiende/zeven-
tiende eeuw; uitbreiding kwar-
tieren Neeltje de Groot uit 1998]; 
H.N. Berghuis: De erfgenamen 
van Jan Corsz te Ommoord en 
Hillegersberg [1610, 8 staken; 

Stolck, Hogerbrugge, Hogerlinde, Fijnenburger, Ter Bregge, 
Oomneeltgen].
 Idem, 2021 nr. 740. B. van Dooren: De kwartieren van Maria 
Boogaard (Capelle 1747-Ooltgensplaat 1812) [met hiaten tot 
kwnr. 7265, periode 1436-1747; van der Saecken, de Bruin, Ver-
haegen, van Haeren, Vos, Hoefnagels, van Dongen, Stockman, 
Sprengers, Timmermans, de Bont]; J. Heemskerk: Lidmaten 
Schipluiden 1658-1670 [naamlijst; o.a. van Walsbergen, Stout, 
Grasbeek, Bredervelt, Touw, Deunisvelt].
 Idem, 2021 nr. 741. L. van der Linden: Een bijzondere bron in 
de familie Mels te Dordrecht (zestiende-achttiende eeuw) [6 
gen., 1534-1793; Clijser, Koorekooper, van der Vult, Velters, 
Deijlman, Dusaer]; J.F. Wendte: Markon (Marcon) uit Luik. 
Kooplieden in zijden stoffen te Amsterdam (1652-1800) [5 
gen., 1651-1816; de Laines, Wessels, van der Vliet, van Es, Voe-
gen, Vreede, van Boorn]; B. van Dooren: In de dochtermodus, 
het testament van Willem IJsbrantsz (1534) en zijn erfgena-
men [wat achter ‘N.N.’ schuil kan gaan; 5 gen., 1499-1621; Slim]; 
R.A. van der Spiegel: Veenpachters van Wassenaer. In Wasse-
naar circa 1366 [transcriptie bron uit Huisarchief Twickel]; W.T. 
Molema-Smitshoek: Vraag over het voorgeslaht van Siebe 
(Sijbe) Molema in Hoorn [uit Noordbroek (Groningen?), 2 gen. 
1745-1827].

Oostgelders tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonder-
zoek, jg. 38, 2021-2. G. Stokreef-Braakman: Parenteel van Derk 
Eversen Voormaeg [10 gen., 1678-1933; Mo(e)gesomp, Kap-
pers, Koelenbelt, Zomer]; J. Hiddink: Familie Bolsenbroek, de 
Zelhemse tak [7 gen., 1723-1994; Wentink, Rensen, Bongerts, 
Sikking]; A. Garritsen: Aaltje Bannink laat zich niet verleiden 
[gerechtelijk onderzoek naar gedrag van de -latere- dominee 
H. Rumpius]; H. Navis: Zo maar een leerling op de Wilhelmina-
school [schoolarchief achtergelaten op zolder(!), door nieuwe 
eigenaar overgedragen aan het Euregionaal Historisch Docu-
mentatiecentrum te Doetinchem; voorbeeld met leerlingen-
kaart; Spuij (uit Rotterdam, via instituut Zandbergen te 
Amersfoort naar Aalten)]; J. Sondern: Genealogie van Johan 
Hyinck → Arnold Johann Sondern [10 gen., ca. 1550-1954; Hijink, 
van Ratum, Eeltink, Nijeweijde, ter Haar, Bennink].

Oud-Dordrecht, Jaarboek 2021. Thema-uitgave ‘Wij zijn ver-
trokken…’. De Jodenvervolging in Dordrecht 1940-1945 [deel 1: 
1940-1941: registratie en isolatie, deel 2: 1941-1943: deporta-
tie en vernietiging, deel 3: 1943-1945: onderduik; Conclusies 
en analyse; Verhalen over vervolgde Joden, Naamindex; 
Cohen, van Huiden, van den Bergh, Frenkel, Liepman, Klein-
kramer, Katan].

Oud-Dordrecht, jg. 39, 2021-1. H. van Heeren: Ondergang van 
de Groote Zuidhollandse Waard (1): Het zuidwesten van de 
waard en de ‘Landen bezuyden de Merwede’[historie, 1421]; 
K. Sigmond: Mr. Pieter Sluyter, gezworen landmeter van Dor-
drecht en Zuidholland [vanaf 1551; leven en werk]; M. Lefeber- 
Karres: Margaretha van Godewijck (6) [verv.]; K. Klok, G.  de 
Landtsheer: Het Departement Dordrecht van de Maatschap-
pij tot Nut van ‘t Algemeen (1790-1973) (2) [verv.]; K. Sigmond: 
Elektrische verlichting in 1863?; E. van Dooremalen: De kunst-
schilder Francis Hopkinson Smith en Dordrecht [(1838-1915), 
Amerikaans ingenieur en kunstschilder; schets leven en werk]; 
G. van Engelen: Foto’s Arbeidsinspectie nu openbaar, maar de 
‘oogst’ van Dordrecht is nogal schraal; K. van der Knijff: 
 Verteld Verleden. Drukkerij RAD en het Boekdruk Museum 
Dordrecht [interview met Johan den Houter].

Oud-Scherpenzeel, jg. 33, 2021-1. W. van den Berg: Rien en 
Teus van den Broek: fruitteler en melkboer [familiehistorie]; 
H. van den Ham: Verborgen Verleden [5 gen., 1822-1950; 
Ravenhorst, van Kolfschoten, van den Ham]; P. Valkenburg: 
Markante Scherpenzelers [Hoytema van Konijnenburg]; 
P. Valkenburg: De oorlogsbelevenissen van Gerard op ‘t Hof.

Oud Wageningen, jg. 42, 2021-2. R. Wessels: Honderd jaar na 
het Rijnbad kon Wageningen eindelijk overdekt zwemmen; 
J.  Mars: In gesprek met Geert van Rumund [interview met 
burgemeester]; P. Leenknegt: Toen was duurzaamheid al heel 
gewoon [bedrijvigheid Geertjesweg en Nobelweg vanaf 1923]; 
B. Kernkamp: Vijf verdwenen huizen aan de Markt (2) [ver.]; 
C.  van den Anker: Ontevreden ouders hebben succesvolle 
scholen gesticht [historie vanaf 1856].

De Proosdijkroniek, jg. 37, 2021-1. T. Pepping: Abcouder brand-
weer in oorlogstijd; P. van Buul: Dominee Christiaan Salomon 
Duijtsch [van Hongaarse rabbijn tot predikant in Mijdrecht]; 

J.  Frankenhuizen: Hoe slaagde 
Wilnis erin zichzelf 200 jaar 
bestuurlijk te handhaven? [over-
zicht burgemeesters]; C. Woer-
den: Van teerbedrijf tot chemi-
sche fabriek [bedrijfshistorie 
1920-2020; van Seumeren, van 
der Woerd]; A. Bloed: Burge-
meester Elsen (2) [verv.]; red.: 
Service als kenmerk [van electri-
sche touwslagerij tot electro-
technisch bedrijf; Reurings]; 
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W.  van Scheppingen: Mijn jeugd in Wilnis [herinneringen]; 
S.  Veerhuis: Geheym-schryver van Staat- en Kerke der Ver-
eenigde Nederlanden (3) [verv.]; S. Lekkerkerker: Het archief 
als getuige van de Tweede Wereldoorlog [promotie archief]; 
C. Woerden: Bomen over stambomen [hoe te beginnen].
 Idem, 2021-2. A. Bloed: Burgemeester Elsen onder de huis-
vuilzakken (3) [verv.]; H. Hoogenhout: Jeanette’s Hoeve [histo-
rie; Zeelt, Veldhuijsen, Graafland, van Beest]; C. Woerden: De 
rederijen van Frans van Seumeren [bedrijfshistorie]; S. Veer-
huis: Geheym-schryver van Staat en Kerke der Vereenigde 
Nederlanden (slot) [verv.; Wilnis en heerlijkheid Oudhuizen; 
van Dishoeck, ten Brink, Cockinga]; J. Meulstee: ‘War in der 
Heimat bittere not, in Holland gabs Verdienst und Brot’ 
[arbeidsmigranten negentiende eeuw; Schuckmann/Schock-
man]; P.  van Buul: ‘Ik bemoei mij graag met dingen’ [interview 
met Harmen Hoogenhout]; P. Wentink: Genealogie, wat moet 
en kun je er mee? [Wentink, de Wit].

Scyedam, jg. 47, 2021-1. D. Allewelt: Gusto in de Tweede 
Wereldoorlog (3) [verv. historie]; T. Bezemer: Een verdwenen 
Havendijk [herinneringen jaren 1940]; C. Nieuwendijk: Wat 
hebben pokken en de cholera ons geleerd? [historie vaccina-
ties]; A. Broeren-Rip: Kroniek van de Jacobuskerk [van der 
Ven-vanWinden; Timmers-Lansbergen]; H. Noordegraaf: 
Stien Nolet-Kreijns [een van de twee eerste vrouwelijke 
raadsleden; levensschets]; H. Konings: Ons Hofje [herinnerin-
gen].
 Idem, 2021-2. M. Ames: ‘Ik ben de man van de lange adem’ 
[interview met Will van Wijk, bestuurder]; H. Noordegraaf: Van 
klassenstrijd tot wereldrevolutie [radicale Schiedammers 
geregistreerd bij de Centrale Inlichtingendienst 1919-1940; 
Collé, van Egmond-Kornfeld, Kramer Freher, Hazenkamp]; 
M.  van der Vaart: ‘Dit meissie heb ook honger’. Schiedamse 
kinderuitzendingen tussen 1940 en 1946 [boekrecensie]; 
C. Nieuwendijk: Hatsjoe!! [griepepidemieën in Schiedam vanaf 
1890]; S. Jongenelen, D. Wijsmuller: Kijkdepot Schiedam 
[waarderen geschiedeniscollectie; gevolgd door een aantal 
verhalen over onderdelen uit de collectie].

n Sliepsteen [Enschede-Lonneker], jg. 37, 2021 nr. 145. B. Wil-
link: Twee eeuwen Enschede en de fabrikantenfamilie Ter 
 Kuile [familie- en bedrijfsgeschiedenis; 5 gen., 1695-1966/67; 
Blijdenstein, Willink, van Delden]; J. Brummer: Verdwenen 
straten; J. Brummer: De Winter [van jutezakken naar wereld-
speler in big bags]; H. van der Sleen: Het Kozakkenkerkhof  
[historie]; B. van Kuik: Michon en Enschede-Lonneker [boek-
handel]; J. Brummer: Jacob Bakker [(1901-1968);3 gen. zaak in 
ijzerwaren en gereedschappen].
 Idem, 2021 nr. 146. A. Platvoet: De poort van Talamini [his-
torie monument]; J. Brummer: Het Schreurserve [Schouwink, 
Kristen, Schreurs]; R. Boxman: Krim(m)inaliteit? [historie de 
Krim]; W. Wallinga-de Jonge: Enschede: bakermat van pallia-
tieve terminale zorg thuis; J. Brummer: De rijke historie van 
een logement, een pastorie en een advocatenkantoor [bouw-
historie; Amelink, Ensink].

De Sneuper [NO-Friesland], jg. 34, 2021-1. W.B. Banga: De 
156.000 namen van Ank [door schenking is de database 
genealogie nu uitgebreid tot 300.000 namen]; H. Karssies: 
Hendrik Bruining tekenaar van 
de winter [(1850-1925), levens-
schets]; H. Zijlstra: Jan Pieter 
Land getuige van einde VOC 
[(1776-1818), scheepsjournalen]; 
L. Meindersma: Jan Wiemers, de 
Leeuw van Dokkum [(1876-1941), 
fabrikant en topbiljarter; 7 gen. 
Wymmers/Wiemers, 1747-1965; 
Pol, Westra, van der Werff]; O. 
Vries: De dorpswapens van Kol-
lummerland c.a. [13 wapens]; R. 
Tolsma: Kerkklokken van Oost-
dongeradeel (2) [verv.; mr. Hermanus en andere klokken-
gieters; gebruik van klokken]; H. Zijlstra: Philander de Baron in 
de schijnwerpers [identificatie personen op schilderij ‘Maal-
tijd te Dokkum’ (1697); Baron van Bengalen en Rosette van 
Sambauwa, beiden van Bengalen, met de VOC in 1689 in de 
Republiek aangekomen; nageslacht te Alkmaar en Dokkum; 
Posthuma, van den Broeke, Muys]; L. Bok: Inventarisatie 
begraafplaatsen [criteria, rol historische vereniging, resul-
taat; Kamminga, Hillebrand, Ronner, Boekhout]; K. Dankert: 
Frederik Christoffel Wiesenhaan [(1849-1898), gemeentese-
cretaris van Het Bildt, verdachte sterfgevallen en schuldbe-
kentenis; van der Goot].
 Idem, 2021-2. Themanummer Kerken in de schaduw. D. 
Jansen: Remonstranten in Dokkum [Camphuysen]; C. Trom-
petter: Doopsgezinden in Dokkum; L. Meindersma: Joden in 
Dokkum; P. de Haan: De Collegianten van Dokkum [vrijzinnige 
stroming]; P. de Haan: Naar de kerk in Dokkum [lijst en ligging 
kerkgebouwen (18 stuks)]; G. Bary: Rooms-katholieken in de 
Bonifatiusstad; R. Tolsma: Canter te Driezum [van Belcum, 
stichter van een studieleen; van Humalda, van Oosten, Rene-
man, Knijff, Poutsma]; P. de Haan: Vermaanhuizen gelokali-
seerd in Dokkum; J. Roep: Kerken op Ameland [per religie en 
dorp, 18 stuks]; R.J. Broersma: Christelijke symbolen in de 
heraldiek [in wapens van: Aylva, Jukema, de Jong, van der Wal, 
Aebinga, Jaarsma, Humalda, Foppinga]; T.P. Kuyvenhoven: 
Opvallende erfstukken [zilverwerk; Holdingastate]; P. Hille-
brand: Kerkstoof Aaltje Yemmes [*ca. 1745, x 1766 Hendrik 
Jans ten Hagen, kinderen en kleinkinderen]; W.B. Banga: 
Latijnse scholen in Friesland.

Speuren en ontdekken [Ouder-Amstel], 2021 nr. 128. Thema-
nummer: Wat verdween voor de aanleg van het spoor, de 
metro en de Venser. J. Blokdijk: De Sint Joannesschool 
 Duivendrecht [historie; Evers]; W. Welling: Het PAX-, Willibror-
dusgebouw [historie]; W. Welling: Herinneringen van Jan Boom 
[jeugdjaren Duivendrecht 1944-1954]; N. Wolffenbuttel: 
 Bakkerij De Duif, familie Wolffenbuttel [bakkers- en familie-
geschiedenis 1928-1987]; W. van der Velden: Slagerij van 
 Walbeek 1912-1972 [uit Baambrugge; bedrijfs- en familie-
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geschiedenis]; W. Welling: Melkhandel A.P. Beukeboom [histo-
rie 1907-1974]; R.P. Siekerman: Een Duitse verdedigingslinie 
dwars door Duivendrecht; D. Backer: Bedrijvigheid bij de Sint 
Urbanuskerk [overzicht]; D. Backer: N.V. Electrische Bakkerij 
De Hoop [bedrijfshistorie; Ettema, de Heij, van Eijck].

De Spuije [Bevelanden], 2021 nr. 112. J. Baijens: Het Goesche 
Wondermeisje. Een zoektocht naar haar identiteit [Pie Voois 
(1901-na 1923), geboren met mismaakte armen en handen; 
Verraas, van den Wijngaert, Gillissen]; A.L. Kort: uit het leven 
van een diender in Goes [Johannes Saaman (1893-1943), poli-
tieagent 1920-1943; herinneringen]; H. van Rees: Jantje de 
Prentenknipper en het Historisch Museum De Bevelanden 
[expositie werk van Jan Huijszoon (1798-1870); levensschets; 
de Prée, Glerum, Voet]; B. Huenges Wajer, T. Wajer: De Zeeuw-
se schipper Pieter de Waeijer de la Rue nader beschouwd (1): 
1720-1752 [eerste deel levensschets, in dienst van MCC en 
VOC]; J. de Jonge: Ziekenzorg en wijkverpleging in Kapelle en 
Biezelinge, 1898-1965 [historie; van der Have, Kielen, van der 
Hoeven, Kuiper]; M. Harinck: Houtzaagmolen De Eendracht 
[historie zaagmolens; familie Harinck 1671-1918, Boutens].

Stad & Ambt Almelo, jg. 29, 2021-2. H. Gerritsen: Ooggetui-
gen van de bevrijding van Almelo [interviews]; H. Krol: De Riet 
en het Rietplein [sociaal woningbouwproject ca. 1916]; H. Krol: 
Frits Lamberts, fotograaf in oorlogstijd [1920-2007]; H. 
Scholtmeijer: De plaats van het Almeloos binnen het Twents; 
C. Trompetter: Harde koppen [over stad en rechten versus de 
Heren, conflict rond een beroeping 1653-1657, rol Zeger van 
Rechteren, Ledeboer].

Stad & Lande [Schouwen-Duiveland], jg. 58, 2021 nr. 160. J. de 
Jonge: De vlasserij te Dreischor [historie]; R. van Langeraad: 
Mijn moedertaal [Zeeuwse dialecten]; I. van den Broek: Jong 
en onbezonnen [meerderjarig geworden blijft Johannis de 
Clercq (1651-1712) toch onder voogdij van zijn voogden, waar-
om?; van Borre, Ferdinandus]; I. Mostert: Zeppelinpost voor 
Jo Boesman te Zierikzee [historie]; W. & A.M. de Vrieze: Histo-
rie van de familie Van Rhee en hun korenmolens in het bijzon-
der die van Bruinisse; J. Goemans: het Tonnenmagazijn in 
Brouwershaven [historie; Braam].
 Idem, 2021 nr. 161.  M. van Dijke: Meten, Weten, Handelen 
[interview met Leo Adriaanse, senior adviseur waterbeheer 
Rijkswaterstaat]; H. Uil: De Zuidwellebrug te Zierikzee [histo-
rie; Lookman, Haring]; R. van Langeraad: Kwaed in d’aerpels 
[aardappelziekte, vergelijkbaar met corona, cholera en ande-
re ziekten, uit Amerika 1844].

De Stelling, jg. 40, 2021 nr. 156. J. Roorda: Swarte Knillus 
de  markante visser van de Kontermans [Kornelis Elsinga 
(1872-1944), brug- en sluiswachter]; E. Bakker-Timmerman: 
Arnhemse familie Timmerman kreeg in de oorlog een dochter 
in Wolvega [beschrijving evacuatie, terugkeer en herinnering].

Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg. 36, 2021-1. M. Verhoef: 
Een boef van Zuid en de bankoverval op IJsselmonde [Boeen-
leenbank 1949; Klootwijk (met kwst. 31 kwn.), Vrijlandt, Cor 
‘den Bels’ van den Berg (met kwst. 31 kwn.)].
 Idem, 2021-2. M. Verhoef, T. van Noort-Huyser: Waar lagen 
die molens nou precies? [5 molens gelokaliseerd, historie]; 
M. Verhoef: Een Rotterdamse politiecommissaris: Jan Blaauw 
[(1928-2020), levensschets; kwst. 64 kwn.; –, Schräder, Ein-
haus, Maatje]; H. Aardoom: Verhalen uit de Vierschaar, op de 
dijk bevallen [Puttershoek 1727; om onderhoudsplicht te ont-
lopen werd ongehuwde hoogzwangere Ingentje Hendriks 
Schuijlingh op verzoek van de dominee door schout zonder 
pardon over het water in buurdorp Kleine Lindt gedropt waar 
ze diezelfde nacht in de open lucht van een tweeling beviel].

Terra Westerwolda, jg. 10, 2021-1. 
W. Koning: Oost, west, thuis 
best? Wonen en werken langs de 
Duitse grens [brugwachter-weg-
werker Kuiper]; T. van Dijk: Wil-
lem Friedrich over zijn band met 
Oudeschans, vroeger en nu; 
J.  Been: Ir. Cornelis Lodewijk de 
Vos tot Nederveen Cappel 
[(1883-1935); restaurateur van 
het klooster Ter Apel; levens-
schets]; G. Volders: De muren 
hebben oren [oorlogsherinneringen uit Onstwedde; C. Luring-
te Velde]; A. Hadders: Aaltje ter Wisch over het boerenleven in 
Westerwolde rond 1900 (2) [verv.].

Tussen Vecht en Eem, jg. 39, 2021-1. K. Floor: De grens tussen 
Nederhorst en Vreeland [historie; probleem uit Napoleonti-
sche Tijd in 1834 ‘gladgestreken’]; G. Hoogendijk: Koopvaar-
ders strijken neer in het Gooi [van Oostzeehandel naar land-
huis; de gebroeders Bodemann, Veer]; G. Schutte: Professor 
dr. J.W. Pont. Bruggenbouwer tussen Nederland en Zuid- 
Afrika [(1863-1939), levensschets]; M. Boersen: Schilderij met 
onbekende dame [van den Brink-Heerschop, Walraven, Peet].

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. 57, 2021 nr. 172. G. van der 
Wal: Vorsterman verdient een straat [Lucas V. (1595-1675), uit 
Zaltbommel, graveur in atelier Rubens, prentenmaker en -uit-
gever in Londen]; A. Vos: Het verhaal van Bernard en Jet van 
Gich-Mok, 1935-1945 [levensschets]; G. van Genderen: Een 
zeventiende-eeuwse carrière bij de marine [Jan van Genderen 
(1642-1699), boerenjongen van varensgezel tot kapitein van 
de Amsterdamse Admiraliteit]; J. van Willigen: De grafstenen 
in de kerk van Brakel [historie; Pieck, van Broeckhuijsen, van 
Os, van Heukelum, van Oldenseel]; T. van der Zanden: Jan 
 Buylinckx, oud-streekarchivaris van de Bommelerwaard, met 
pensioen [interview].
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Tweestromenland, 2021 nr. 187. H. de Kleijn: Veeziekten in 
Nederland en in Maas en Waal [historie; lijsten van eigenaren 
met schade]; J. Töpfer: Het verhaal bij een graf: de verdronken 
freule Bouwens van Horssen en haar vriendinnetje [1830; 10 j. 
oud, en Rebekka H. Thesingh uit Druten, 9 j.]; W. Kattenberg: 
Swartmaakers terroriseren het Land tussen Maas en Waal 
[zeventiende-achttiende eeuw, historie]; T. Graas: De verbeel-
ding van epidemieën [zoektocht naar illustraties en kunstwer-
ken]; S. Daverveld: Andreas Johannes Gerardus Loeffen 
[(1876-1916), priester, levensschets; kwst. 31 kwn., –, Willems, 
Aussems, Muller];
 Idem, 2021 nr. 188. A. Maters: Op visite bij de koningin 
[aanleiding: brief vanwege problemen bij de werkverschaffing 
1935, koningin heeft geholpen!; Gerritsen]; H. de Kleijn: De 
koning van Engeland [naam herberg; Robert Dudley graaf van 
Leicester 1585; historie hoeve/herberg; Thijssen, Willems, van 
Luenen]; T. Graas, M. Bergevoet: Pestheiligen [overzicht, toe-
lichting]; J. Bormans: Verborgen erfgoed, binnenkort verdwe-
nen erfgoed? [glas-in-lood kerkramen geïnventariseerd]; 
P.  van de Geyn: Inter amnes tuta (tussen de rivieren is het 
 veilig) (1) [onderwijzersfamilie van de Geijn, 5 gen.; kwst. Jules 
vdG. (1908-1968), 63 kwn.; –, Arts, Peters, Arntz].

Van Zoys tot Soest, jg. 42, 2021-1. R. van Hal: Van Logement 
Ubbink tot Hotel Trier Soestdijk [historie 1857-1964; Ubbink, 
van Herwaarden, van Leersum, Trier]; J. de Mos: Met de 
muziek mee in Soesterberg [historie militaire en lokale 
muziekgezelschappen]; P. Verhoeven: Het verhaal van de fami-
lie Schimmel [boerenbedrijf, herinneringen].

Vechtkroniek, 2021 nr. 55. J. Jonker-Duynstee: Gestolen taxus-
sen op buitenplaats Petersburg [N.B. vlak voor ontvangst 

tsaar Peter de Grote! 1717; 
Brants, van Oosten]; G. Baar: 
Spanning bij nacht en ontij, over 
de onverbeterlijke stroper Frans 
Baar [(1814-1887)]; S. Griffioen: 
Het blinken en verzinken van de 
trekschuit weerspiegeld in een 
notulenboekje [1745-1829; hanen-
gedrag van schippers]; W. de 
Kruijter-Zandstra, W. Mooij: De 
Nijverheidsschool in Loenen 
 [historie 1923-1975]; J. Jonker- 
Duynstee: Sporen van de WIC in 

Loenen [herdenking 375 jaar Breukelen-Brooklyn; Straalman, 
Corver Hooft, Bors van Waveren, van Riebeeck, de Wilhem]; 
W. Mooij, J. Jonker-Duynstee: Tante Kee, de evacuée [herinne-
ring met een staartje; recentelijk bleek dat Tante Kee, mw. 
Blom-Frenk, een joodse onderduikster was en een dagboekje 
had nagelaten van haar vele omzwervingen, 1941-1945].

Velisena [Velsen], 2021 nr. 30. Extra uitgave met 40 verhalen 
van de facebookpagina in 2020 over historie en historisch 
erfgoed, gerubriceerd naar: Recreatie, Spelen en feesten, 

Bedrijvigheid, Markant, Bijzondere gebouwen en Van alles; 
rijk geïllustreerd [Suk, Uitendaal, Bakker alias ‘Vodje’, Wan-
sink, Nauta, Makkes, Webster].

Veluwse Geslachten, jg. 46, 2021-1. Website VG vernieuwd; 
P.J.R. Vermaat: Van den Born reeks III: de nazaten van Gijsbert 
Hendriksz (2) [gen.IVa-VII-17; Bussink, van Gerestijn, van der 
Burg, Bulte, Jebbink]; A. Oosterbroek: Oosterbroeken van de 
Veluwe (2) [verv. tak EpeHattem-Olst;; gen.IIb-Vf]; G. Woert-
man: DNA-Blog 5 [autosomale match Woertman-Mijnbeek 
nader uitgeplozen; verschillende opties worden beproefd]; 
J. Veenstra: Het geslacht Wildeman uit Hattem (1) [9 gen., ca. 
1630-1940; van der Meulen, Visser, Steenbergen, Bruijns, Vos, 
Witten].
 Idem, 2021-2. G. Klopman: Barend Benningh uit Brummen 
[3 gen., ca. 1640-1755; Cromhout, van Heukelom, Meijlink, Hes-
selink, Viet]; G. Klopman: Genealogie Visch te Epe. Het nage-
slacht van Hendrik Jans Viss [6 gen., ca. 1670-1928; Camphuijs, 
van Kleef, Bosch, van Ark, van Klompenburg, Haring, Kroes, 
Landman, Brummel, van den Burg]; J. Veenstra: Het geslacht 
Wildeman uit Hattem (2) [verv. gen.IVd-VIIIk; Vos, Witten, 
 Carstens, Wijngaards, Witteveen]; C. & E. Plate, A. van Silf-
hout: Parenteel van de familie Plate uit Kierspe in het Sauer-
land, Duitsland (1) [gen.I-IV, ca. 1682-1877; Vollmann, Wülfrath, 
Bisschop/Biscop, Rentema, Stoer, Walter]; P. Bouw: Momber-
schapsverborgingen Ede 1803-1809 eindelijk openbaar 
[alleen bij hertrouwen, 22 echtparen beschreven]; W. van 
Beek: Julius Ernst Waldner, een moeilijk te vinden man [huwde 
1884 H.A. van Beek, failliet 1884, veroordelingen 1885, 
1892/93, 1897, daarna verdwenen].

Virtus [adelsgeschiedenis], 2020 nr. 27. M. Purmer: Valbijl of 
vangnet? [Natuurmonumenten, adel en de verwerving land-

goederen en buitenplaatsen, 
1905-1980; casussen Eerde en 
Hackfort; van Pallandt, van Wes-
terholt]; J. van Son: Sounding 
identity [muziek maken in acht-
tiende eeuwse adellijke huizen in 
NL; van Reede, Belle van Zuylen]; 
J.  Rogulski: Insignia Summorum 
Principum [gebruik symbolen 
van macht om hogere posities te 
bereiken bij Duitse en Pools- 
Lithouwse families; van Branden-
burg, Radziwill, Wisniowiecki, 
Sanguszko]; E. den Hartog: 

‘Defending the castle like a man’: on belligerent medieval 
ladies [vrouwen die hun mannetje staan]; S. van Dijk: Belle van 
Zuylen: schrijfster van adel, over de adel [haar corresponden-
tie is digitaal beschikbaar]; S. Nieuwenbroek: Een ruk naar 
Brits [de internationale politiek van Anna van Hannover, 1756-
1757, weduwe van stadhouder Willem IV van Oranje-Nassau; 
Bentinck]; L. Smeets: Een kroon voor het Koninkrijk [over de 
totstandkoming van de koninklijke regalia in 1815].
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Vlag!, 2021 nr. 28. R. Bertijn: Dordtse vlag ietsjes ouder dan 
gedacht [uit 1641/42]; G. Kuipers: Twentse vlag vereenzelvigd 
met FC Twente; M. van Westerhoven: De vlag van de zeer ver-
grootte nieuwe gemeente Leeuwarden [leeuw en broekbanen; 
historie ontwerp]; M. van Westerhoven: Leeuw met blokjes en 
korenhalmen voor uitgebreide gemeente Haarlemmermeer; 
E. van Houten: Generale Zeinen te hijsen op elke gewenste 
plaats aan boord [seinvlaggen: communicatiemiddel]; F. Claes-
sens: De vlaggen van de Amazigh [voorheen Berbers/
Noord-Afrika en Kabylië]; J. Poels: Zelfstandig Lombok voer-
de een eigen vlag [tot ondergang zelfstandigheid 1894]; D. van 
Berlo: De vlaggen uit bij studentenhuizen in Leiden [14 ver-
schillende vlaggen].

Werinon [Nederhorst den Berg e.o.], 2021 nr. 101. K. Klooster-
man, G. Baar: Een vreemde eend in de bijt [huwelijk in Neder-
horst den Berg 1749, bruidegom uit Meersen ‘in ‘t Osnabrugse’, 
bruid uit Bunschoten]; L. Wenneker, T. Kruijs: Furore Teutonico 
(De Duitse razernij) [razzia 1945, drie jonge slachtoffers; Vink, 
van Zanten, van Benschop]; M. de Koning: Merkwaardig jubile-
um bij wasserij Vecht en Dijk [jubileum in 1944 gevierd?, blijkt 
1939 te zijn, raadsels; familie- en bedrijfshistorie; Hageman, 
van Hilten, Baar]; G. Baar: Een al jong zelfstandige Bergse 
vrouw [Corrie Elbers-Nieuwendijk (*1933)]; L. Houtop: Stoom-, 
Wasch- en Strijkinrichting ‘De Vecht’ [beknopte familie- en 
bedrijfshistorie; Struik, Barmentloo]; G. Baar, F. Smit: Een 
 verlate terugblik op 1920 [drooglegging Horstermeerpolder, 
pioniers; Andela, Grobe, Smit]; H. Clever: De ‘groote over-
stroomingen van den Vecht’ in de jaren twintig [historie].

Westfriese Families, jg, 62, 2021-
1. G. Raven: De kwartierstaat van 
Anna Karel (1) (1898-1989) [eer-
ste 33 kwn.; Blom, Visser, Mas-
serée, Tulp, Laan]; Vraag Koedo-
der en parenteel van Jan Evertsz 
Koedoder [uwt Enkhuizen 1600, 
8 gen.; Backer/Bakker, Groen, 
van Egeren Latour, Scheer, Kop-
pedraaijer]; De familie O(o)mes 
[verv.]. Register 2020.

Zeeuwse Familiepraet, jg. 35, 2020-1.   
 Idem, jg. 36, 2021-1. K. de Bree: Genealogische aantekenin-
gen (34) [problemen met namen, problemen met inhouden 
onderstand 1870]; M. den Dekker: Nieuwenhuijse, boerderijen 
aan de Zuidweg [beschrijvende genealogie, in schema 10 gen., 
ca. 1500-1904; uit Belle, via Brugge naar Middelburg en Goes; 
Tolhoek]; M. Nuijten: DNA-onderzoek biedt uitkomst [verslag 
spannende zoektocht en slim redeneren om een sluiten resul-
taat te krijgen]; K. Wisse: Dagboek Martinus de Wiite [verv.]; 
E.C. de Ruyter: Familie Boddaert in Middelburg [verv.; van 
Dusseldorp de Superville, stamreeks 6 gen., <1690- 1866; 
Pilet, Vettekeuken, Schorer; stamreeks Boddaert: 10 gen., 
1572-1899, uit Nieuwkerke via Amsterdam naar Middelburg; 

Hessel, Bave, Berewijns, Hennicq, van den Helm, Cau, Radaeus, 
Hurgronje].

Zicht op Haringcarspel, jg. 30, 2021 nr. 60. T. Koenis: De pen 
ter hand voor Jan Slot (3 en slot); M. Wever: Honderd jaar 
geleden: de burgerwacht [historie]; T. Koenis: Gerrit van der 
Molen in de Java Oorlog [1825-1830]; Zeshonderd gebroken 
glazen [kermis in Kalverdijk 1962].

Zijper Historie Bladen, jg. 39, 2021-1. P. Glas: Het verhaal van 
Elly Glas-Weij [bewerking interview uit 2014]; J. Meijles: ‘De 
opgeheven Hand’ bij Zijpersluis [monument voor gefusilleerde 
jongeren; naamlijst met leeftijd]; H. Raap: De Ketelduin [histo-
rie sinds 1421; limietscheiding tussen Petten en Callantsoog]; 
M. Struijf: Drama voor de rundveefokkerij in de Zijpe [studie-
tocht naar Friesland eindige in zwaar auto-ongeluk 1958; 
Struijf, Baken, Olieman]; A. de Wit: Melchior Stichting [grond-
slag voor Zijper Museum; fam. Melchior 1848-1968].

Verder ontvingen wij:
E-data & research, jg. 15, 2021-3.
Kroniek Arent thoe Boecop, 2021 nr. 167.
Parels van Visafslag Elburg, uitgave van de oudheidkundige 
vereniging Arent thoe Boecop.
Van ‘t Erf van Ermel, 2021 nr. 98. H. Gerards: Peter Kamphorst 
[(1894-1944), wachtmeester].
Vosholkroniek, 2021-1; 2021-2, L. Sassen: Langeraarse pas-
toors [van Dijk, Halkes, van der Hoeven].
Vrogger [Nijkerk], 2021-1.
Werinon [Nederhorst den Berg], 2021.

Familiebladen

Afmanuscript, 2021 nr. 42. Trientje Afman met de noorderzon 
vertrokken [verv.; vertrokken naar Burgdamm bij Bremen, 
later naar Oslo; Klugkist, Retel alias Rias]; De wedstrijd [herin-
neringen].
Andringa Staach Nijs, 2021 nr. 73. 40-jarig jubileum Andringa 
werkgroep/stichting; Tegenslag na tegensla en toch door-
gaan…; Andre Jilko & Janette Andringa-de Jong vanuit 
 Taiwan; Een vuurtoren als wegwijzer (2); Scheiden op de dag 
van overlijden? [de dood scheidt een huwelijk]; Enkele herin-
neringen aan mijn Andringa pake en beppe
De Booij Bode, jg. 17, 2021 nr. 66. Het verhaal van Barney Booij 
(2) [verv.]; Cor Booij 70 jaar [levensschets]; Stel je eens voor… 
[sprookjesboek, auteur Jacqueline Booij].
De Eendenkooi, jg. 48, 2021 nr. 171. Haye van der Kooi, de zoon 
van… [(1807-1890), advocaat]; Boekwerk Eendenkooien in 
Friesland [bevat veel familie- locatie informatie]; Van der 
Kooijen en waar zij woonden...
De Engelenbrug, jg. 23, 2021 nr. 48. Hendrick Berntsen, een 
armenpenning en een kalkoven [akte uit 1641]; Een drukke dag 
voor Klaasje van Engelenburg [Renswoude 1811, verkoop 
bouwland]; Nieuwe website online; De schooltijd van onze 
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voorouders [historie, voorbeelden uit negentiende en twintig-
ste eeuw]; De laatste rustplaats van enkele Van Engelenbur-
gen; Tijdgenoten: Hendrijck Bernsen en Rembrandt van Rijn; 
De plantage Engelenburg [Suriname, Berbice; slavenopstand 
1763].
Familievereniging Kikkert: brief, jaarverslag 2020.
Festina Lente [van der Bijl], 2021 nr. 65. Iman van der Bijl: ver-
zetsstrijder. Eén van de 10 van Renesse [(1914-1944), gefusil-
leerd; naamlijst van de ‘10’]; Anthonie van Vliet 1924-1945 [via 
oorlogsgraven stichting];
Graafwerk, jg. 22, 2021-3. De afstamming van Jan Egbert de 
Graaff, geb. 1942 [stamreeks gen.VIII-XIII]; Wouter Teunis de 
Graaff, geb. 26 maart 1860 [vier veroordelingen, vonnissen, 
verblijfplaatsen]; De familie Ten Klooster uit Apeldoorn [leven 
met adoptiekinderen]; Jullie verhuizen zeker graag!?; Bijzon-
der project in het Oosten van Duitsland na val van de muur.
Haselhoff Bulletin, jg. 32, 2021-1. Anna Maria Hazelhoff en 
haar voorouders [(1827-1889); kwst. Hazelhoff, Jurrema, van 
Belkum, Hemrica]; Magdalena Haselhoff (V-39), van Wedde 
naar Franeker [(*ca. 1744), levensschets; Eestra].
Huberiana, jg. 36, 2021-1. J. Otto: ‘Amo te ama me’ [schilderij 
van Sir Laurens Alma Tadema]; P. Huber: Een levensschets van 
Ineke Huber [(1927-2018)]; W. Poerink: Huwelijkskabinet van 
Ulrich herman Huber en Catharina Berghuijs [(1727-1767); 
pronkstuk, lijst eigenaren tot heden]; M. Rosendahl Huber: Uit 
de praktijk van dr. Ulrich Jan Huber (1).
Idema, 2021 nr. 57. H. Gras: Drie generaties Idema ontleend 
aan de stamboom van Pieter Idema [verhalende beschrijving]; 
Een Idema letterlap van 85 jaar; Idema’s in het nieuws; 
‘Publiek moet niet slechts luisteren en kijken’ [interview met 
Emke Idema, theatermaker].
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, jg. 36, 2021 nr. 137. Een Schuit in de 
woestijn [Algerije]; Interview Anne Schuit; Zestig jaar 
getrouwd [Schuijt-Houtlosser]; De raadsels bij Schuyt van 
Castricum [oudste twee generaties in de zestiende eeuw zijn 
nog niet eenduidig bewezen]
Mededelingen Studiegroep Geslachten Drost, jg. 30, 2021-1. 
CBG: Het Algemeen Politieblad [info bron]; Arnhem 1944-
1945: Lotgevallen van huisarts John Drost en zijn gezin; Stam-
reeks van Johannes Charles Drost, patriarchaal [8 gen., 1685-
1992; van Willigen, Elsland, de Bosch, Welp]; CBG: Militaire 

collectie Wolters [info bron].
Nijs fan’e Hoekema Stifting, jg. 70, 2021 nr. 56. Huizum in de 
media [bakermat Hoekema-sate]; Een coronajaar, 2020/2021 
[in beelden]; (on)Geluksverhaal [via Zeitserland naar Florence 
in Italië 1953, verloving].
Tijdschrift familievereniging Vandenbempt, jg. 36, 2020-4. 
Pierre Steeno stopt na 65 jaar als organist [interview]; De 
bevrijding 75 jaar einde WO II.
 Idem, jg. 37, 2021-1. Het is gebeurd [interview met Jonas 
vanden Bempt]; A. de Meyer: Bakstenen als legoblokjes (…)  
[uitvinding van vader en zoon Patrick en Jasper Vanden-
bempt]; Het testament van E.H. Henricus Vanden Bempde, 
licentiaat in de beide rechten, kanunnik en vice-decaan St. 
Pieterskerk Leuven, 1661 [Caverson, Rogge].
 Idem, 2021-2. Onze voorzitter, ander bekeken [interview]; 
E.H. Henricus Vanden Bempde (…) en zijn familie in de zes-
tiende eeuw (2) [verv.; van Caverson, de Prato].
Uit welke beker [Kroes], jg. 22, 2021 nr. 62. Archeoloog Richard 
Kroes (1) [levensschets]; Slagerij Kroese in Wijlre [afkomstig 
uit Breda, 3 gen., 1855-1952]; Stammen waar Croeze in voor-
komt, idem Kroeze [verspreidingskaart naam]; Familie Kroese 
vermoord [Joodse familie uit Amsterdam; Sobibor 1943; kwst. 
5 gen, 8 kwn.]; 65 jaar getrouwd: ‘het was liefde op het eerste 
gezicht’ [Hans Vree-Adrie Kroezen].
De Veerkamp Krant, 2021 nr. 99. Families Veerkamp-De Bra-
bander-Alsemgeest [foto’s]; Pierre Veerkamp in de Ardèche 
en andere wetenswaardigheden [(1849-1923), werkte voor 
een beroemde Franse orgelmaker; contact met organist Jos 
A. Verheijen in Amsterdam]; Lex Veerkamp: Voetbal en Her-
man Veerkamp op Curaçao.
Vreugdeschakel [Vreugdenhil], jg. 38, 2021 nr. 100. Sam Vreug-
denhil zamelde duizenden euro’s in voor Stichting ALS; Super-
markt Vreugdenhil viert 90-jarig jubileum [op Curaçao]; Over 
Mijn Lijk wint Gouden Televizier-Ring [redacteur Eline Vreug-
denhil].
De Wagenschouw, jg. 36, 2021 nr. 70. Maurits Karel Herman 
Wagenvoort (13) [ver.]; Wagenvoort enige Nederlandse 
 getuige bij de allereerste Olympische Spelen; Co Wagenvoort 
in tenue Garderegiment Grenadiers [bij staatsbezoeken 
1954/55]; Harry Wagenvoort en Leo Halle bij Go Ahead; Verbe-
teringen en aanvullingen in de stamboom.

GensDataPro
GensDataPro is het stamboomprogramma van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Perfecte 
registratie en uitmuntende uitvoer van uw stam-
boom en familiegeschiedenis. Alle informatie 
vindt u op www.gensdatapro.nl.
GensDataPro is te bestellen in de webwinkel van 
de NGV op https://ngvledenservice.nlwebshop/
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Gens Nostra is een uitgave van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging.
Het adres van de vereniging is: Postbus 50, 3980 CB Bunnik.
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•  Facebook: Nederlandse Genealogische Vereniging.

Losse exemplaren
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Website
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COLOFON
Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen, bericht van overlijden en andere mutaties opgeven 
via het profiel op de website, of melden via het emailadres
ledenadministratie@ngv.nl of per post aan nevenstaand adres.

Opzegging lidmaatschap
Schriftelijk vóór 1 december van het lopende kalenderjaar via het profiel 
op de website, of aan ledenadministratie@ngv.nl of per post aan 
nevenstaand adres.

Contributie en bijdragen (bedragen per jaar)
Lidmaatschap-digitaal € 40,00 (Gens Nostra lezen op een beeldscherm 
zonder mogelijkheid tot downloaden).
Lidmaatschap € 49,00 (met gedrukte Gens Nostra).
Beide vormen zijn inclusief de indeling bij één afdeling.
Lidmaatschap voor een extra afdeling € 12,00.
Gezinslid € 12,00 (zonder Gens Nostra en ingedeeld bij één afdeling).
Buitengewoon lidmaatschap voor organisaties € 40,00 of € 49,00 bij 
digitaal respectievelijk gedrukte Gens Nostra.
Voor in het buitenland wonende leden of organisaties kost toezending 
van Gens Nostra per post € 24,00 extra.

Betalingen
Een verzoek tot betaling van contributie en bijdragen wordt per e-mail 
verzonden via ‘Mollie’ als inningsorgaan. De wijze van betaling kan zelf 
worden gekozen, b.v. iDeal. Leden zonder e-mailadres ontvangen een 
factuur per post.
Ook betalingen vanuit landen buiten Europa vinden plaats via Mollie en 
PayPal op info@ngv.nl. Cheques worden, vanwege de hoge kosten, niet 
meer geaccepteerd. Bankrekeningnummer NL02INGB0000547064 t.n.v.
Ned. Genealogische Vereniging-contributies, graag lidnummer 
 vermelden.

Informatiecentrum, Kosterijland 3, 3981 AJ Bunnik
In het Informatiecentrum zijn beschikbaar: bibliotheek met boeken en 
tijdschriften, cd-roms, biografische documentatie, heraldisch archief en 
microfiches.

Openingstijden: woensdag op afspraak, elke eerste en derde donderdag 
en elke tweede zaterdag van de maand van 10 – 16 uur (behalve op 
feestdagen). Vrije toegang voor leden en niet-leden.
Het centrum is telefonisch bereikbaar via 085-105-1199 (tijdens de
openingstijden).
Er zijn gratis parkeerplaatsen aanwezig en het centrum is vanaf station
Utrecht bereikbaar met bus 41 of per trein naar station Bunnik.
Check voor een bezoek onze website of stuur een mailtje naar 
info@ngv.nl.

Doelstelling Vereniging
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van de 
genealogie en heraldiek, de verbreding en verbreiding van de kennis 
daarvan en van al hetgeen daar aan verwant is. De vereniging beoogt 
daarmee zonder winstoogmerk het algemeen nut te dienen.

ANBI: De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de NGV geen erf- of 
schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en 
schenkingen. Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor 
geldende regels).
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Een met garen gebonden boek gaat generaties lang mee. Het garen zorgt ervoor 
dat er nooit een pagina los kan raken. Zo genieten ook jouw kleinkinderen van 

jouw kleinkinderen van de opgeschreven familiegeschiedenis.

Laat een duurzaam 
gebonden boek maken!
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