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Van de redactie
We starten met de introductie van de nieuwe webpagina 
voor Gens Nostra, voor tekst en uitleg zie pagina hier-
naast.
Voor dit nummer hebben we twee hoofdartikelen geselec-
teerd die in het teken staan van genealogie beoefenen en 
de verwerking van de resultaten. Fred van der Zwan laat 
zien hoe je onderzoek kunt doen naar door de Duitse 
 keizer  verleende wapenbrieven en adelsdiploma’s in het 
Österreichisches Staatsarchiv. Dankzij de digitalisering 
en internet kun je dat onderzoek nu thuis vanachter je 
bureau doen. Hij laat zien welke stappen je moet doorlo-
pen en hoe je het resultaat kunt toetsen aan historische 
publicaties. Schrik niet van de afwijkingen die je daarbij 
kunt tegenkomen.
Christiaan Stam heeft gereageerd op onze oproep bij het 
artikel over de Gooilandse Koptienden uit 2020. Hij 

laat  zien hoe hij met behulp van de koptienden de hele 
 erf gooiersfamilie Stam in kaart heeft kunnen brengen. Als 
een detective is hij bezig te analyseren, combineren, elimi-
neren en deduceren van gegevens met uiteindelijk een 
prachtig resultaat.
Het geheel wordt gelardeerd met kortere verhalen die 
een inkijkje geven in het leven van alledag uit de achttien-
de tot de twintigste eeuw met behulp van minder bekende 
of lokale bronnen. Bronnen die ons een opening kunnen 
geven voor een bijzonder verhaal.
Verder is er weer een aflevering van de wapenregistratie, 
een portret, van Vanalles, de introductie van Gens Nostra 
Extra (zie pagina 283), en dit keer de buitenlandse tijd-
schriften.

De redactie wenst u veel leesplezier.
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REDACTIE

Gens Nostra vernieuwd

Na een maandenlange voorbereiding is het zover. Alle nummers van Gens Nostra en het Heraldisch Tijd-
schrift zijn nu voor de leden digitaal beschikbaar. Ga daarvoor naar www.ngv.nl. Log vervolgens in als lid en 
klik dan op de zwarte button Gens Nostra. Het klikken leidt naar een webpagina die geheel is ingericht op 
het raadplegen van deze twee tijdschriften. Kies ‘Alle nummers’.

Bijzonder is dat alle nummers inclusief de registers van beide tijdschriften nu doorzoekbaar zijn op tref-
woorden zoals een familienaam. Hierdoor is een enorme hoeveelheid genealogische en heraldisch infor-
matie gemakkelijk toegankelijk geworden. Dit betreft niet alleen de artikelen zelf, maar ook de boekbe-
sprekingen en de beknopte samenvattingen die van een grote verscheidenheid aan binnen- en 
buitenlandse bladen zijn verschenen in de rubriek Tijdschriften. Kijk voor een toelichting op de zoekproce-
dure onder het kopje Zoekmogelijkheden dat in de menubalk is opgenomen.

Verder zijn op deze webpagina onder ‘Overig’ 
NGV- publicaties opgenomen, waarvan een deel 
ook doorzoekbaar is zoals Van Aken naar 
Heden, De vrouw in de genealogie en Verras-
send Verleden. Deze webpagina is te vinden 
onder het kopje Alle Nummers.

Onder het kopje Alle Nummers is ook een 
 nieuwe optie geïntroduceerd, namelijk Gens 
Nostra Extra. Deze webpagina is bedoeld voor 
artikelen die vanwege hun lengte niet in Gens 
Nostra passen of een aanvulling op een reeds 
geplaatst Gens Nostra-artikel vormen. In Gens 
Nostra worden deze artikelen aangekondigd op 
de gelijknamige pagina Gens Nostra Extra.

Heb je te horen gekregen dat je artikel te lang 
is, schrijf dan een intro of een samenvatting en 
stuur dat samen met je artikel naar de redactie. 
De artikelen in Gens Nostra Extra worden auto-
matisch meegenomen als een zoekopdracht 
wordt gegegeven. Elders in deze editie is op de 
pagina Gens Nostra Extra te lezen hoe wij voort-
aan dergelijke bijdragen bekend maken.

Op de website is te zien welke bijdragen aan Gens Nostra Extra reeds beschikbaar zijn en welke in voor-
bereiding zijn. Het werk staat niet stil! Doe je mee met jouw bijdrage?

In de menubalk van de website staat ook ‘Redactie’. Hier staat het zogenaamde smoelenboek van de 
redactie, wat Gens Nostra is en verder de richtlijnen voor het schrijven van een artikel. Hier komt nog een 
overzicht bij van alle rechten waar we bij het publiceren van ons werk, dus ook van je eigen familieboek!, 
tegenaan lopen: copyright, beeldrecht, portretrecht, auteursrecht, citaatrecht, privacyregels, etc. Om ons 
als redactie en vereniging te vrijwaren vragen we de auteurs ook nog om een auteursverklaring.

De redactie wenst allen veel lees- en zoekplezier.
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PAUL STUIT

Tijdens het speuren naar informatie over de Cannegieter familie op de eilanden Sint Maarten en Sint Eusta-
tius kwamen een aantal interessante brieven tevoorschijn van dominee Reneman.1 In de archieven van de 
tweede West-Indische Compagnie zijn naast de vele organisatorische archieven ook de correspondenties 
met ambtenaren in dienst van de WIC opgeslagen. Hierin zitten ook brieven die op de bovenwindse eilanden 
geschreven zijn om het bestuur van de kamer Amsterdam op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Elk 
jaar rapporteerde de gouverneur van Sint Eustatius over de toestand op de eilanden Sint Maarten, Sint Eus-
tatius en Saba. Tegelijk met de rapporten werden ook brieven van individuen verstuurd, waaronder die van 
dominee Reneman. De brieven geven een goed beeld van een roerig stuk geschiedenis. Reneman woont op 
de eilanden tijdens de vierde Engelse oorlog. Hij zelf zal ook een rol spelen tijdens dit conflict. Al lezend 
kwam de behoefte om meer over hem te weten. Wie was dominee Reneman en hoe kwam hij op de eilanden 
terecht?

Een Groninger op de bovenwindse 
eilanden, het verhaal van dominee 
Jan Hendrik Reneman (1755 – 1787)

1. Oude Hervormde kerk op Sint Eustatius waar Reneman heeft gepreekt (foto: Wikipedia).
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Jan Hendrik Reneman is op 7 september 1755 in de stad 
 Groningen gedoopt. Zijn ouders Wesselus Reneman en Anna 
Uden wonen aan het Schuitendiep. Over zijn opvoeding en 
studie is helaas niets gevonden. Het is waarschijnlijk dat hij 
zijn studie in de stad gevolgd heeft. In 1778 is hij afgestudeerd 
en kan hij beroepen worden. Zijn carrière zal anders verlopen. 
Zijn eerste standplaats is niet in het Groningerland, maar in 
het verre West Indië. In 1779 komt de positie van dominee op 
Sint Maarten vacant. Zonder precies te weten wat hij zal gaan 
aantreffen accepteert hij de baan en gaat zich voorbereiden 
op zijn vertrek. Op 13 februari 1779 trouwt Jan Hendrik in Gro-
ningen met Swaantje Rinkenberg.2 Samen met zijn jonge 
bruid zal hij eerst naar Sint Eustatius reizen en vervolgens 
naar de eindbestemming Sint Maarten.

De reis en het eerste jaar
Reneman vertrekt op 27 juli 1779 naar Sint Eustatius. De WIC 
archieven laten zien dat hij op het schip ‘Susanna’ van schip-
per Cornelis Theunisse afreist naar West Indië.3 In zijn eerste 
brief aan de WIC, kamer Amsterdam, geschreven op 5 januari 
1780, vermeldt hij het volgende over de reis: ‘Na een reise van 
bijna 11 weken op St. Marten gekomen zijnde, hadde ik reden 
om mij over de gesteltheid van St. Martens zion te verblijden. 
Ik vond alles in een beter staat dan ik verwagtende waar.4 
Reneman zal niet veel voorkennis hebben gehad over de 
eilanden en de staat van de kerkelijke gemeente. Zijn voor-
ganger, dominee Conradus Schwiers, heeft de vacante positie 
op Sint Eustatius ingevuld. Het is gebruikelijk dat de predi-
kanten op de eilanden doorschuiven naar andere gemeentes 
op de bovenwindse- en benedenwindse eilanden. De posities 
op Curaçao waren het meest begeerd. Reneman zal later ook 
een gooi doen naar een positie op dat eiland.
Over zijn voorganger zegt hij: ‘De plaats tot het houden van 
openbaare godsdienstoefeningen is niet allen fraaij en net 
maar er is thans ook lust tot God en zijnen dienst, jaa volgens 
getuigenisse van andere meer dan ooit. Er zijn 35 ledemaaten 
en daarvan te vooren er 23 en ten tijde van dom. C. Schwiers 
10, 12, 20 moge wij ons verblijde sondaags 30, 40 jaa 50 in de 
kerk te zien. Jaa door de noeste vlijt en bijna ongelooffelijken 
arbeid van mijner waardige voorganger C. Schwiers te St. Eus 
vind ik op alles beter order jaa tot mijn blijdschap hebbe ik 
alen ome dat zijn eerw een bequaam man bezorgd heeft ter 
onderwijzinge van blinde heiden en welke hijr van zeer veel 
nut is.’ Schwiers heeft veel werk verzet. Door zijn inzet is de 
kerkelijke gemeente gegroeid en zijn er stappen gezet in de 
bekering van de slavenbevolking. Het lijkt erop dat Reneman 
in een gespreid bedje is beland. Zijn blijdschap is van korte 
duur. Al snel komt hij erachter dat hij te maken heeft met een 
star bestuur dat vasthoudt aan ‘tradities’. Voor de jonge Rene-
man een hele uitdaging om hierin veranderingen aan te bren-
gen.
In zijn eerste brief spreekt Reneman ook over een tweetal 

zaken die hem opvallen. Ten eerste over de taal. Hij schrijft ‘…. 
schoon wij op een Hollandsche plaats, en onder een Holland
sche vlag wonen ’t meer naar een Engelsche dan Hollandsche 
plaats gelijkt, en bijna niets anders dan Engelsch gesproken 
word.’ Verder meldt hij dat na het overlijden van de school-
meester en voorzanger, de heer Runnels, er geen onderwijs in 
de Nederlandse taal wordt gegeven. Volgens Reneman is het 
voor de opbouw van de Nederlandstalige kerk het onderwijs 
onontbeerlijk. De kinderen van Nederlandse inwoners krijgen 
nu alleen les van Engelse schoolmeesters. Hij vraagt met 
klem aan de kamer Amsterdam om zo spoedig mogelijk een 
onderwijzer te sturen, zodat de opbouw van zijn gemeente 
niet in gevaar zal komen.
Een andere zaak is het voorzitterschap van de kerkenraad. 
Volgens Reneman is deze taak alleen voorbestemd aan de 
predikanten. Op Sint Maarten is dit niet het geval. Hier wor-
den de kerkenraadsvergaderingen voorgezeten door de com-
mandeur van het eiland. Deze ‘traditie’ moet verdwijnen. Hij 
vraagt de WIC om zich hiervoor in te zetten.
Een half jaar later volgt de tweede brief. Inmiddels dreigt er 
oorlog tussen de republiek en Engeland. De spanning is het 
gevolg van de onafhankelijkheidsstrijd in Amerika. Via Sint 
Eustatius worden wapens en munitie aan de rebellen gele-
verd. Voor Engeland is dit een doorn in het oog. In 1780 begint 
Engeland met het kapen van Hollandse schepen. Rond de 
zomer van 1780 is de spanning zo ver opgelopen dat ook de 
inwoners van Sint Maarten hier iets van gaan merken. Rene-
man schrijft: ‘De tijdsomstandigheden zeg ik Uw Edle Groot 
Achtbare Heeren. Tractement van St Martin is zoo gering, de 
emolumenten zoo weinig ’t rantzoen zoo klein dat ’t onmoge
lijk is voor een huishouden bijnaa om er van te leven en op een 
ordentelijke wijze te kunnen bestaan zelfs in voorige tijde 
jaaren en dus Uwe Edele Groot Achtbare thans ter deer hoe
veel minder, daar de levensmiddele  tot zulks een ongehoorde 
prijs gestegen zijn dat ’t voor iemand, die zulke geringe 
inkomste hijr heeft bijna onmogelijk is zig met de zijnen met 
eenige der verssing te kunne vertussche ik laat staan iets 
geringe over te houden tegen onheil en ongemakke die ons 
zouden kunnen treffen.’ De aanvoer van goederen uit Europa 
wordt door het kapen van schepen verstoord. De prijzen stij-
gen terwijl Reneman nog van hetzelfde lage loon moet leven. 
Hij heeft recht op een rantsoen, maar door de lage aanvoer 
van producten zal de uitkering in natura niet groot geweest 
zijn. Hij had in zijn gedachten iets anders voorgesteld.
Als het volgende bericht verspreid wordt kan hij het niet laten 
om de WIC een verzoek te doen: ‘Dan neme de vrijheid over 
een saak bij Weledle Groot Achtb mij te addresseren Weledle 
Groot Achtbares gunste op ’t nedrigst te versoeken, nament
lijk hijr is een gerugt dat de beide praedicants plaatsen op 
Curacao vakant zijn geworden dierhalve (zulks zoo zijnde) 
neme de vrijheid mijn persoon te vervulling van die plaatse 
opt nedrigst aan Weledle Groot Achtbares gunstig aanden
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ken te bevele off Weledle Groot Achtbares mogte behaagen 
mijn persoon er mede te begunstigen, nodige bewijsen aan
gaande mijn onbesproke leve en zuivere leere zoude Weledle 
Groot Achtbares in dien zulks vereischt werd ten overvloe
digste kunne opgeve.’ Reneman hoopt een overstap te kunnen 
maken naar Curaçao. Deze grote gemeente heeft zelfs twee 
predikanten. Een antwoord op zijn verzoek komt er niet. In 
december 1780 verklaart de republiek Engeland de oorlog en 
breekt een nieuwe periode aan.

Periode 1781 – 1783
Op 3 februari 1781 komt de oorlog heel dichtbij. De Engelse 
admiraal Rodney verovert het eiland Sint Eustatius en een 
paar dagen later vaart de oorlogsvloot naar Sint Maarten. De 
communicatie met de republiek is verstoord. Pas in het najaar 
van 1781, na de verovering van het eiland door de Fransen, kan 
Reneman een brief aan de WIC sturen.5 Hierin beschrijft hij de 
gewelddadigheden van de Engelsen:
’T was 5 februarij deses jaars dat wij ’t ongeluk hadden door ’t 
comando van admiraal Rodney genomen te worden testond 
namen de soldaaten bezit van onse kerk waarin de predik
stoel in stukken gebroken en de kerk op veele plaatsen zeer 
beschadigt werde. Zoo dat ik genoodsaakt was om 3 maan
den in mijn huis godsdienst te verrigten, dan wel haast werde 
door de liefdadigheid van onse gemeente alles weder her
stelt en in voorige jaa beter ondergebragt dan voorheen zoo 
dat wij onse godsdienst tot nu toe onverhindert hebben 
mogen verrigten. De opkomst tot den godsdienst blijft ’t zelf
de en is niet vermindert.’ Na acht angstige maanden kan Rene-
man zijn werk hervatten. Door de Engelse bezetting is veel 
leed veroorzaakt. Hij geeft aan dat hij nu nuttig kan zijn in raad 
en daad. Zijn vernielde kerk wordt hersteld. Reneman geeft 
aan dat er nog meer problemen zijn.
Een ander probleem is zijn huisvesting. Vanaf zijn aankomst 
op Sint Maarten in 1779 heeft Reneman een middelmatig 
bewoonbaar huis toegewezen gekregen. Dit is een andere 
woning dan die van zijn voorganger. Dat huis, met de naam 
Bocca Tiecca, is nu bewoond door de heer L. Heijliger, ad inte-
rim secretaris. Reneman schrijft een brief aan de comman-
deur. Er komt geen snel antwoord. Hij beseft dat het een wes-
pennest is waarin de bestuurlijke laag er alles aan doet om 
zelf goed te kunnen leven. Als hij uiteindelijk een antwoord 
krijgt is deze zeer teleurstellend. Het gouvernement geeft 
toe dat de huisvesting niet optimaal is en zal kijken naar 
mogelijkheden om een ander huis voor hem te vinden. Het 
huis Bocca Tiecca krijgt hij niet. De heer Heijliger komt met 
allerlei documenten waarmee hij kan aantonen dat hij de wet-
tige huurder is. Er volgt zelfs een proces, maar de bestuur-
ders zijn een maat te groot voor Reneman. Het is inmiddels 
zomer 1782. Op 4 juli  schrijft hij een dankbrief aan comman-
deur Heijliger. Ondanks ‘zoveele onaangenaamheden’ heeft 
hij een huis gekregen. Hij zal zich niet meer zo welkom hebben 
gevoeld. Uit de brieven is de frustratie op te maken. Hoe moet 
dit verder?

Sint Eustatius
Op 2 oktober 1782 schrijft ouderling Jacobus Seijs van Sint 
Eustatius een allesbepalende brief.6 Namens de kerkenraad 
wil hij de kamer Amsterdam laten weten dat ze Jan Hendrik 
Reneman beroepen tot predikant van Sint Eustatius. Het 
eiland blijkt al langer zonder dominee te zitten. Conradus 
 Schwiers is op 11 juni 1780 naar Nederland vertrokken en heeft 
nu een nieuwe positie gekregen in Batavia. De kerkenraad is 
hier verbolgen over, omdat zij dit via andere kanalen te horen 
kregen en niet van de dominee zelf. In de brief staan een aan-
tal wetenswaardigheden over Reneman. In de periode van de 
Engelse bezetting in 1781 heeft hij met gevaar voor eigen 
leven en de dreiging om gevangen genomen te worden de 
gemeente op Sint Eustatius meerdere keren bezocht. Deze 
bijstand is zeer gewaardeerd. De kosten voor de bezoeken 
heeft hij zelf betaald. De gemeente op Sint Eustatius doet er 
alles aan om hem terug te betalen. Voor de periode tot 1 april 
1782 krijgt hij 450 pesos van achten.7 Daarnaast wordt Rene-
man gevraagd om de vacante positie te vullen. In eerste 
instantie voor de periode van een jaar.

Op 2 april 1783 schrijft Reneman voor het eerst een brief aan 
de WIC vanaf het eiland Sint Eustatius. Hierin schrijft hij dat 
hij een bericht gestuurd heeft op 18 oktober 1782 over de toe-
stand op Sint Maarten. Het eiland is bezet door de Fransen. 
Hij heeft Sint Maarten verlaten en is door de smeekbede van 
de gemeente naar Sint Eustatius vertrokken. Hij geeft zelf als 
redenen aan: ‘Bequame woning, als mede verval door sterfte 
van St. Martins gemeente, de verandering van alles en ande
re omstandigheden.’ Op Sint Eustatius wordt hij hartelijk ont-
vangen. Reneman is opgewekter. De toon van zijn brieven is 
positief. Hij heeft er alle vertrouwen in dat hij zijn nuttige werk 
op Sint Eustatius kan voortzetten.
1783 zal een goed jaar geweest zijn voor Reneman. Hij gaat 
ervan uit dat zijn benoeming op Sint Eustatius niet tijdelijk zal 
zijn. Het ziet ernaar uit dat de blijdschap met zijn tijdelijke 
benoeming wederzijds is, zowel hij als de kerkenraad zijn posi-
tief. In 1784 wordt het enige kind van het echtpaar geboren. 
Cornelius Michael Laurents Rinkenberg van Reneman wordt 
op 1 november 1784 geboren. Veertien dagen laten wordt hun 
zoon gedoopt waarbij Cornelius Themmen als getuige 
optreedt. Deze Groninger kwam in dezelfde periode als Rene-
man naar Sint Eustatius. Reneman en Themmen kennen 
elkaar uit Groningen. Via de moeders zijn ze familie. De band 
tussen de heren zal hecht blijven.
De volgende brief van Reneman is geschreven op 2 februari 
1785. Hij geeft aan dat hij de zondag ervoor is bevestigd als 
predikant van Sint Eustatius door de heren Sporon, predikan-
ten te Curaçao en St. Jan en predikant Brill van Sint Maarten. 
Zijn benoeming is nu definitief. Voor hem geen grote verande-
ring aangezien hij al op 20 augustus 1784 in dienst getreden is. 
Het zal voor hem een periode van rust zijn geweest. Zijn con-
tacten met de bevolking en kerkenraad verlopen goed. Qua 
inkomen zit het ook wel goed. Hij ontvangt van de staat jaar-
lijks 600 pesos van achten, daarnaast 150 pesos loon van de 
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WIC, 5 pesos voor elk gesloten huwelijk, 2 pesos voor elke 
doop en 25 pesos voor het trouwen aan huis. Ook een aantal 
andere kosten krijgt hij vergoed. Het gaat om slavenhuur a 
180 pesos en rantsoenen voor 208 pesos per jaar.8 Al met al 
een prima inkomen.
Reneman wil zijn verdere toekomst op Sint Eustatius opbou-
wen. Hij doet een verzoek bij de WIC om zijn traktement, dat 
hij vanaf 20 augustus 1784 tegoed heeft, in Nederland te laten 
uitbetalen. Hij stelt hiervoor een acte op die getekend wordt 
door gouverneur Heijliger. Het geld kan daarmee uitgekeerd 
worden aan zijn zaakwaarnemers, zijn vader te Groningen en 
neef Jan Telchius, apotheker in Amsterdam. Hij doet dit ‘ter 
betaling van eenige schulden’ in het vaderland.

In het najaar van 1785 stelt hij samen met de kerkenraad een 
brief op met hierin een rapport over de toestand van de 
gemeente op Sint Eustatius. Reneman geeft aan dat het goed 
gaat. De gemeente floreert en de kerkgang is niet vermin-
derd. Er worden bijna geen lidmaten aangenomen. Volgens 
hem door ‘lust schijnt er weinig bij de jeugd’. Dopen zijn er wel. 
In 1784 82 kinderen en in het lopende jaar 1785 tot nu toe 62 
kinderen. Verder zijn er in 1784 12 huwelijken gesloten en in 
1785 nu al 23 paren. Daarnaast is er ook minder goed nieuws. 

Er heest een besmettelijke keelziekte waaraan velen over-
leden zijn en er zijn beschadiging door de laatste stormen.
Uit 1786 zijn geen brieven bewaard gebleven. Pas in het voor-
jaar van 1787 laat Reneman opnieuw van zich horen. Op 9 
februari schrijft hij zijn laatste brief aan de WIC. Hij refereert 
aan een geslaagde uitbetaling van zijn traktement in Neder-
land. Hij is blij dat dit mogelijk was. Zijn schulden zijn afbe-
taald. Er is geen zakelijk band meer met het vaderland.
Op 29 juni 1787 schrijft gouverneur ad interim Johannes Run-
nels een brief aan de WIC kamer Amsterdam.9 Hij vermeldt: 
‘Alzo het de goddelijke voorzienigheid behaagde onzen leraar 
den Wel Eerwaarden Heer Jan Hendrick Rheneman na eene 
ziekte van drie dagen op den 16 deezer van de aan zijn Wel 
Eerwaarde toevertrouwde post afteroepen zo hebben wij het 
van onzen pligt geacht UW WelEdele Groot Achtbare daar
van behoorlijke kennisse te geeven, …’.
Jan Hendrik Reneman sterft op 16 juni na een kort ziekbed. 
Waaraan hij overleden is staat niet vermeld. Het is wel duide-
lijk dat de dood onverwacht kwam. In de doopregisters schrijf 
zijn collega Brill de laatste  dopen van hem op. Reneman 
wordt op het Old Church kerkhof begraven. Een grafsteen is 
er niet. Hij is maar 31 jaar geworden.

 
2. Handtekening van Reneman uit 1783 onder mededeling in het doopboek van Sint Eustatius.
Scans in te zien via www.familysearch.org

3. Zegel van Jan Hendrik Reneman met 
een springend hert. Lakzegel op bewaarde 
enveloppe van de brief geschreven op 7 
september 1785 (inv. 635 pagina 351).
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Nazorg is er wel. Swaantje Rinkenberg, zijn weduwe, ontvangt 
de eerste jaren na zijn dood een weduwen traktement. Hier-
door vervalt ze niet in armoede. Verdere gegevens over de 
zoon van Jan Hendrik en Swaantje ontbreken. Het is mogelijk 
dat hij als kind is overleden. Aangezien er nogal wat registers 
ontbreken zal dit nooit duidelijk worden. In de census van 
1789 wordt Swaantje als weduwe zonder kinderen genoemd.
De naam Reneman zal nog jaren gevoerd worden op de eilan-
den. Swaantje Rinkenberg hertrouwt in 1792 met Cornelius 
Themmen. In de korte huwelijksperiode wordt een zoon gebo-
ren, Herman Themmen. Zijn nazaten gebruiken een dubbele 
achternaam Van Reneman Themmen. De laatste naamdrager 
op Sint Eustatius is Cornelius van Reneman Themmen die in 
1926 overlijdt.

Korte genealogie:
I Jan Hendrik Reneman, geboren Groningen (aan het Schuiten-
diep), gedoopt aldaar 7 september 1755, predikant op Sint 
Maarten en Sint Eustatius, overleden Sint Eustatius 16 juni 
1787, zoon van Wesselus Reneman en Anna Uden, trouwt 
 Groningen 13 februari 1779 (huwelijkscontract 11 februari 1779) 
met Swaantje Rinkenberg, geboren Groningen (bij de Bote-
ringebrug), gedoopt aldaar 1 juli 1756, overleden Sint Eusta-
tius 14 november 1807, dochter van Laurens Rinkenberg en 
Trijntje Jurriens Smit.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius Michael Laurents Rinkenberg van Reneman, 

geboren/gedoopt Sint Eustatius 1/14 november 1784, 
waarschijnlijk jong overleden.

Swaantje Rinkenberg hertrouwt Sint Eustatius (huwelijkscon-
tract 7 januari 1792) Cornelius Themmen, gedoopt Sappemeer 
4 december 1757, overleden Sint Eustatius 1 augustus 1798, 
zoon van Cornelius Themmen en Jacomina Uden.
Uit dit huwelijk:
a. Herman Themmen, geboren Sint Eustatius 1792, trouwt 

Sint Eustatius 23 oktober 1814 Mary Eleanor Hassell,  
geboren/gedoopt Sint Eustatius 23/27 september 1789, 
dochter van Richard Hassell en Judith Markoe.

 Van dit echtpaar nageslacht met de achternamen Hassell 
Themmen en Van Reneman Themmen.

Noten
1. Nog te publiceren boek over de familie Cannegieter op de bovenwindse 

eilanden (1754 – 1851)
2.  Zie website allegroningers.nl
3.  Nationaal Archief 1.05.01.02 Inventaris van het archief van de Tweede 

West-Indische Compagnie 1674 – 1791 inventarisnummer 913 pagina 145 van 
399

4. Idem inventarisnummer 633 pagina 430 van 543
5. Idem inventarisnummer 634 pagina 408 van 509
6. Idem inventarisnummer 634 pagina 443 van 509
7. Pesos van achten was een algemeen geaccepteerd betaalmiddel op de 

eilanden. De waarde van een pesos was ongeveer 1,30 gulden.
8. Idem inventarisnummer 635 pagina 102 van 1651
9. Idem inventarisnummer 635 pagina 1437 van 1651

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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FRED VAN DER ZWAN

1. Wapen Groseckh.

In de genealogische literatuur komen regelmatig verhalen voor waarin sprake is van een wapenbrief of 
adelsdiploma die direct of namens keizer Karel V zouden zijn verleend. Helaas vind je bij die verhalen zelden 
terug of er onderzoek naar die wapenbrief is gedaan. Op enkele goede uitzonderingen na wordt meestal vol-
staan met de mededeling ‘niet te vinden’ of ‘verloren gegaan’, wat eigenlijk synoniem is voor het te moeilijk 
vinden om onderzoek te doen in het Österreichisches Staatsarchiv. Die moeilijkheidsgraad is drastisch 
afgenomen doordat het bestand thans digitaal doorzoekbaar is op de website van het staatsarchief.
In dit artikel wordt eerst de zoekstructuur beschreven en aspecten als kosten en rechtsbescherming. Het 
verkrijgen van afbeeldingen van wapenbrieven en adelsdiploma’s is namelijk niet gratis en het gebruik 
ervan bij artikelen aan strenge copyright regels gebonden. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal inte-
ressante resultaten, óók voor genealogische verbanden!

Onderzoek doen naar keizerlijke 
wapenbrieven en adelsdiploma’s
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Stappen in het zoekproces
Log in op de website van het Österreichisches Staatsarchiv (hierna: ÖS). Als je dat via Bing of Yahoo doet krijg je de tekst in het 
Nederlands. Klik op de volgende link: https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=1699 en je komt dan binnen bij 
de Reichsadelsakten in een hiërarchische boomstrcutuur van ÖS:
AT-OeStA/AVA Adel RAA Reichsadelsakten, 1500 (ca.)-1806 (Bestand)
Daaronder zie je: Allgemeine Reihe. Daarna is het bestand vanwege de omvang opgesplitst in alfabetische blokken.
Aan de linkerkant zie je een kolom met opties voor het bewerken. De omschrijvingen spreken voor zich.
Klik in de menubalk op Zoeken. Over de tekst heen zie je dan een dropdown menu  met vier keuzes die hierna worden toegelicht. 
Als je nog een keer op Zoeken klikt krijg je tekst en uitleg over de keuzes: zie zoekopdracht 3.

2. ÖS zoek
opdracht 2: 
zoekopties 

(dropdown menu).

3. ÖS zoekopdracht 3: 
Informatie over zoeken.
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Kies in het dropdown menu Fulltext zoeken en vul in het zoekveld de naam in die je zoekt. In het voorbeeld is dat Groseckh, en 
klik daaronder op Zoeken.

Er verschijnt slechts één resultaat waarin de naam Groseckh voorkomt als moeder van David Schmidlin. Onder Titel/Inhoud 
blijkt dat David toestemming krijgt voor een wapenverbetering door het wapen van zijn moeder op te nemen in zijn wapen. Vol-
gens het Adelsdiploma van 16 januari 1639 gaat het echter om de moeder van de grootvader van David Schmidlin.
In de balk van de Resultatenlijst zie je onder Code: AT-OeStA/AVA Adel RAA 375.14. Dat is de code die bij correspondentie over 
dit wapen moet worden gebruikt. Klik onder Context op het rechter icoontje en je krijgt drie wapenafbeeldingen: links Schmidlin 
oorspronkelijk, midden Groseckh, rechts het nieuwe gevierendeelde wapen. Klik in de linkerkolom: Verder zoeken in het zoekre-
sultaat. Je krijgt dan een pdf van het resultaat inclusief de wapenafbeelding. Klik je op het vierkante blokje links naast Schmidlin 
en dan op Schmidlin dan krijg een volledige specificatie. Daarin wordt onder URL de code gegeven waarlangs je het wapen ook 
direct kunt benaderen.
Alles is gedigitaliseerd, je kunt dus scans van akten en afbeeldingen opvragen. Deze scans zijn niet gratis en onderworpen aan 
het copyright.

4. ÖS zoekopdracht 4: zoekopdracht.

5. ÖS zoekopdracht 5: resultaat.

6. ÖS eindresultaat.
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De akten zijn in een juridisch Hoogduits geschreven zoals dat 
in de zestiende en zeventiende eeuw aan het keizerlijke hof 
gebruikelijk was, en bevatten nogal wat afkortingen of juridi-
sche begrippen die wij niet direct kunnen lezen of vertalen. 
Voor een correcte vertaling is daarom samenwerking met 
Duitse specialisten aan te bevelen. Op dit punt is de samen-
werking met Frank Schwinghammer, oud-voorzitter van de 
Verein für Genealogie in Nordwürttemberg, goud waard 
gebleken.

Aanvragen, Datenschutz en kosten
Voor ÖS is de voertaal Duits en Engels. Voor het aanvragen 
van een stuk of een afbeelding geef je de Code die in het 
resultaat staat aangegeven. De standaardafwikkeling is dat 
je eerst een bevestiging van de aanvraag krijgt met een 
behandelingsnummer, wie de aanvraag behandeld en – afhan-
kelijk van wat je wil bestellen – een kostenopgave (Auftrags-
erteilung). Na bevestiging van je opdracht krijg je een beta-
lingsverzoek met instructies en uitleg van de regels van het 
copyright. Bij gebruik in een publicatie wordt een bewijsex-
emplaar verlangd.
Voorbeelden van een aanvraagbrief, de ‘Auftragserteilung’ en 
de ‘Kostenvorenschlag’ zullen vanwege de omvang als Bijla-
gen op de website van Gens Nostra worden geplaatst (zie 
Gens Nostra Extra elders in dit blad). Voor vragen is de auteur 
bereid te adviseren.

Praktische toepassing
In 2016 verscheen de studie Van Aken naar Scheveningen. 
Het eerste deel van deze studie beschrijft de kwartierstaat 
van de Scheveningse chirurgijn Johannes Frederik Baumann, 
overleden/begraven te Scheveningen op 15 januari 1796.
In 2020 werd deze – inmiddels uitgebreide - kwartierstaat (in 
het Duits) onder de titel Württembergische Abstammungs
linien zu Schmidlin – Baumann gepubliceerd ten behoeve van 
de Verein für Genealogie in Nordwürttemberg e.V.
Samen met de heer Frank Schwinghammer uit Schwäbisch 
Hall werd het onderzoek naar deze kwartierstaat voortgezet 
omdat in het Österreichisches Staatsarchiv te Wenen de 
wapenbrieven en adelsdiploma’s werden gevonden die ver-
leend waren aan de voorouders van Johannes Frederik Bau-
mann. Het betreft onder meer de families Dreher, Breit-
schwert, Hafenreffer, Essig/Essich en Schmidlin (zie nummers 
6 en 15 in de lijst met geraadpleegde bronnen). Het onderzoek 
naar de kwartierstaat van Johannes Frederik Baumann is nog 
lang niet afgerond.
Doordat de originele bronnen voor de wapenbrieven en adels-
diploma’s thans digitaal kunnen worden opgezocht in het ÖS 
en kunnen worden bestudeerd, is het mogelijk de juiste 
afbeelding van de familiewapens vast te stellen aan de hand 
van de beschrijving in die dossiers en oorkonden.
In veel wapenboeken en wapenverzamelingen (zie nummers 
10, 11 en 16 in de lijst met geraadpleegde bronnen) zijn afbeel-
dingen opgenomen van bovengenoemde families, maar de 
tekenaar/schilder heeft mogelijk geen kennis gehad van de 

originele wapenbrief of adelsdiploma, welke zijn uitgereikt 
aan de desbetreffende families. Daardoor zijn er nogal wat 
verschillen en fouten te ontdekken. Als voorbeeld nemen we 
de families Essig/Essich en Schmidlin.

A. Het wapen Essig – wapenbrief 30 augustus 1530

7. Wapenschets (Skizze) zoals opgenomen in het dossier van de 
Wappenbrief Essich.

 
Beschrijving: het schild is gedeeld, het rechter deel (heral-
disch links) goud, het linker (heraldisch rechts) deel rood, over 
het gehele schild een groene grond. In het rechter deel een 
naar de deellijn toegewende staande beer in natuurlijke kleur 
met uitgestoken rode tong en met de voorpoten en de rech-
ter achterpoot, de van de deellijn links uitgaande, op de groe-
ne grond staande halve palmboom aangrijpend.
Het schild is gedekt met een naar links gewende steekhelm 
gedekt, de dekkleden zijn links goud gevoerd van zwart, 
rechts rood gevoerd van goud.
Helmteken: op een groene grond een zittende beer in natuur-
lijke kleur, die met zijn rechter voorpoot een verkorte knoesti-
ge stam vasthoudt en met zijn tong van rood daaraan likt.

Bij de varianten zien we de volgende afwijkingen ten opzichte 
van de wapenbrief (de nummers verwijzen naar de afbeeldin-
gen):
8.  De afbeelding kent geen kleuren, het wapen is niet gedeeld, 

de boom is geen palmboom, de weergave van de beer is 
niet correct, de helm is geen links gewende steekhelm 
maar een aanziende toernooihelm, dekkleden zwart 
gevoerd van zilver of wit, helmteken: geen knoestige stam 
maar de boom van het schild.

9.  Schild en helmteken zijn correct maar kunnen duidelijker 
worden afgebeeld, de helm is geen links gewende steek-
helm maar een aanziende traliehelm.

10.  Een vrije afbeelding waarbij het linkerdeel nog een keer 
gedeeld is van rood en goud en de palmboom vervangen 
door een lange aar, de beer is niet in natuurlijke kleur maar 
wit, de helm is een naar links gewende toernooihelm, de 
dekkleden zijn groen gevoerd van goud.

11.  Een zwart-wit afbeelding, schild niet gedeeld, de palm 
ongedeeld en omvat door de beer.
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11. Variant wapen Essich uit het Großes WappenBilderLexikon der 
bürgerlichen Geschlechter Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.

810. Varianten wapen Essich uit de wapenverzameling van Folker Frank.

10.

9.
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1215.  Vier varianten van het wapen Schmidlin uit 1550.

12.

15.

13.

14.
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B. Het wapen Schmidlin - wapenbrief 1550, adelsdiploma 22 januari 1639

Beschrijving van het wapen volgens het adelsdiploma uit 
1639:
Schild: gevierendeeld, I en IV Schmidlin, II en III Groseckh 
(doorsneden van zilver en rood, drie groene vogels (papegaai-
en), 2 boven, 1 onder); schilddekking: een aanziende tralie helm 
getopt met een koninklijke kroon (zonder beugels), het helm-
kleed rechts van goud gevoerd met zwart, links van zilver 
gevoerd met goud; helmteken: een vlucht, doorsneden rechts 
van goud op zilver, links van zilver op goud, op de vlucht over 
de deellijn heen een elkaar toegewend groen vogeltje (pape-
gaai), tussen de vlucht de uitkomende man uit het wapen van 
Schmidlin.

In de vier varianten vallen de volgende verschillen op:
16.  In I en IV is het veld  rood in plaats van goud, de gemetsel-

de stenen muur is wit in plaats van zwart, de uitkomende 
man is van goud, heeft geen baard en geen gordel, heeft 
een gouden hamer in plaats van een smidstang en is in I 
omgewend met de hamer in de linkerhand. Dit kan als een 
mislukte courtoisie worden opgevat omdat de vogels in III 
niet omgewend zijn.

17.  In I en IV heeft de uitkomende man een hamer in de rech-
terhand in plaats van de smidstang, in III zijn de vogels naar 
links gewend overeenkomstig de originele wapenbrief. Dit 
kan als een mislukte courtoisie worden opgevat omdat in I 
de uitkomende man niet is omgewend. Hals en kleed van 
de man zijn afwijkend. De dekkleden rechts zijn zwart 
gevoerd  van goud, links van rood gevoerd van zilver. De 
vlucht is gedeeld van zilver op rood met staande op de 
deellijn een elkaar toegewende vogel in natuurlijke kleur. In 
het origineel gaat de deellijn van de vlucht door de vogels.

18. Het wapen zoals afgebeeld in het adelsdiploma, uitge-
voerd in courtoisie.

19.  Een zwart-wit afbeelding. In I en IV van goud een gekan-
teelde schildvoet van zwart waarboven een uitkomende 
man met in I een hamer in de linkerhand, in IV een smids-
tang in de rechterhand; II en III van zilver op goud drie 
vogels 2-1. In het helmteken ontbreken de vogels. Het 
wapen is in courtoisie uitgevoerd.

Uit het vorenstaande blijkt duidelijk dat onderzoek naar de 
originele bronnen noodzakelijk is voor de juiste weergave van 
wapenafbeeldingen en wapenbeschrijvingen. Tevens kan wor-
den vastgesteld wie en in opdracht van wie de wapenbrieven 
en adelsdiploma’s zijn opgesteld en afgegeven. In het geval 
van David Schmidlin kwam daardoor onomstotelijk vast te 
staan dat de moeder van zijn grootvader een Groseckh is. 
Met behulp van haar wapen kan worden vastgesteld tot welke 
familie Groseckh zij behoort. In een heel uitzonderlijk geval 
–  Breitschwert – heeft het onderzoek er toe geleid dat de 
oudste drie generaties volledig over de kop gingen ten 
opzichte van de gevestigde literatuur.

Beschrijving van het in 1550 verleende burgerlijke wapen is: 
het schild is vijf maal kantelig doorsneden, boven in goud een 
uitkomende man in rode rok met lange mouwen en een wijde 
halslijn, de rok vastgehouden met een zwarte riem, het 
gezicht bedekt met een lange puntige baard, het hoofd 
gedekt met een groene krans, in zijn rechterhand een smids-
tang vasthoudend, de linkerhand op zijn heup onder de gordel, 
onder een gemetselde muur van zwarte stenen.
Het schild gedekt met een naar links gewende steekhelm, de 
dekkleden zijn zwart gevoerd van goud.
Helmteken: op een goud/zwarte wrong de uitkomende man 
(zie kader) uit het schild met in zijn rechterhand een hamer.
Merk op dat de smidshamer van de man in het helmteken vier 
maal verschillend is.

Afbeeldingen 12 en 13 zijn een correcte zwart/wit weergave 
van het in 1550 verleende (burgerlijke) wapen waarbij in 12 de 
man geen baard heeft en 13 is ontleend aan het Großes 
Wappen- Bilder-Lexikon der bürgerlichen Geschlechter 
Deutsch  lands, Österreichs und der Schweiz. Afbeeldingen 14 
en 15: kleurenweergave van het in 1550 verleende (burgerlijke) 
wapen Schmidlin, waarbij bij 14 de naar links gewende steek-
helm is vervangen door een aanziende toernooihelm, en bij 15 
de steekhelm aanziend is.

De uitkomende man wordt in de Duitse omschrijving als 
volgt beschreven:
Im oberen Teil ein (wachsender) aufstrebender Mann 
(ohne Beine),
gekleidet in einen roten Rock, mit langen Ärmeln, den 
Hals weit ausgeschnitten
Das Gesicht mit einem langen Bart bekleidet
Der Rock ist mit einem schwarzen Gürtel gehalten
Der Kopf ist mit einem zusammengebundenen grünen 
Kranz geschmückt
Seine linke Hand auf die Hüfte gelegt (unter dem Gürtel)
Im erhobenen rechten Arm hält die Hand eine Schmiedes
tange
Volgens de Nederlandse heraldische omschrijvingen is 
de uitkomende man een figuur zonder benen.
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1619. Vier varianten van het gevierendeelde wapen SchmidlinGroseckh uit het adelsdiploma van 1639.

16.

18.

17.

19.
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Samsom Herzog von Württemberg rechtgezet

Naast de fouten van de wapenafbeeldingen in wapenboeken 
en wapenverzamelingen zijn ook andere fouten te ontdekken. 
Aan de familie Hafenreffer wordt in 1592 een wapenbrief ver-
leend. De toelichting in het wapenboek Siebmacher geeft aan 
dat Samson hertog von Württemberg dit wapen heeft ver-
leend. Een hertog Samson von Württemberg heeft echter 
nooit bestaan. De wapenbrief werd als volgt afgegeven:
‘in Anno 1592 durch Herrn Samson Herzogen, Kays(erlichen) 
Comitem Palatinium, und der Reichsstätt Eßlingen Rhatt p. 
(= etc. etc.) in optima et plerisima forma Wohl außgeführt: und 
clausulirt.‘
Aan deze formulering heeft men ten onrechte de conclusie 
verbonden dat Samsom hertog was van Württemberg. Hij ver-
leende de wapenbrief echter als dienaar van en in opdracht 
van de keizer.
Samson Herzog studeerde vanaf 30 Juni 1556 in Tübingen. Hij 
was sinds 1586 als ‘Pfahlbürger‘ in Esslingen woonachtig. Op 
14 februari 1588 werd hij tot raadsadvocaat benoemd, hij was 
ook ‘Gerichtsvorstand‘ en ‘Registrator’.

Op de websites van:
- Verein für Genealogie in Nord-Württemberg e.V.  
 www.genealogie-nordwuerttemberg.de
- de WGOD 
 www.wgod.nl / www.facebook.com/WGOD.nl
zijn de volledige scripties over de bovengenoemde families te 
vinden en te downloaden.
Op grond van de Datenschutz en copyright bepalingen wordt 
in de website versies géén afbeelding van de scans van 
genoemde dossiers getoond, welke zijn gevonden in het Oos-
tenrijkse staatsarchief. De originele versies zijn bij de auteur 
ter inzage.

Dankwoord
De auteur dankt de heren:
-  Frank Schwinghammer – oud-voorzitter van de Verein für 

Genealogie in Nord-Württemberg e.V.,
-  ir. Rob Dix – eindredacteur/waarnemend hoofdredacteur 

van Gens Nostra,
-  Klaas Padberg Evenboer – Nederlands Genootschap voor 

Heraldiek – Blad Blazoen,
voor hun medewerking aan het onderzoek en de totstandko-
ming van dit artikel.
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le 146), Bauer & Raspe, Inhaber Gerhard Gessner, 
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RUUD RAATS

Achtergrond
Mattheus Jacobus – Theo – Verhiest, mijn grootvader van 
moederszijde, was mijn lieve opa bij wie ik graag op bezoek 
kwam. Mijn opa overleed op nieuwjaarsdag 1990. Twee jaar 
daarvoor was ik begonnen met genealogie. Uiteraard heb ik 
mijn grootouders in de tussentijd gevraagd naar hun ouders 
en kon ik de gegevens uit hun trouwboekje overnemen. Mijn 
opa vertelde mij dat zijn beide ouders in 1919 aan de Spaanse 
Griep zijn overleden, na een verblijf op een quarantaine-boot 
op de Rotte en dat hij als 12-jarige al wees was. Ik ben, na mijn 
bezoeken aan het Rotterdams gemeentearchief, geregeld 
terug geweest om mijn grootvader te vragen over zijn vader. 
Ik kon de overlijdensakte van zijn vader, volgens de gegevens 
Emile Joseph Verhiest (geboren te Brugge op 31 mei 1877), 
namelijk niet in de archieven terugvinden. Mijn opa wilde er 
niets meer over kwijt. Ik moest het met zijn verhaal doen. Er 
speelde nog iets. Volgens het bevolkingsregister werd het 
gezin Verhiest als ‘vreemdeling’ bestempeld. Dat maakte mijn 
grootvader, weet ik van mijn moeder, altijd erg verdrietig. Hij 
was een Rotterdammer en een Nederlander!

Emile Joseph Verhiest
Volgens de geboorteakte van Mattheus Jacobus Verhiest 
(Rotterdam, 25 september 1906) zouden zijn vader Emile 
Joseph Verhiest en zijn moeder Jannetje Martina Hennevan-
ger heten.1 Hierbij staat bij Emile aangetekend dat het 
beroep, woonplaats of ‘in leven zijn’ onbekend zijn. Op alle vol-
gende geboorteakten van de kinderen van Jannetje Martina 
wordt vermeld dat de vader onvindbaar is of als beroep zelfs 
‘kermisreiziger’ is.2

Het toeval wilde dat ik gebeld werd door een Vlaamse genea-
loog uit Oostende, Jean-Pierre Snauwaert, die vragen stelde 
over mijn opa en of ik wist wie zijn vader was. Ik vertelde 
Jean-Pierre wat ik wist en dat ik twijfelde of Emile wel zijn 
vader was. Nu bleek dat Jean-Pierre Snauwaert de voorou-
ders van Emile had uitgezocht tot in de zeventiende eeuw. Hij 
wist mij ook te vertellen dat Emile Joseph Verhiest pas in 
1943 (op 21 januari) in Oostende was overleden.3 Dus niet in 
Rotterdam en trouwens ook niet aan de Spaanse Griep. Wat 
Jean-Pierre mij tevens vertelde, was dat Emile in Oostende 
een verhouding kreeg met weduwe Fevernie Snauwaert. Uit 

De vader van  
Mattheus Jacobus Verhiest
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deze relatie zijn kinderen voortgekomen. Jean-Pierre is daar 
een nakomeling van. De kinderen van Fevernie kregen haar 
achternaam. Na overlijden van Jannetje Martina Hennevanger, 
immers de officiële echtgenote van Emile, hertrouwde Emile 
met Fevernie.

Franciscus Cornelis Kerpels
In de periode van dit onderzoek woonde ik in Rotterdam, zo’n 
beetje om de hoek van de oude locatie van het gemeentear-
chief Rotterdam dat toen aan de Robert Fruinstraat was te 
vinden. Het was voor mij een kleine moeite om in de archieven 
te duiken. Ik had van het gezin alle kinderen die in Rotterdam 
waren geboren (en overleden) de gegevens en getuigen geno-
teerd. Er ging nog geen lichtje branden wat er wel of niet klop-
te. Ik keek nog eens naar de microfiche van de overlijdensakte 
van Jannetje Martina Hennevanger. Het adres stond erbij: Hil-
degardisstraat nummer 15 klein 1. Ook hierbij geen vreemde 
dingen. Ik dacht te stoppen voor die dag en wilde de lade van 
het apparaat naar mij toehalen om de fiche eruit te kunnen 
halen. Het ging wat stroef. Halverwege haperde de lade. 
Onwillekeurig keek ik naar het scherm. In een flits zag ik daar 
dezelfde straatnaam, Hildgardisstraat. Ik keek beter en zag 
dat het een overlijdensakte was van ene Franciscus Cornelis 
Kerpels. Die naam had ik eerder gezien! Op zijn overlijdensak-
te stond ook de naam van zijn vader: Mattheus Jacobus Ker-
pels. Mattheus Jacobus, de naam van mijn opa, de eerste zoon 
van de Rotterdamse kinderen van Jannetje Martina. Terug-
zoekend in de geboorteaktes van de kinderen van Jannetje 
Martina bleek dat Franciscus Cornelis (Frans) Kerpels de aan-
gever was van de tweede zoon die in Rotterdam is geboren, 
Franciscus Cornelis (ja, precies!). Tweede getuige bij deze 
aangifte was Cornelis Kerpels, de broer van Franciscus. Frans 
Kerpels was weduwnaar van Maria Huijsmans sinds april 
1904.4 Daarna kreeg hij dus vermoedelijk een relatie met Jan-
netje Martina Hennevanger.
Het vreemde toeval aan bovenstaande is dat beide helemaal 
niet op de Hildegardisstraat woonden; het blijkt een adres te 
zijn van een hulp-ziekenhuis dat in 1919 werd ingezet om 
gevallen van vlektyfus te beperken. Ook werd hiervoor een 
boot ingehuurd, een landverhuizershotel van de ‘Uranium 
Steamship Co.’, om patiënten in te kunnen opvangen.5 Frans en 
Jannetje zijn dus waarschijnlijk niet aan de Spaanse Griep 
maar aan de vlektyfus overleden.

Jannetje Martina Hennevanger
Mijn overgrootmoeder was in 1901 uit Brussel vertrokken naar 
haar geboorteplaats Maassluis. Als Rooms-Katholiek gezin 
was het niet kies om te scheiden. Formeel bleven Emile Joseph 
en Jannetje Martina gehuwd, maar waren sinds 1901 geschei-
den van tafel en bed. In 1904 kreeg Jannetje een zoon, Johan 
genaamd, geboren in Maassluis. Er is geen aanwijzing dat 
Frans Kerpels in Maassluis is geweest. Toch zal Johan naar alle 
waarschijnlijkheid geen zoon zijn geweest van Emile Joseph 
Verhiest, maar van Frans Kerpels. Op de gezinskaart van broer 
Cornelis Kerpels wordt Johan Verhiest als inwonend neef 
genoemd.6 Hoe het ook zij, op 9 juni 1906 werd Jannetje offici-
eel ingeschreven in het bevolkingsregister van Rotterdam.7 
Hierbij valt op dat zij de adressen vanaf 1906 deelt met Fran-
ciscus Cornelis Kerpels; acht adressen vanaf 1906 tot aan hun 
overlijden in 1919. Het laatste adres was op de Schiedamsedijk 
243b, het eerste adres dat op de persoonskaart van mijn 
grootvader Mattheus Jacobus Verhiest vermeld staat.8

DNA-match
Als bovenstaand al niet voldoende bewijs is voor het feit dat 
Mattheus Jacobus Verhiest een zoon van Franciscus Cornelis 
Kerpels is, dan zou DNA-onderzoek een definitieve klap op de 
zaak kunnen geven. Sinds kort deel ik mijn DNA via MyHerita-
ge. Een (volle) neef van moederszijde werd meteen als con-
nectie gemeld. Bij zoeken op de naam Kerpels doken twee 
personen op die volgens hun kwartierstaat afstammen van 
Cornelis Kerpels, de broer van Franciscus Cornelis Kerpels en 
nog twee anderen die van een zus afstammen. Na triangulatie 
van ons DNA kwamen er inderdaad overeenkomsten naar 
boven: Wij delen DNA (met segmenten variërend van 18,1 cM 
tot 41,7 cM)! Hiermee lijkt dus voldoende aangetoond dat 
Franciscus Cornelis Kerpels de vader is van mijn opa Mat-
theus Jacobus Verhiest.
Het mooiste en beste bewijs vind ik overigens het volgende. 
Na overlijden van mijn grootvader was ik bij mijn oma op 
bezoek. Ik vroeg haar naar wie mijn oom Frans was vernoemd. 
Mijn oma antwoordde: “Opa wilde dat zijn eerstgeboren zoon 
zou worden vernoemd naar zijn vader”. Toen wist ik eigenlijk al 
genoeg.

Noten
1. Stadsarchief Rotterdam , BS Geboorte, archief 999-01, inv.nr. 1906N, 1906, 

aktenummer 1906.9739, folio n025
2. Stadsarchief Rotterdam , BS Geboorte, archief 999-01, inv.nr. 1911A, 1911, 

aktenummer 1911.981, folio a124v
3. Archief Oostende, Akte van Overlijden, nummer 37 (1943)
4. Stadsarchief Rotterdam , BS Overlijden, archief 999-09, inv.nr. 1904B, 

01-01-1904, aktenummer 1904.1800, folio b151v

5. Leidsche Dagblad, 20 februari 1919, pagina 2 (bron: Delpher.nl)
6. Stadsarchief Rotterdam , Bevolkingsregister, archief 494-03, inv.nr. 851-237, 

1880, Gezinskaarten Rotterdam 1880-1940, aktenummer 255932
7. Stadsarchief Rotterdam , Bevolkingsregister, archief 494-03, inv.nr. 851-492, 

1880, Gezinskaarten Rotterdam 1880-1940, aktenummer 532600
8. Stadsarchief Rotterdam , Bevolkingsregister, archief 494-03, inv.nr. 851-492, 

1880, Gezinskaarten Rotterdam 1880-1940, aktenummer 532603
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ANNE VAN STREUN

Het gezin ‘van Streun’ in 1811
Een belangrijke bron voor een beschrijving van de context is 
het boek van Jaap Bottema ‘Delfzijl. Schetsen uit de Franse 
Tijd. 1795-1814’. De asterix * geeft aan dat dit boek de bron is.
Het gezin woont op het adres Landzaat 84.* Vader Roelf 
Harms van Streun (1761-1811) is gouddraadwerker, een specia-
list in het maken van voorwerpen van gouddraad, in het Frans 
filigrain. Zijn overgrootvader is Roelef Janssen van Streun 
(1664-1732), de eerste met die achternaam en stamvader van 

alle personen die de achternaam “van Streun” hadden en 
 hebben.
Moeder is Dietje Tobias Wedde (1764-1824) en er zijn drie 
zonen Harm Roelfs (1790), Tobias Roelfs (1795) en Tewes 
Roelfs (1803). Op 23 december 1811 overlijdt vader Roelf 
Harms en de oudste zoon Harm Roelfs, matroos op het doua-
neschip “Potage”, wordt kostwinner. Dat is de reden dat hij 
door de “Raad van Rekrutering” is vrijgesteld van de loting 
voor de verplichte militaire dienst in het Franse leger. *

De burgemeester besteelt  
een arme weduwe

Tijdens mijn speurtocht naar de wederwaardigheden van alle leden van de 
familie met de achternaam ‘van Streun’ vanaf omstreeks 1700 kom ik allerlei 

mooie verhalen tegen. De Franse tijd in Delfzijl spant wel de kroon.

1. Miniatuur van maire Ducelliée, 
gemaakt door een onbekende 
kunstenaar. *
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De burgemeester en de ongeletterde weduwe 
Dietje van Streun-Wedde
In 1812 maken Engelse oorlogsschepen de kust en de Wadden-
zee onveilig en ze veroveren de Potage. * Harm van Streun 
moet nu in Engelse dienst op de Potage varen en daarmee de 
blokkade door de Engelsen van de handel op zee ondersteunen.
In opdracht van de Franse overheid moet het bestuur van 
Delfzijl betalen en zorgen voor kost en inwoning van de Fran-
se douaniers en soldaten. Om haar gezin te kunnen onderhou-
den neemt Dietje Franse douaniers in de kost. De burgemees-
ter, de ‘maire’, moet haar jaarlijks uitbetalen.
De maire van Delfzijl in de jaren 1811-1814 is Luca Johannes 
Spandaw Ducelliée, tevens notaris en arts. Hij woont in een 
chic huis dat samen met de schuur maar liefst ƒ 9622,- kostte. *

Hij laat de weduwe Dietje van Streun-Wedde de volgende ver-
klaring van ontvangst van het aanzienlijke bedrag van 176 gul-
den tekenen, als vergoeding voor de kost en inwoning van 

Franse douaniers van mei 1812 tot maart 1813.  (Jeroen Hillen-
ga, historicus van de gemeente Delfzijl, heeft de scans en het 
verhaal aangeleverd.)

Vervolgens steekt de maire het geld in eigen zak. De weduwe 
kan niet lezen en als ze reclameert waar het geld blijft krijgt 
zij nul op rekwest. Ze heeft toch getekend voor ontvangst!

In 1814, na de aftocht van de Franse bezetting, wordt maire 
Ducelliée eervol ontslagen. De weduwe Dietje van Streun- 
Wedde laat het er niet bij zitten en dient met hulp (ze kan niet 
lezen) de volgende aanklacht in. Zij verklaart dat zij niet kan 
lezen en in goed vertrouwen en op sterke aandrang van de 
burgemeester dit document heeft getekend. Tot nu toe (1816) 
heeft zij nog geen penning ontvangen!
Het recht vindt eindelijk zijn loop, zij krijgt haar geld en omdat 
er veel meer van dergelijke zaken spelen sterft de ‘maire’ in 
1818 in armoede.

2. Ontvangstbewijs.

3. Brief aanklacht.
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De schilder van ‘Het uittrekken der Franschen’
Hoe gaat het verder met deze familie? De oudste zoon Harm 
Roelfs sterft in 1816 tijdens een zeereis in Riga. De tweede 
zoon Tobias Roelfs vestigt zich in Delfzijl als “verwer” en 
glazen maker. (Het beroep van “verwer” is het ambacht van 
stoffen verven.) Ook het beroep van de derde zoon Tewes 
Roelfs is ‘verwer’.

Na de Franse tijd is een heel groot schilderij (circa 2,5 bij 6 
meter) gemaakt dat sinds 1907 in de raadszaal van de 
gemeente Delfzijl heeft gehangen en nu (na de fusie tot de 
gemeente Eemsdelta) het pronkstuk is van de wethouderska-
mer in Appingedam. De schilder is T.R. van Streun, volgens 
overlevering moet dat Tobias Roelfs zijn geweest. Mijn recent 
onderzoek doet vermoeden dat het van de hand van zijn broer 
Tewes Roelfs is.
Op dit schilderij van T.R. van Streun over de aftocht van de 
Fransen in 1814 is links de snikketrap goed te zien. Dat is de 
plaats waar de reizigers met de snik in en uit stappen. In het 
midden ligt het zogenoemde ‘eilandje’. Het Franse leger trekt 
door de Farmsumerpoort over het Damsterdiep zuidwaarts, 
terug naar huis.

De laatste nazaten van Tewes Roelfs van Streun zijn de zus-
ters Carla en Ingrid Klaassen, dochters van Hertha Frieda 
Dorothea van Streun, achterkleindochter van Tewes Roelfs. 
Zij bezitten nog wat tekeningen van de hand van Tewes  
Roelfs, waaronder een prachtige aquarel met hetzelfde uit-
zicht op Delfzijl vanaf het Damsterdiep.
Dit is een zicht op Delfzijl langs het Trekdiep, later Damster-
diep genoemd. Wandelaars passagieren op de Trekweg en 
 kijken naar de binnenkomst van een snik. In het midden is nog 
een snik aangemeerd bij de snikketrap, waar reizigers in- en 

4. Uittocht van de Fransen.

5. Tewes tekening: Zicht op Delfzijl vanaf het Trekdiep.
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Tips van de Boekenmakers van Probook
Wanneer je jouw stamboom vast wilt leggen, wil je dat dit 
generaties lang bewaard kan worden en er prachtig uit ziet. 
Je hebt immers niet voor niets zoveel werk gestoken in het 
uitzoeken van de hele geschiedenis. Om deze reden 
 adviseren we om een stamboomboek altijd als een genaaid 
gebonden hardcover te produceren. 

Een genaaid gebonden boek herken je door het garen in het hart 
van de pagina’s of de bundeltjes die je ziet vanaf de zijkant van 

het boek. Bij een gelijmd boek lopen alle pagina’s parallel 
aan elkaar. Door de genaaide binding kan er nooit 

een pagina uit het boek vallen (wat helaas wel 
eens gebeurt bij gelijmde boeken). Als je kiest 

voor een hardcover, zullen we deze altijd 
genaaid voor je afwerken. Wil je een soft-
cover, kies dan voor een genaaid gebonden 
exemplaar.

Een hardcover is veel duurzamer dan een 
 softcover, het omslag beschadigd namelijk veel 

minder snel en het binnenwerk is door het omslag 
ook beter beschermd. Een hardcover oogt daarnaast veel 

luxer dan een softcover en biedt meer mogelijkheden. Zo kun je 

een hardcover uitvoeren met een linnen of kunstleren omslag, 
waar dit bij een softcover niet kan. Wil je jouw boek heel luxe 
maken, dan kun je jouw boek voorzien van een gouden of zilveren 
bedrukking. 

Buiten het feit dat een zilveren of gouden 
bedrukking een hele luxe uitstraling heeft, 
zijn de bestanden die aangeleverd moeten 
worden ook makkelijker te maken. Op die 
manier bespaar je soms veel tijd. Tevens 
heb je wat minder creativiteit nodig om 
hier een mooi ontwerp voor te maken, een 
titel en eventueel auteursnaam kan al 
genoeg zijn. Heb je een familiewapen, dan 
maak je het natuurlijk wel helemaal speciaal. 

Ben je wel creatief? Dan is het wellicht juist iets voor jou om een 
eigen ontwerp te maken die op jouw omslag geprint wordt. Je 
kunt alle kleuren, lettertypes en afbeeldingen gebruiken om het 
omslag samen te stellen. Bijvoorbeeld met een familiefoto van 
de huidige generatie of hele oude archieffoto’s.

Michelle van Deuveren  Probook

uitstappen. Rechts komt een snik aanvaren. De snikjong of 
het jagertje (vaak niet ouder dan acht jaar) zit op het paard en 
blaast op een hoorn bij aankomst of vertrek. Het paard is met 
een lijn verbonden aan de mast. Een knecht staat bij de mast 
om in de gaten te houden dat de lijn nergens achter blijft 
haken. De schipper of snikkevaarder staat normaal aan het 
roer. De snik kon een snelheid halen van zeven kilometer per 
uur.

De amateurhistoricus Tewes Roelf van Streun.
Tewes Roelf van Streun is bekend geworden door zijn boek 
‘Kronijk van Delfzijl’ over de geschiedenis van Delfzijl. Wegens 
het historisch belang van die publicatie heeft de Digitale 
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren het oorspronkelij-
ke manuscript als pdf beschikbaar gesteld  op de website 
dbnl.org. In 1907 hebben notabelen van Delfzijl de tekst van 
Tewes Roelf van Streun uitgebreid met de geschiedenis tot 
1907 en in boekvorm uitgegeven. Zie illustratie.

Literatuur
Kronijk van Delfzijl. T.R. van Streun, 1858. Aangevuld en voort-
gezet tot 1 januari 1907. Uitgeverij M. de Waal, 1907, Gronin-
gen.
Delfzijl. Schetsen uit de Franse tijd (1795-1814). Jaap Bottema. 
2004. Profiel Uitgeverij Bedum.

6. Boek Kronijk van Delfzijl.
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ARNOLD VAN WENT

Arend Verkleij ging, zoals toentertijd in Rooms Katholieke 
kring te doen gebruikelijk was, van zijn elfde tot zijn veertien-
de jaar naar de kostschool Saint Louis in Oudenbosch.
Bij zijn huwelijk in 1901 nam mijn grootvader Arend de zeven-
tiende eeuwse boerderij ‘De Bonte Koe’ over van zijn schoon-
vader Simon Verdegaal. Als lid van de KVP werd hij van 1923 
tot 1941 gekozen in de gemeenteraad van Sassenheim. Ver-
volgens was hij van 1941 tot 1945 wethouder en loco-burge-
meester. Daarnaast was Arend in vele organisaties actief. Zo 
was hij bestuurslid van de KVP, lid van de Raad van Toezicht 
van de plaatselijke Boerenleenbank, voorzitter van Woning-

bouwvereniging De Vooruitgang, bestuurslid van de Land-
bouwschool B.N.S. te Voorhout, voorzitter van de vakwerk-
groep veehouders van de LTB Sassenheim, adviseur van de 
Grond- en Pachtkamer Zuid-Holland, adviseur Bezettings-
schade in Land- en Tuinbouw en hoofdbestuurslid gezond-
heidszorg der veehouderij. Als zelfkazende boer produceerde 
hij roomboter en Leidse kaas. Vanwege zijn vele verdiensten 
voor geloof en kerk werd Arend Verkleij onderscheiden als 
Ridder in de Orde van Sint Silvester. Als eerbetoon voor zijn 
vele maatschappelijke activiteiten is de Arend Verkleijstraat 
in Sassenheim naar hem genoemd.

Arend Verkleij  
en Neeltje Verdegaal

1. Arend Verkleij (18721958). 2. Neeltje Verdegaal (18741919).
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In de kuststreek vond de vroege bebouwing plaats op de 
hoger gelegen strandwallen, waarop de zogenaamde ‘geest-
randdorpen’ ontstonden. In een notariële akte van 1678 wordt 
over de locatie van de huidige boerderij gesproken van 7 hond 
land met huis, schuur en bargen, een croft van 7½ hond 
(bouwland op het hoger gelegen deel voor het huis) en een 
stuk weiland met vogelkooi samen groot 4 morgen (op de 
lager gelegen strandvlakte). Het huis staat precies op de 
overgang van strandwal naar strandvlakte. Het is een boerde-
rij geweest waarin landbouw en veeteelt werd uitgeoefend. In 
1858 is de boerderij ingrijpend verbouwd of geheel vernieuwd, 
blijkende uit een nog aanwezige ‘eerste steen’ en volledig 
ingericht voor de veeteelt. Vanaf 1764 is de boerderij onon-
derbroken in bezit geweest van de familie Verdegaal of aan-
verwanten. Van 1954 tot 1972 boerde zoon Simon Verkleij op 
‘De Bonte Koe’, totdat deze werd verkocht en rond 2000 ver-
bouwd tot woonboerderij. ‘De Bonte Koe’ is rijksmonument.

Arnoldus Johannes (Arend) Verkleij, zoon van Joannes Verkleij 
(landbouwer en oprichter van de oudste nog bestaande 
toneelvereniging ‘Onder Ons’ te Hazerswoude) en Agatha 
Stokman, geboren Hazerswoude 20 september 1872, land-
bouwer en veehouder, overleden Leiden 21 juni 1958, trouwt 
Sassenheim 18 april 1901 Cornelia Maria Barbara (Neeltje) 
Verdegaal, geboren Sassenheim 3 december 1874, overleden 
Sassenheim 16 oktober 1919.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Nicolaas, geboren Sassenheim 14 maart 1902, 

winkelier, overleden Sassenheim 10 maart 1977, trouwt 
Leiden 11 april 1930 Hendrika Maria Knaap, geboren Leiden 
12 december 1902, overleden 20 maart 1986.

2. Johanna Margaretha, geboren Sassenheim 13 maart 1903, 

overleden 15 maart 1998, trouwt Sassenheim 18 mei 1927 
Petrus Theodorus Zwetsloot, geboren Warmond 1 sep-
tember 1900, bloembollenkweker, overleden Sassenheim 
2 april 1986.

3. Simon, geb. Sassenheim 7 april 1904, veehouder, overle-
den Sassenheim 5 april 1987, trouwt Zoeterwoude 20 
augustus 1935 Theodora Petronella van Diemen, geboren 
Zoeterwoude 26 maart 1905, overleden Sassenheim 9 
maart 1987.

4. Agatha Johanna, geboren Sassenheim 4 april 1905, overle-
den Bennebroek 30 april 2001, trouwt Sassenheim 25 sep-
tember 1929 Christianus Henricus Damen, geboren Voor-
hout 20 oktober 1900, bloemist, overleden Sassenheim 17 
mei 1976.

5. Cornelis Antonius, geboren Sassenheim 4 september 
1906, landbouwer, overleden Sassenheim 14 augustus 
1949, trouwt Warmond 23 april 1941 Maria Agnes van der 
Geest, geboren Warmond 12 januari 1908, overleden Lei-
den 27 september 1992.

6. Theodorus, geboren Sassenheim 15 augustus 1908, 
bloembollenkweker, overleden Leiden 21 februari 1974, 
trouwt Voorhout 26 mei 1936 Cornelia Geertruida Josepha 
Verdegaal, geboren Voorhout 22 maart 1905, overleden 
Sassenheim 26 augustus 1995.

7. Maria Cornelia, geboren Sassenheim 23 november 1909, 
overleden 3 maart 2001, trouwt Sassenheim 4 mei 1937 
Johannes Godefridus  Hoogeveen, geboren Noordwijk 8 
juni 1906, veehouder en bloembollenkweker, overleden 
Noordwijk 8 mei 1970.

8. Nicolaas Johannes, geboren Sassenheim 10 januari 1911, 
winkelier, overleden Wassenaar 30 juli 1988, trouwt Oegst-
geest 10 mei 1939 Corina Gerarda Maria Strijk, geboren 

3. Boerderij De Bonte Koe winter 1937 (fotograaf onbekend, collectie auteur). 4. Boerderij De Bonte Koe anno 2019 (foto auteur).

PORTRET
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Alkemade 29 juli 1916, overleden Wassenaar 31 december 
1991.

9. Catharina Maria Agatha, geboren Sassenheim 5 februari 
1912, overleden Hillegom 13 november 2003, trouwt Sas-
senheim 18 juni 1941 Adrianus van Ruiten, geboren Noord-
wijkerhout 1 april 1906, bloembollenkweker, overleden 
Noordwijkerhout 17 oktober 1988.

10. N.N. (levenloos aangegeven kind), overleden Sassenheim 
9 augustus 1913.

11. Cornelia Maria Dorothea, geboren Sassenheim 14 augus-
tus 1914, overleden Hillegom 27 augustus 2008, trouwt 
Sassenheim 7 november 1940, Leonardus Jeroen van 
Went, geboren Noordwijk 1 februari 1909, bloembollen-
kweker, overleden Leiden 15 september 1946.

Beide portretfoto’s zijn rond 1899 gemaakt, waarschijnlijk ter 
gelegenheid van de verloving van Arend en Neeltje. De foto 
van Arend is gemaakt door C.J.L. Vermeulen, Heerenstraat 6, 
Amsterdam, die van Neeltje door Willem Bongenaar, Apothe-
kersdijk 16, Leiden. De gezinsfoto is gemaakt rond 1916 door 
een onbekende fotograaf en toont het hele beschreven gezin. 
De foto’s van ‘De Bonte Koe’ zijn gemaakt in de winter van 
1937 door een onbekende fotograaf en het voorjaar van 2019 
door mijzelf.

5. Gezinsfoto VerkleijVerdegaal, circa 1916 (fotograaf onbekend, collectie auteur).
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Op de website www.gensnostra.nl (zie het openingsartikel) is 
onder de keuze ‘Alle nummers’ een optie Gens Nostra Extra 
opgenomen. Deze optie is vooral opgenomen om langere 
 artikelen die vanwege hun samenhang niet in delen in Gens 
Nostra kunnen worden opgenomen toch een plaats te bieden. 
Daarnaast biedt die optie de gelegenheid om revisies van 
artikelen in de zin van aanvullingen en verbeteringen te kun-
nen plaatsen zonder in herhaling van reeds gedrukte verhalen 
te vervallen. Hieronder zie je een drietal verschillende moge-
lijkheden.
Via een link aan het slot van het item kun je direct naar het 
artikel in de website gaan. De items worden tevens direct in 
een zoekopdracht op de website  meegenomen.
Wij hanteren de volgende categorie- indeling: [NIEUW]: dit 
artikel is niet eerder aan de orde geweest in Gens Nostra, 
[REVISIE]: het artikel sluit aan op een eerder in Gens Nostra 
geplaatst artikel en bevat aanvullingen en verbeteringen, 
[EXTENSIE]: een nadere uitwerking van een geplaatst artikel.

[GN 2020-2 p. 87]
Jan Tolboom (†): Zoeken in een oud  fotoalbum, 30 p., 2018.
Delen van het artikel zijn in 2018 en 2020 gepubliceerd en uit-
eindelijk in de toenmalige website (2020) bijeen gebracht 
onder de naam Een oud fotoalbum in de familie is altijd de 
moeite waard. Thans is dit artikel als eerste in de geheel 
 vernieuwde website opgenomen onder een verkorte titel. Aan 
de inhoud is niets gewijzigd. Klik hier om het artikel in te zien.

[GN 2022-2, p. 68-77; REVISIE]
Chrit Klerken: Parenteel Willems, 4 p., 2022.
Het artikel is een reactie op dat van  Martijn Zieverink, De 
laatste bokken rijder. De auteur heeft in overleg met de heer 
Zieverink het ‘Genealogisch  fragment’ van de familie Willems 
zoals geplaatst op p. 75-76, geheel herzien en uitgebreid met 
aanvullende bijzonder heden neergelegd in deze ‘Parenteel 
 Willems’. Omvang vier generaties. Klik hier om het artikel in te 
zien.

[GN 2022-5, p. 260-267; EXTENSIE]
Fred van der Zwan: Onderzoek doen naar wapenbrieven en 
adelsdiploma’s  de Bijlage, 16 p., 2022.
Bevat bijlagen als aanvulling op het artikel: voorbeelden van 
brieven om in het Duits te communiceren met het Öster-
reichisches Staatsarchiv. Speciaal voor geïnteresseerden die 
zelf met dat archief aan de slag willen. Klik hier om het artikel 
in te zien.

[NIEUW]
Bea Voogt: Bredase bloedverwanten van Maurits, de erfge
naam van Philips Willem, 24 p., 2018.
Dit artikel is eind 2018 aan de redactie aangeboden. Een 
prachtig verhaal, mooi opgemaakt en rijk geïllustreerd, dat 
echter vanwege zijn omvang en samenhang alleen in zijn 
geheel op de website geplaatst kon worden. De perikelen 
rond de website hebben dat echter tot nu  verhinderd.
Het artikel bestaat voor het grootste deel uit een levens-
schets van prins  Maurits, de zorg voor zijn vrouwen, maîtres-
ses en bastaarden, en wordt afgesloten met een uitgebreide 
afstammingsreeks van twaalf generaties tot de ouders van 
de auteur.
Aan de orde komen de halfbroers  Maurits en Philips Willem, 
het liefdes leven van prins Maurits, Maurits en  Margaretha 
van Mechelen en de positie van hun natuurlijke zonen, het 
 testament van Maurits, zijn karakter, de leger carrière van zijn 
bastaardzoon Willem en van zijn zoon Lodewijk. Klik hier om 
het artikel in te zien.

REDACTIE

Gens Nostra Extra

Velazquez  De overgave van Breda.
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WAPEN REGISTRATIES

GROL 
(Onstwedde, Groningen)

Beschrijving:
Wapenschild: geschuind van rood en zilver, twee schuinlinks 
geplaatste aanstotende krulkruis-armen van zilver en zwart.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
rood, gevoerd van zilver.
Helmteken: een vlucht van twee zwarte vleermuis-vleugels.

Dit wapen is in 2021 ontworpen samen met aanvrager door Henk 
’t  Jong te Dordrecht en bestemd voor de naamdragende nakomelin-
gen van Willem Cornelis Grol, gedoopt te Onstwedde op 20 februari 
1722, zoon van Cornelis Jans Smit en Maria Engelbartus, de oudst 
bekende voorouders. Hij trouwde te Onstwedde  in 1749 met Lysbeth 
Hendriks Wubbeling Vlas (1725-1805) en was aldaar in navolging van 
zijn vader smid van beroep, na 1758 gevestigd te Nieuwe Pekela waar 
hij is overleden op 26 juni 1788.

Geregistreerd op verzoek van Bernardus Petrus Franciskus Edward 
Grol, geboren te ’s-Gravenhage op 27 mei 1951, wonende aldaar, zoon 
van Egbertus Johannes Everhardus Grol en Margaretha Johanna 
Hoogendoorn.

Registratie NRF 2021.361, Amsterdam, 8 oktober 2021

Motivering:
De schuining staat voor het knippen van stof bij het binnen de familie 
uitgeoefende beroep van manufacturier. De kleuren zijn die van het 
wapen van Nieuwe Pekela. De krulkruisarmen staan voor het beroep 
van smid dat o.a. voor kerkbouw werd uitgeoefend.
De wapenstichter heeft zich als bioloog met de bestudering van 
vleermuizen bezig gehouden, maar hij ziet er ook symbolische ver-
wantschap met de veenkoloniën in, dit wordt verbeeld met het helm-
teken.

VAN DEN BRINK 
(Amsterdam, NoordHolland)

Beschrijving:
Wapenschild: gedeeld van rood en blauw, twee schuingekruiste, goud 
gesteelde zilveren hamers, rechts een timmermans- en links een 
slaghamer, met de punten toegewend, onder vergezeld van een zilve-
ren schuinkruisje.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed 
rechts in rood, gevoerd van zilver en links in blauw, gevoerd van goud.
Helmteken: een achtpuntige windroos gefacetteerd van goud en 
zilver voor een vlucht rechts rood en links blauw.

Dit wapen is in 2021 in samenwerking met aanvrager ontworpen door 
Henk ’t Jong te Dordrecht en bestemd voor de naamdragende nako-
melingen van Abraham van den Brink (1923-2013), gehuwd met 
Anthonia Cornelia Dral (1926-2009), grootouders van de aanvrager. 
De oudst bekende voorouders zijn Hendrik Berendsen van den Brink, 
geboren te Nijkerk, gedoopt aldaar op 6 februari 1757, zoon van 
Barend Hendriksen van den Brink en Gerritje Gijsberts Bakker, en 
overleden aldaar op 1 juni 1841. Hij trouwde te Nijkerk op 6 december 
1778 met Hendrikje Cornelissen van den Bor, aldaar geboren en 
gedoopt op 7 augustus 1755, en overleden op 24 april 1831. Vanuit Nij-
kerk vestigde Gerrit van den Brink (1858-1958) zich te Amsterdam 
waar hij trouwde in 1883 en waar ook de latere generaties gewoond 
en gewerkt hebben.

Geregistreerd op verzoek van Rik van den Brink, geboren te Amster-
dam op 23 oktober 1985, wonende te Cuijk, zoon van Frans van den 
Brink en Ingrid Schouten.

Registratie NRF 2021.362, Amsterdam, 22 oktober 2021

Motivering:
De kleuren rood en zilver staan voor Amsterdam, evenals het schuin-
kruisje en blauw en rood voor Nijkerk, de bakermat van de familie. De 
hamers staan voor het timmerbedrijf en de windroos voor de 
scheepvaartconnecties van enkele voorouders.
De vlucht staat voor de verhuizing van Gelderland naar Amsterdam.

In het Nederlands Register Familiewapens zijn ingeschreven de familiewapens van:
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Nederlands
College

Heraldiek

DE HULLU 
(’sGravenhage, ZuidHolland)

Beschrijving:
Wapenschild: linksgeschuind: I in goud een zwarte schrijfveer; II in 
groen een zilveren Hugenotenkruis.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
groen, gevoerd van goud.
Helmteken: een gouden lelie voor een zwarte vlucht.

Dit wapen is in 2021 ontworpen door Willem van Zon te Utrecht in 
samenwerking met de aanvrager en getekend door William Coolen te 
Berkel-Enschot. De oudst bekende voorvader was Nicolas de Hullu, 
geboren te Santes (Frankrijk) rond 1600 en overleden aldaar op 28 
januari 1687. Hij trouwde in zijn woonplaats met Marie Madeleine 
Romon. Hun kleinzoon Jean de Hullu week uit naar de Nederlanden en 
vestigde zich uiteindelijk in 1713 te Cadzand, Zeeuws-Vlaanderen 
(Zeeland) alwaar hij een hofstede in de Tienhonderdpolder bewoon-
de. Hij werd de stamvader van de Zeeuwse tak. Het wapen is 
bestemd voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.

Geregistreerd op verzoek van François de Hullu, geboren te ’s-Gra-
venhage op 28 januari 1942, wonende aldaar, zoon van Izaak de Hullu 
en Adriana Varkevisser.
Registratie NRF 2021.364, Amsterdam, 3 december 2021

Motivering:
De geschuinde deling is overgenomen van het wapen van de plaats 
Hulluch in Frankrijk, waaruit de familienaam is ontstaan. Het Hugeno-
tenkruis, de lelie en de vlucht van het helmteken verwijzen naar voor-
vader Jean, die vanuit Frankrijk naar de Nederlanden is uitgeweken 
vanwege zijn geloof.
De schrijfveer representeert het beroep van rijksambtenaren in de 
recente generaties en van de wapenstichter. De kleuren goud en 
groen komen uit het wapen van ’s-Gravenhage, de geboorte- en 
woonplaats van de aanvrager.

WISS 
(Utrecht, Utrecht)

Beschrijving:
Wapenschild: in rood een liggende gezichtsmaansikkel boven verge-
zeld van een zilveren winkelhaak en twee gouden sterren geplaatst in 
het hart en rechtsboven; in de schildvoet een zilveren drieberg; alles 
binnen een zilveren schildzoom met acht blauwe ankers.
Schilddekking: een aanziende helm met wrong en helmkleed in rood, 
gevoerd van goud.
Helmteken: een boom van natuurlijke kleur.
Devies: VIR AMBULAT SED NUMQUAM CURRIT

Dit wapen is gebaseerd op het wapen van de voorouders Wyss/Wiss 
in Zwitserland, het binnenschild is conform het aldaar in het Stadt-
archiv Olten opgenomen wapenschild. Voorvader Ursus Josephus 
(Aloysius) Wiss, die gedoopt is te Trimbach-Olten (kanton Solothurn, 
Zwitserland) op 6 december 1769, kwam circa 1815 naar Nederland 
en vestigde zich te Zeist (dorp Austerlitz), waar hij overleed op 16 
januari 1850. Hij was kousenwever en trouwde in Zeist met Gertrude 
Marie Louise Gravelle des Vallées. Aanvrager is nakomeling van hun 
tweede zoon, Ursus Josephus Wiss die geboren is te Zeist op 23 
december 1824. Het wapen is ontworpen door en bestemd voor de 
aanvrager.
Geregistreerd op verzoek van Wilhelmus Hendrikus Wiss, geboren te 
Utrecht op 20 november 1962, zoon van Karel Petrus Joseph Wiss en 
Marie Filippo.

Registratie NRF 2021.365, Amsterdam, 3 december 2021

Motivering:
In dit wapen is het binnenschild gelijk aan het schild dat is gevoerd 
door de voorvaderen van de familie Wyss/Wiss in Trimbach-Olten, 
Zwitserland. Dit wapenschild is vastgelegd in het stadsarchief van 
Olten en het eigenaarschap ervan in 1973 bevestigd door de stadsar-
chivaris. De schildzoom met de ankers is toegevoegd om er een per-
soonlijk wapen van te maken. De blauwe ankers duiden op de fascina-
tie voor schepen en zee. Het helmteken, de boom in natuurlijke 
kleuren, verwijst naar de stiefdochter van de aanvrager, Andrea van 
den Bosch. De kleuren van de dekkleden zijn de voornaamste kleuren 
van het schild.
Het devies VIR AMBULAT SED NUMQUAM CURRIT (“Een heer wan-
delt maar rent nooit”) is het persoonlijke motto van aanvrager.
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HEUVELMANS
(Breyell, Duitsland)

Het Nederlands College Heraldiek bevestigt bij deze, op verzoek van 
de wapenstichter, dat het hier afgebeelde en beschreven familiewa-
pen Heuvelmans in het jaar 2021 door hem is aangenomen, en daarbij 
is door hem bepaald dat dit wapen mede gevoerd kan worden door 
zijn naamdragende afstammelingen.

Beschrijving:
Wapenschild: in blauw drie zilveren aan de onderzijde opgerolde 
papierbladen en in de schildvoet een gouden drietoppige heuvel, 
beladen met een zwarte drukbal met handvat van natuurlijke kleur.
Schilddekking: een half gewende traliehelm, met wrong en helmkleed 
in blauw, gevoerd van goud.
Helmteken: een uitkomende zilveren griffioen met vleugelpennen, 
snavel, tong en nagels van rood, die tussen de klauwen een gouden 
aan boven- en onderzijde opgerold papierblad draagt, beladen met 
een Gotische zwarte hoofdletter H.
Devies: ET ELIGERE FORTIS EGO SUM

Dit wapen is in 2020 in samenwerking met de aanvrager ontworpen 
en getekend door René Vroomen te Echt, op verzoek van Josephus 
Wilhelmus Jacobus Heuvelmans, geboren te Bergen op Zoom op 7 
december 1959, grafisch ondernemer, wonende te Roermond, zoon 
van Theodorus Johannes Josephus Heuvelmans en Johanna Dorothea 
Maria van Seumeren.
De wapenstichter stamt in mannelijke lijn af van Caspar Melchior 
Balthasar Heuvelmans, geboren te Breyell, Duitsland, op 6 januari 
1790 en overleden te Swalmen op 16 maart 1855; gehuwd te Swalmen 
op 9 mei 1826 met Maria Agnes Hermans, geboren te Swalmen op 20 
augustus 1803 en overleden aldaar op 29 juli 1877.
Het Nederlands College Heraldiek heeft deze wapenbrief per heden 
bekend gegeven en ingeschreven in het Nederlands Register Familie-
wapens.

Registratie NRF 2021.363, Amsterdam, 22 oktober 2021

Motivering:
De familienaam wordt sprekend verbeeld door de drietoppige heu-
vel. De papierbladen en de drukbal (een halfronde, met leer overtrok-
ken bal met handvat voor het opbrengen van de drukinkt) verwijzen 
naar het drukkersambacht dat gedurende meerdere generaties in de 
familie werd uitgeoefend. De drie half opgerolde papierbladen sym-
boliseren tevens de drie drukcilinders van een drukpers en staan 
eveneens voor de drie kinderen van de wapenstichter.
Het devies ET ELIGERE FORTIS EGO SUN betekent: Ik ben sterk en 
kies.

Geertruda H.I.M. DEMOEDVAN 
HOOGSTRATEN

(Stam Wamel, West Maas en Waal, 
Gelderland)

Beschrijving:
Ovaal wapenschild: in zilver een golvende driedelige balk, blauw, 
goud, blauw, vergezeld van drie groene klaverbladen (1-2).
Schilddekking: een sint-jakobsschelp met een parel ervoor in natuur-
lijke kleur en met schelpkleed in blauw, gevoerd van zilver.
Schelpteken: een gevleugeld blauw wiel met de vleugels van goud.

Dit matrilineair wapen is in 2021 door de aanvraagster ontworpen ten 
behoeve van de nakomelingen in rechte vrouwelijke lijn van Geertrui 
Hol, geboren te Leeuwen (Wamel) op 11 juni 1860, overleden te Wamel 
op 9 januari 1943. Zij trouwde te Wamel op 20 februari 1889 met Ger-
rit Bouman, geboren te Wamel op 4 april 1858 en overleden aldaar op 
2 april 1944. Zij zijn de matrilineaire grootouders van de aanvraag-
ster.
Zij stamt af in vrouwelijke lijn van Jenneken Peters die overleed in 
Wamel voor 1728, getrouwd (1) met Wouter Dercks te Wamel op 28 
februari 1697 en ondertrouwd (2) met Derck Hendricks te Wamel op 1 
juli 1698. Zij is daarbij beschreven als “weduwe van Wouter Derck van 
Wamel”.

Geregistreerd op verzoek van Geertruda Helena Ignatia Maria 
Demoed-van Hoogstraten, geboren te Alphen, gemeente Appeltern 
op 7 mei 1948, wonende te Zutphen, dochter van Petrus Hendricus 
van Hoogstraten en Elisabeth Hendrika Bouman.

Registratie NRF-MG 2021.366, Amsterdam, 17 december 2021

Motivering:
De driedelige balk stelt de twee rivieren Maas en Waal voor, met 
daartussenin het Land van Maas en Waal, de omgeving waar de oud-
ste generaties leefden. De klaverbladen wijzen op de agrarische 
beroepen die in die families voorkwamen: planter, landman, arbeider.
Het gevleugelde wiel staat voor reizen, dit symbool is vanouds door 
de spoorwegen gebruikt, waarbij de vleugels ontleend zijn aan de 
klassieke mythologie, een kenmerk van Mercurius. In heraldiek is het 
symbool gebruikt om transport, snelheid en vooruitgang weer te 
geven.
In de matriarchale stamreeks verbeeldt het, dat de eerste zes gene-
raties een zeer kleine actieradius hadden, ze waren nogal honkvast. 
Vanaf de zevende generatie veranderde dat geleidelijk naar reizen en 
migratie binnen Nederland, via reizen binnen Europa naar reizen tot 
in alle werelddelen in de recentste generaties.
Het goud verbeeldt het oorspronkelijke Land van Maas en Waal 
waarvandaan het reizen begon.

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 5  –  286 Terug naar inhoud



MATEJCZYK 
(Dongen, NoordBrabant)

Beschrijving:
Wapenschild: gedeeld: I in goud een rode harp; II in rood een zilveren 
zwaard met gouden gevest.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
rood, gevoerd van goud.
Helmteken: een uitkomende zilveren Poolse adelaar, goud gebekt en 
gekroond.

Dit wapen is in 2005 ontworpen door Hans Nagtegaal te Delft 
ten  behoeve van de naamdragende nakomelingen van Kazimierz 
Matejczyk, grootvader van de aanvrager. Deze is geboren te Radzi-
onków, Polen op 4 maart 1921. Hij was automonteur van beroep. 
 Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij in de 51e Poolse Pantser-
divisie. Hij trouwde te Dongen op 18 juli 1950 met Lucia Martina 
Maria van Loon en overleed te Dongen op 19 oktober 2002.

Geregistreerd op verzoek van Kazimierz Ivan Stanislaw Johannes 
Matejczyk, geboren te Oosterhout op 19 december 1978 en wonende 
te Dongen, zoon van Johannes Henricus Cornelis Dymphna Matejc-
zyk en Catharina Danyluk.

Registratie NRF 2021.367, Amsterdam, 17 december 2021

Motivering:
Het zwaard staat voor rechtvaardigheid, maar verwijst tevens naar 
de periode dat de grootvader diende in het Poolse leger. De harp is 
symbool voor harmonie en goede samenleving: belangrijke aspecten 
binnen en buiten de familie.
De kleur goud representeert de rijkdom die het gevoel van één zijn 
met elkaar oproept. Rood staat voor de passie en de motivatie van 
de familie als het gaat om het nakomen van verplichtingen en belof-
ten en tevens voor de toewijding betoond aan familie en vrienden.
De adelaar als helmteken refereert aan de Poolse afkomst van Kazi-
mierz Matejczyk.

VUIJK 
(Kralingen, ZuidHolland)

Beschrijving:
Wapenschild: doorsneden: a in rood twee gekruiste bijlen met bladen 
van zilver en stelen van goud; b in zilver een blauwe ossenkop, rood 
gehoornd.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
rood, gevoerd van zilver.
Helmteken: een rode achtpuntige ster voor een zilveren vlucht.

Dit wapen is in 2021 door aanvrager ontworpen ten behoeve van de 
naamdragende nakomelingen van Claes Claesz de jonge Vuijk, sta-
moudvader van de aanvrager. Hij is geboren voor 1589, was bouwman 
(boer) van beroep en hij overleed in 1641. Hij was schepen van Kralin-
gen van 1618 tot 1629. Zijn vader, Claes Claesz de oude Vuijk, de sta-
moudgrootvader, was tot 1612 ook schepen van Kralingen en is over-
leden in Hillegersberg op 20 april 1613; hij was getrouwd met 
Margriete Dircx. De familienaam komt tot op heden voor met ver-
schillende schrijfwijzen.

Geregistreerd op verzoek van Dick Jacobus Vuijk, geboren te 
Amsterdam op 20 maart 1956 en wonende te Ermelo, zoon van Dirk 
Jacobus Vuijk en Geertje Koops.

Registratie NRF 2021.368, Amsterdam, 17 december 2021

Motivering:
Verschillende voorouders van de aanvrager waren schepen. De hak-
bijlen verwijzen naar het “doorhakken van een knoop” bij een geschil 
in een schepengerecht wat uiteindelijk leidde tot een vonnis. Ze ver-
wijzen ook naar het doorhakken van touwen bij de tewaterlating van 
een schip op een scheepswerf: veel van de latere leden van de familie 
Vuijk waren in de scheepsbouw werkzaam in allerlei functies. De os, 
werd in de 17e - en 18e eeuw door boeren (bouwmannen) veelal als 
trekdier gebruikt. De achtpuntige ster is genomen uit het wapen van 
de voormalige gemeente Kralingen.
De kleuren verwijzen respectievelijk naar de rode ster van de voor-
malige gemeente Kralingen en blauw is de schildkleur van de voor-
malige gemeente Hillegersberg. Talloze familieleden zijn in Kralingen 
en Hillegersberg, geboren, gedoopt, getrouwd, overleden en begra-
ven. Goud en zilver zijn een verwijzing naar de metalen in de wapens 
van de voormalige gemeentes Kralingen en Hillegersberg en de 
gemeente Capelle aan de IJssel en Rotterdam.
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CHRISTIAAN STAM

1. Omslag Koptiendenboek (Bron: NHA Haarlem, Toegang 117, inv.nr. 110, jaar 1656).

Stamreeks, stamboom, stamvader

De Gaarderregisters van de koptienden van Gooiland vormen de belangrijkste bron voor 
genealogisch onderzoek in Hilversum in de zestiende en zeventiende eeuw. In dit artikel het 
verslag van de zoektocht naar mijn Gooise voorouders in deze specifieke bron. Omdat 
familie relaties niet altijd evident zijn, maak ik gebruik van een set indicatoren die aanwijzin-
gen geven voor mogelijke familierelaties. Het resultaat is een onderbouwde uitbreiding van 
mijn persoonlijke stamreeks, een overzicht van mijn erfgooiersfamilie in de zeventiende 
eeuw en een bijdrage aan verder genealogisch onderzoek in de Gooise koptienden.  

Erfgooiersfamilie Stam  
in kaart gebracht
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Erfgoyers soodie genaamt werden
In augustus 1708 gelasten de Staten van Holland de dorpen in 
het Gooi te maken en te overhandigen ‘(..) een exacte lyste 
van alle diegeene, de welcke jegenwoordig in weese zyn, en 
het gebruyck der soogenaamde Gemeynte op eenige wyse 
genieten, hetzy als Erfgoyers soodie genaamt werden hetzy 
als recht daartoe selfs of haare voorsaten by koop of by gun
ste verkregen hebbende’.1

Nog in hetzelfde jaar leidde deze opdracht tot een lijst met 
meer dan 1000 namen van personen die zich erfgooier moch-
ten noemen. Sinds enkele jaren weet ik dat ik in mannelijke lijn 
afstam van Jacob Claasz Stam, een erfgooier op de lijst van 
het Gooise dorp Hilversum. De ontdekking van deze vermel-
ding was het resultaat van grondig genealogisch speurwerk.2 
Vanwege het ontbreken van verdere kerkelijke en burgerlijke 
registers, als gevolg van de grote brand in Hilversum van 25 
juni 1766, liep het genealogisch onderzoek hier helaas vast.
Als familiehistoricus, bovendien woonachtig in het Gooi, 
groeide het verlangen om mijn Gooise afkomst verder te 
onderzoeken. Directe aanleiding om er daadwerkelijk mee 
aan de slag te gaan, was een artikel dat mijn oom mij toe-
stuurde over De Gooilandse Koptienden3. In dit artikel wordt 
een handreiking gedaan voor het gebruik van de administratie 
van deze specifieke Gooise belasting voor genealogisch 
onderzoek. In een naschrift doet de redactie bovendien een 
oproep aan lezers om hun ervaringen met deze bron te delen. 
Voor mij een laatste zetje om de handschoen op te pakken.

Omdat uit de koptiendenadministratie familierelaties kunnen 
worden afgeleid, wordt deze al heel lang erkend als een inte-
ressante bron voor verder genealogisch onderzoek. Boven-
dien wordt ze steeds toegankelijker: de boeken voor Huizen, 
Blaricum en Laren zijn al volledig gedigitaliseerd beschikbaar 
(o.a. via website NGV). Voor de overige Gooise gemeenten is 
men vooralsnog aangewezen op de originele boeken in het 
Noord-Hollands Archief in Haarlem (NHA), waarvan een deel 
gescand is en raadpleegbaar via de website.4

Het doel van mijn onderzoek is drieledig. Ten eerste wil ik 
met behulp van de Koptienden van Gooiland mijn stamreeks 
uitbreiden. Wie waren de voorvaders van Jacob Claasz 
Stam? Ten tweede probeer ik het erfgooiersgeslacht Stam 
in kaart te brengen. Wat was de relatie tussen de in de admi-
nistratie genoemde Stammen en vanaf wanneer wordt deze 
familienaam gebruikt? Ten derde hoop ik dat dit artikel bij-
draagt aan gefundeerd genealogisch onderzoek in de Gooi-
se koptienden.
Over erfgooiers is al veel geschreven. Dit artikel is niet 
bedoeld om daar nog iets in algemene zin aan toe te voegen. 
Voor verdere verdieping over dit thema, verwijs ik graag 
naar bestaande literatuur. Voor het goede begrip lijkt het mij 
echter wel noodzakelijk een korte toelichting te geven op 
het verschijnsel erfgooier en de Gooise koptienden.

Erfgooiers
In de tiende eeuw behoorde het Gooi (Nardincklant) tot de 
bezittingen van Graaf Wichman van Hamaland (gebied langs 
de oever van de IJssel, van Deventer tot Emmerik). Toen zijn 
jongste dochter Liutgard abdis werd van het klooster in Elten, 
schonk de graaf een deel van zijn bezittingen aan het klooster, 
waaronder het leengoed Nardincklant. Drie eeuwen later 
werd dit leengoed een speelbal in de machtsstrijd tussen 
 Holland en Utrecht. De uitkomst hiervan was dat het klooster 
van Elten in 1280 Nardincklant in erfelijke pacht (25 goudstuk-
ken per jaar) overdroeg aan Floris V, Graaf van Holland.
Om de exploitatie van het land te stimuleren (en dus de 
inkomsten), had de abdis van Elten de boeren in het Gooi de 
gebruiksrechten op ongecultiveerde gemeenschappelijke 
gronden (zoals heidevelden, meenten, bossen) geschonken. 
Deze gebruiksrechten waren erfelijk en werden overgedragen 
van vader op zoon. Personen die begiftigd waren met dit recht 
werden erfgooiers genoemd. In principe kregen alle zonen 
van erfgooiers het gebruiksrecht (recht van veldslag), maar 
aan de uitoefening ervan werden eisen gesteld (schaarrecht). 
Deze eisen werden vastgelegd in zogenoemde schaarbrie
ven.5 In essentie kwam het erop neer dat het uitoefenings-
recht voorbehouden was aan meerderjarige mannen, die 
woonachtig waren in het Gooi, beschikten over een hoeve met 
vee en in mannelijke lijn afstamden van erfgooiers. Dit laatste 
betekende dat het gebruiksrecht niet overdraagbaar was op 
niet-erfgooiers die met erfgooiersdochters trouwden.6

Gooilandse koptienden
Voor het gebruik van de grond in het Gooi, moest door de erf-
gooiers (en andere grondbezitters) een speciale belasting 
worden betaald aan het klooster in Elten. Het innen van deze 
belasting was door het klooster in leen uitgegeven aan de 
Heren van Nijenrode.7 Bij de overdracht van het Gooi aan Flo-
ris V, bleef dit ongewijzigd.
Deze belasting werd koptienden genoemd. Aanvankelijk 
bedroeg de belasting 10% van de opbrengst (vandaar tien
den), later werd dit een aantal koppen graan (rogge/gerst) per 
eenheid oppervlakte (vandaar koptienden). Nog weer later 
(vanaf 1538) kon met geld worden betaald. Hiervoor werd 
jaarlijks een omrekenfactor van koppen naar geld vastgesteld 
op basis van de actuele graanprijs, omstreeks Kerstmis vast-
gesteld door de magistraat van Naarden.
Voor de berekening van de hoogte van de belasting werd 
gebruikgemaakt van specifiek Gooise inhouds- en oppervlak-
tematen. Verwarrend hierbij is dat de meest gebruikte eenhe-
den zowel inhoud als oppervlakte konden uitdrukken. Uit-
gangspunt hierbij was dat een schepel graan (inhoud) de 
hoeveelheid was die men nodig had om een schepel  grond 
(oppervlakte) in te zaaien. Andere gebruikte eenheden waren 
roe, kop, spint, morgen en mud (zie Tabel 1).
Voor ieder stuk grond was de hoogte van de belasting, uitge-
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drukt in kop, eeuwig vastgesteld. Naast de oppervlakte was 
de aanslag ook afhankelijk van de kwaliteit (vruchtbaarheid) 
van de grond. Het officiële tarief bedroeg 20 kop graan per 
morgen grond (= 4 kop/schepel)8. Een schepel is 32 kop, dus 
het officiële belastingtarief bedroeg 4/32 deel, of 12,5%. In 
werkelijkheid lag het tarief lager. Schipper (2020) geeft in zijn 
artikel enkele voorbeelden, variërend van 2 tot 3,6 kop/sche-
pel, of 6 tot 11 procent.

Omgekeerd kunnen we dus ook op basis van de geheven 
belasting ongeveer berekenen hoeveel grond een boer in 
gebruik had. Uitgaande van een belastingpercentage van 
12,5% en bovenstaande eenheden, kunnen we vaststellen dat 
een boer die 4 kop belasting moest betalen, eigenaar was van 
1 schepel grond (= 32 kop = 1.953m2). Over het algemeen beza-
ten de boeren slechts kleine stukjes grond, dus de koptienden 
konden meestal in enkele koppen worden uitgedrukt.
Zoals gezegd, was de hoogte van de aanslag afhankelijk van 
de graanprijs. In het jaar 1700 bedroeg deze Hfl. 4,75 per mud 
voor rogge en Hfl. 2,75 per mud voor gerst. Dit betekent dat 
het officiële belastingtarief voor rogge ongeveer 4 cent/kop 
bedroeg en voor gerst ongeveer 2 cent/kop. Omgerekend 
naar de huidige waarde is dat ongeveer €0,40/kop voor rogge 
en €0,20/kop voor gerst.9

De inning en de administratie
Zoals gezegd hadden de abdissen van Elten de inning van de 
koptienden in leen uitgegeven aan het Huis Nijenrode. In het 
begin van de achttiende eeuw, ten tijde van mijn voorvader 
Jacob Claasz, kwam dit tiendleen geheel in handen van Mr 
Daniël Hooft, schepen van Amsterdam.10

De daadwerkelijke inning werd niet door de leenheer gedaan, 
maar door gaardermeesters. Aanvankelijk gingen de gaarder-
meesters, in de periode tussen Kerstmis en Driekoningen (de 
twaalf nachten na kerstmis), als iedereen gedorst had, voor 
de inning bij de boeren thuis langs. Vanaf 1623 werden zitdagen 
georganiseerd waarop de boeren hun aanslag ‘in handen van 
de collecteurs’ konden voldoen. In Hilversum zat de gaarder-
meester twee dagen. Wie niet betaalde was sluij.11 In dat geval 
werd het volgende jaar een dubbele tiende geheven, het 
tweede jaar het vierdubbele en na het derde jaar kon beslag 
worden gelegd op de grond.

De administratie van koptienden werd bijgehouden in het 
gaarderboek. Van 1502 tot 1835 zijn deze boeken bewaard 
gebleven. Hierin staat de aanslag, per persoon uitgedrukt in 
hoeveelheid graan, en of men had betaald. Daarnaast werd 
genoteerd of er mutaties waren in de aanslag. Het kon zijn dat 
aanslag (= bouwland) van een ander was overgenomen of aan 
een ander was afgestaan. In deze gevallen werden de namen 
van betrokken partijen vermeld. Zowel bij de gever als bij de 
ontvanger.
Nieuwe eigenaren werden aan het register toegevoegd. Soms 
werd hierbij genoteerd wat de familierelatie was tussen de 
partijen. ‘In tal van andere laat deze zich - met meer of minder 
waarschijnlijkheid - wel vermoeden op grond van beider 
namen.’12 Met name dit laatste maakt van deze boeken een 
interessante genealogische bron. Vanwege de grote brand 
van 1766, waarbij de kerkelijke en burgerlijke administraties 
verloren gingen, wordt dit zelfs gezien als het belangrijkste 
genealogische archief voor de zestiende en zeventiende 
eeuw voor Hilversum.
Koptienden werden betaald door gebruikers (eigenaren of 
pachters) van grond in het Gooi. Gebruikers waren vaak erf-
gooiers, maar konden ook instellingen (bijv. kerken, kloosters) 
of buitenstaanders zijn.13 Dus niet alle vermeldingen in de 
koptiendenadministratie zijn erfgooiers. Voor mijn onderzoek 
heeft dit verder geen consequenties, omdat van mijn voorva-
der Jacob Claasz Stam vermeld wordt op de erfgooierslijst 
van 1708 en dus vaststaat dat hij een erfgooier was en 
afstamde van ... een erfgooier. Bovendien gaat het mij niet om 
het aantonen dat hij erfgooier was, maar om het aantonen van 
familierelaties.

Erfgooierslijst van 1708
Erfgooiers die voldeden aan alle eisen hadden dus het recht 
gebruik te maken van de gemeenschappelijke gronden voor 
het scharen van hun vee. Regelmatig maakten ook boeren die 
daar niet toe gerechtigd waren gebruik van de erfgooiers-
gronden. Voortdurend leidde dit tot spanningen en rond 1700 
ontstond er een conflict dat zo hoog opliep, dat het uiteinde-
lijk werd voorgelegd aan de Staten van Holland. Deze beslo-
ten dat zowel de gronden als de erfgooiers in kaart moesten 
worden gebracht. Dit resulteerde in 1708 in een lijst van per-
sonen die, volgens de geldende definitie, afstamden van een 

Oppervlakte in m2 Inhoud

Roe 12,2 Roe

Kop = 5 roe 61 Kop = 4 roe

Spint = 8 kop 488 Spint = 8 kop

Schepel = 4 spint 1.953 Schepel = 4 spint

Morgen = 5 schepel 9.765 Mud = 4 schepel

2. Gooise meeteenheden voor berekening 
koptienden.
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oorspronkelijke erfgooier (of het recht later via koop of gunst 
hadden verkregen). Iedereen die voortaan aanspraak maakte 
op het gebruik van de gemene gronden, moest kunnen aanto-
nen dat hij afstamde van een persoon op deze lijst.
De uiteindelijke lijst bestond uit 1088 personen. Het meren-
deel hiervan (624) was niet-scharend, dus personen die wel 
het recht hadden, maar er geen gebruik van konden maken, 
omdat ze geen hoeve of vee bezaten of omdat ze buiten het 
Gooi woonden. Deze laatste categorie werd ‘slapende’ erf-
gooiers genoemd. Zodra zij weer in het Gooi kwamen wonen, 
werden hun rechten weer geactiveerd.
De vermelding van mijn voorvader Jacob Claasz Stam op de 
erfgooierslijst van 1708 impliceert dat hij in mannelijke lijn 
afstamde van een oerbewoner van het Gooi, die in de tiende 
eeuw van de abdis van Elten het recht kreeg gebruik te maken 
van de gemene gronden (of van iemand die het recht op enig 
later moment had verkregen). Op zichzelf is dit al een mooie 
opbrengst voor een familiehistoricus op zoek naar zijn 
afkomst, maar vanzelfsprekend wil ik nu meer weten: ik wil 
namen en rugnummers. Hopelijk kan ik deze in de koptienden-
administratie vinden.

Een eerste inventarisatie
Voordat ik zover ben, blijf ik nog even bij de erfgooierslijst van 
1708. De originele lijst is bewaard gebleven en zou zich bevin-
den in het Nationaal Archief in Den Haag.14 Bij raadpleging van 
de inventaris bleek echter dat het stuk ‘niet meer op de laatst 
bekende vindplaats in ons depot ligt’ en dat ook een uitge-
breide zoektocht niets heeft opgeleverd. Het originele stuk is 
dus zoek, hetgeen gezien het belang en de waarde voor het 
behoud van het erfgoed van de erfgooiers een groot verlies is.
Gelukkig is de lijst meerdere malen integraal gepubliceerd en 
daarom toch te raadplegen.15 De Lange (1971) onderkende 
bovendien al vroeg het belang van de lijst. Om deze beter toe-
gankelijk te maken voor een groter publiek, typte hij de 
namen over en maakte een alfabetische ordening van de 
genoemde personen naar doopnaam, patroniem en geslachts-
namen.16 Deze bewerkte lijst van De Lange is het startpunt 
van mijn inventarisatie. Op de Hilversumse lijst op geslachts-
namen (lijst C) vind ik vijf erfgooiers met de naam Stam. Op 
de lijst geordend naar doopnaam (lijst A) vind ik ook hun 
patroniem.17

- Elbert Willemsz Stam
- Cornelis Elbertsz Stam
- Claas Willemsz Stam (weduwe)
- Jacob Claasz Stam
- Willem Claasz Stam

Gezien de zeldzaamheid van de familienaam Stam, is mijn 
aanname dat deze personen behoorden tot dezelfde familie 
en dat de gebruikte patroniemen de onderlinge relatie aan-
geven. Dit zou kunnen betekenen dat Claas Willemsz Stam de 
vader is van Jacob Claasz en Willem Claasz. Het feit dat niet 
Claas Willemsz maar zijn weduwe genoemd wordt, betekent 

dat hij in 1708 reeds was overleden. De twee overige vermel-
dingen (Elbert Willemsz en Cornelis Elbertsz) zijn vermoede-
lijk vader en zoon en gezien het patroniem is Elbert een broer 
van Claas en moet hun vader Willem hebben geheten. Hope-
lijk kan ik deze aannames met behulp van de Gaarderregis-
ters van de Gooise Koptienden bevestigen.

Raadpleging van de Gooise Koptienden
Zoals beschreven in het artikel in Gens Nostra (2020) zijn de 
koptiendenregistraties van Blaricum, Huizen en Laren volle-
dig gedigitaliseerd en beschikbaar voor leden van de NGV 
(onder Digitale Collecties).18 Naast de koptienden zijn boven-
dien verschillende andere bronnen (o.a. DTB-boeken, Oud 
Rechterlijk Archief, Oud Notarieel Archief) opgenomen in de 
database, waardoor reconstructie van familierelaties nog 
verder wordt vereenvoudigd.
Voor het raadplegen van de koptiendenregistraties van de 
andere gemeenten (Bussum, Naarden, Hilversum) zijn we aan-
gewezen op de originele boeken. Een deel hiervan (ong. een 
kwart) is gescand en online beschikbaar via de website van 
het Noord-Hollands Archief (toegang 117) en kan dus vanuit 
huis bekeken worden. Raadpleging van de overige jaren kan 
alleen op aanvraag in de studiezaal in Haarlem (verzoek tot 
scannen kan ook, maar dat kan even duren).
Aangezien Jacob Claasz Stam in Hilversum woonde, zal ik de 
originele gaarderregisters moeten uitpluizen. Uiteraard hoop 
ik dat deze uitsluitsel zullen geven over de vermoedelijke 
familierelatie tussen Jacob Claasz Stam en Claas Willemsz 
Stam. Voordat ik zover ben, ben ik natuurlijk benieuwd of ze 
überhaupt in de administratie voorkomen. Een eerste hulp-
middel hierbij is het ‘apparaat’ van De Lange.

Het ‘apparaat’ van De Lange
In het verlengde van de erfgooierslijst van 1708, onderkende 
De Lange (1972) het belang van de gaarderregisters van de 
koptienden voor genealogisch onderzoek. Hij zag echter ook 
hoe moeilijk toegankelijk deze boeken waren. Om ze beter 
toegankelijk te maken, schreef hij, in de jaren ‘60 van de vorige 
eeuw, in totaal negen jaargangen volledig over (1504, 1537, 
1566, 1593, 1622, 1651, 1680, 1708, 1740)19, met tussenpozen 
van ongeveer dertig jaar, ervan uitgaande dat de gemiddelde 
grondbezitter ongeveer dertig jaar actief was. Bij de namen 
noteerde hij het folionummer (blz. in het register) en het volg-
nummer van de notatie. Met behulp van dit ‘apparaat’, zoals hij 
het zelf noemde, kon men relatief eenvoudig zien of en wan-
neer een grondbezitter in de boeken voorkwam.
Net als de bewerking van de erfgooierslijst van 1708, was ook 
dit initiatief nog voor het digitale tijdperk. Het apparaat (de 
schriftjes met de namen) was eerst ‘voor ernstige belangstel-
lenden’ bij De Lange thuis beschikbaar, later kwamen de 
schriftjes terecht in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in 
Hilversum.20

Raadpleging van het apparaat van De Lange leverde voor mijn 
onderzoek als resultaat drie verschillende Stammen, op twee 
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lijsten (1680 en 1708). Twee van deze personen kwamen niet 
voor op de erfgooierslijst van 1708, dus het totaal aantal 
Stammen kwam hiermee uit op zeven. Hoewel de twee nieu-
we Stammen een afwijkend patroniem hebben (Gerritsz) is 
mijn aanname nog steeds dat alle Stammen aan elkaar ver-
want zijn. Het afwijkende patroniem zou kunnen betekenen 
dat ze behoren tot een tweede tak.

Helaas komt Jacob Claasz niet voor in het apparaat. Dit hoeft 
overigens nog niet te betekenen dat hij helemaal niet voor-
komt in de koptiendenboeken. Het kan zijn dat hij slechts kort 
actief is geweest, tussen de jaren in die door De Lange zijn 
overgeschreven.

Raadplegen van de gaarderregisters
De volgende stap was het raadplegen van de originele kohie-
ren. Voor mijn onderzoek heb ik dat gedaan voor de periode 
1594-1744. Van de 151 onderzochte jaren zijn 133 kohieren 
bewaard gebleven. Hiervan zijn er inmiddels (begin 2022) 67 
gescand en beschikbaar op de website van het Noord-Hol-
lands Archief. De overige 66 zijn op aanvraag te raadplegen in 
de studiezaal in Haarlem. Voor mijn onderzoek heb ik alle 
beschikbare kohieren geraadpleegd.
Omdat ik me niet wilde beperken tot de personen die vermeld 
staan in het apparaat van De Lange, ben ik eerst begonnen 
met het volledig doorbladeren van de Hilversumse koptienden-
administratie met tussenpozen van vijf jaar. Vervolgens heb ik 

lijst Naam Folio/Volgnummer

1680 Claas Willemsz Stam F151/V209

(het weeskind van) Corn. Gerritsz Stam F161/V274

Willem Gerritsz Stam F161/V275

1708 Willem Gerritsz Stam F132/V100

3. Erfgooiers met familienaam 
Stam op de lijsten van De Lange.

Het is alweer een tijd geleden dat ik voor mijn studie 
geschiedenis oude handschriften moest ontcijferen, daar-
om kostte het me aanvankelijk best veel moeite de namen 
en notities in de kohieren te ontcijferen.23 Voor het begrip 
van de koptiendenadministratie zijn vooral de volgende 
begrippen belangrijk:

 afgezet op: vermindering van landbezit
 overgenomen van: vermeerdering van landbezit
 sluij: niet in staat om de aanslag te betalen
 facit: saldo landbezit na mutaties

4. Koptiendenboek 1665, Hilversum, Folio 146, ‘Gerrit Tijmensz Stam, 1 cop, overgenomen van Peter Claas Stoffelsz 2 cop, facit 3 cop’. De krul in de 
linker kantlijn betekent dat de aanslag betaald is (Bron: NHA, Toegang 117, inv. 115).
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de gevonden personen aan de hand van de folionummers in de 
tussenliggende jaren gevolgd.21 Verder heb ik voor mijn inven-
tarisatie, voor sommige periodes, ook de administraties van 
omliggende dorpen geraadpleegd.22

Uiteraard was het eerste doel van mijn zoektocht om middels 
een vermelding van Jacob Claasz Stam zijn vader op te kun-
nen sporen. Vervolgens hoopte ik via de vader verder terug te 
kunnen gaan in de tijd, meer generaties bloot te kunnen 
 leggen en het erfgooiersgeslacht Stam in kaart te kunnen 
brengen. Dit bleek nog knap lastig, maar heeft volgens mij wel 
het een en ander opgeleverd.

Bij het doornemen van de boeken heb ik voor alle Stammen 
per jaar notities gemaakt van namen, hoogte van hun aanslag, 
mutaties in de aanslag en eventuele aanvullende opmerkin-
gen (bijv. familierelaties, sluij, etc.). Op basis hiervan heb ik 
een schematisch overzicht gemaakt van grondmutaties van 
alle scharende erfgooiers met de familienaam Stam (Schema 
1, zie afbeelding 5) Het laat zien van wie, wanneer en hoeveel 

grond werd overgenomen en aan wie, wanneer en hoeveel 
grond werd overgedragen. Het laat zien wanneer iemand 
‘nieuw in het boek’ binnenkwam, hoeveel grond iemand had en 
wanneer iemand ‘uit het boek’ ging.
Omdat de meeste erfgooiers met hun huwelijk grond kregen 
van hun vader of schoonvader, en omdat ze doorwerkten tot 
ze het fysiek niet meer aankonden, geeft dit schema, bij bena-
dering, ook informatie over trouwdata en overlijdensdata.
Totaal heb ik in de onderzochte periode zes Stammen gevon-
den in de koptiendenregistratie. Naast de eerder gevonden 
namen (op de erfgooierslijst van 1708 en in de lijsten van De 
Lange) vond ik drie nieuwe namen:
- Willem Tijmen Gerritsz (Stam)
- Gerrit Tijmensz Stam
- Weijmpje Willemsz Stam
Hiermee komt het aantal gevonden Stammen uit op tien. 
Zowel voor de uitbreiding van mijn stamreeks, als het in kaart 
brengen van de erfgooiersfamilie Stam, zullen deze laatste 
drie van groot belang blijken.

5. Mutaties aanslagen van alle scharende erfgooiers met familienaam Stam. De pijlen geven aan van wie (wanneer en hoeveel) de grond afkomstig is 
(overgenomen van) en aan wie de grond is overgedragen (afgezet op). (Bron: NHA, Toegang 117, Gaarder van de koptienden van Gooiland, inv. nrs. 91 t/m 
156 (16381711)).
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Onderbouwde beoordeling vader-zoonrelatie
Na de inventarisatie van alle Stammen, was het tijd om de 
onderlinge relaties in kaart te brengen. Omdat expliciete ver-
melding van vader-zoonrelaties niet voorkwamen, heb ik voor 
de beoordeling hiervan enkele indicatoren gebruikt aan de 
hand waarvan een gefundeerde uitspraak kan worden gedaan 
over een eventuele familierelatie. Deze indicatoren zijn geba-
seerd op de literatuur over het gebruik van de Gooise kop-
tienden voor genealogisch onderzoek.24 Deze criteria zijn:
- Familienaam
- Patroniem
- Grondovername
- Aansluiting in de tijd

De eerste en belangrijkste indicator is 
uiteraard het gebruik van de familie-
naam Stam. Gezien de zeldzaamheid 
van deze naam onder de erfgooiers, is 
dit een zeer sterke aanwijzing voor ver-
wantschap. De tweede indicator is het 
patroniem. Indien het patroniem van de 
ontvanger van grond overeenkomt met 
de eerste naam van de gever van grond, 
is dat ook een indicatie voor verwantschap. Bij het gebruik (en 
overeenkomst) van meerdere patroniemen wordt deze indi-
catie versterkt. De derde indicator is of er sprake is van 
grondoverdracht tussen personen. Deze aanwijzing voor ver-
wantschap wordt versterkt indien er sprake is van eerste 
grondverwerving (persoon van wie als eerste grond wordt 
overgenomen, dus bij de eerste vermelding in het boek). De 
vierde indicator is de aansluiting in de tijd: sluiten de vermel-
dingen in de  koptiendenregistratie op elkaar aan? In een 
natuurlijk verloop mag je er van uit gaan dat de gever (vader) 
niet al te lang na het verschijnen van de ontvanger (zoon) uit 
het boek verdwijnt. Als dit het geval is, dan kan dat een aan-
wijzing zijn voor verwantschap. Tenslotte kijk ik of er sprake is 
van eventueel aanvullend bewijs.
De scores op de indicatoren heb ik uiteindelijk samengevat in 
een tabel. Per persoon heb ik, voor iedere indicator, de gevon-
den informatie samengevat met een ‘+’ (indicatie voor ver-
wantschap gevonden), een ‘+/-’ (twijfelachtig), of een ‘-’ (geen 
indicatie gevonden). De beoordeling of er sprake is van een 
vader-zoonrelatie is het resultaat van de weging van de 
 scores tezamen (Afbeelding 13).

Uitbreiding van de stamreeks
Het eerste doel van mijn onderzoek was het uitbreiden van 
mijn persoonlijke stamreeks: mijn voorouders in rechte man-
nelijke lijn. Aan de hand van bovenstaande indicatoren ben ik 
op zoek gegaan naar vader-zoon relaties, te beginnen met 
mijn oudst bekende voorvader Jacob Claasz Stam.

Jacob Claasz Stam (ca.1660-1744)
Van Jacob Claasz Stam weten we dat hij is geboren rond 
1660-1665 en dat hij op 4 augustus 1744 overlijdt in Hilversum. 

Verder weten we dat hij in 1691 huwt met Geertie Lucasse en 
dat zij in 1692 een zoon krijgen: Gerardus Jacobsen.25

In de gaarderregisters van de koptienden komt zijn naam niet 
voor. De consequentie hiervan is dat ik in de koptiendenboe-
ken ook geen concrete aanwijzing zal vinden over een eventu-
ele verwantschap met een andere tiendplichtige.
Hiermee is mijn onderzoek in zekere zin direct vastgelopen, 
omdat ik nu geen hard bewijs heb waarmee ik mijn stamboom 

verder kan uitbreiden. Desondanks denk ik dat de eerder 
genoemde indicatoren voldoende aanwijzingen geven om 
Jacob Claasz Stam te koppelen aan een persoon in de gaar-
derregisters van de koptienden.
De belangrijkste aanwijzing is zijn familienaam, in combinatie 
met zijn patroniem. In de literatuur over het gebruik van de 
Gooise koptienden als bron voor genealogie wordt meer-
maals benadrukt dat namen een zeer belangrijke aanwijzing 
vormen voor verwantschap26, zeker wanneer ze zeldzaam zijn, 
zoals de familienaam Stam. De combinatie van de familie-
naam Stam met het patroniem Claasz levert slechts één 
match op en is dus een sterke aanwijzing van verwantschap 
tussen Jacob Claasz Stam en Claas Willemsz Stam.
Ondersteunend hieraan is dat hun levens (geschatte leeftij-
den gebaseerd op eerste vermelding in het boek) goed op 
elkaar lijken aan te sluiten. Verder staan personen met dezelf-
de familienaam op de erfgooierslijst van 1708 regelmatig 
direct onder elkaar geregistreerd. Dit geldt ook voor Jacob 
Claasz Stam en de weduwe Claas Willemsz Stam. Mijns 
inziens is dit geen toeval en ondersteunt ook dit het bewijs 
van verwantschap.
Kortom, hoewel Jacob Claasz Stam niet voorkomt in de kop-
tiendenadministratie, geven de scores op de indicatoren vol-
doende reden om te concluderen dat Claas Willemsz Stam 
zijn vader is (zie Tabel 3).

Claas Willemsz Stam (ca.1640-1700)
Van Claas is weinig bekend uit kerkelijke of burgerlijke 
inschrijvingen. Kijkend naar de leeftijd van zijn zoon Jacob, zal 
hij ca. 1630-1640 geboren zijn. Uit de Hilversumse dood-
inschrijvingen weten we dat hij is overleden op 16 april 1700.27

Claas Willemsz was wel tiendplichtig. Hij wordt eenmaal ver-

6. ‘Hilversum, 4 Augustus (1744) overlijdt Jacob Klaessen Stam’ (Bron: SAGV 156.6, item 4c, 
doodinschrijvingen 17251774, RK Laren).
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meld in het apparaat van De Lange, in het jaar 1680 (F151/
V209). Uit de koptiendenboeken blijkt dat hij zijn grond nooit 
heeft uitgebreid. Hij is voor het eerst tiendplichtig in 1671 als 
hij 1¼ cop overneemt van Willem Tijmen Gerritsz. In 1680 
draagt hij zijn hele aanslag over aan Jan Corn. Gerbert 
Elbertsz28.

Kijkend naar de hoogte van de aanslag, beschikte Claas over 
een klein stukje grond: ongeveer 610m2 (bij het officiële tarief 
van 4 kop/schepel). Vermoedelijk was het tarief lager en de 
hoeveelheid grond dus groter, maar het zal niet veel meer 
geweest zijn dan 1200m2. Waarschijnlijk was grondbezit voor 
Claas iets bijkomstigs en had hij verdiensten uit andere activi-
teiten, zoals de verwerking van wol voor de textielindustrie, 
die precies in deze tijd in Hilversum sterk in opkomst was.
Dat het grondbezit voor Claas eerder een last dan een lust 
was, blijkt uit het feit dat hij in tien jaar drie keer ‘sluij’ was 
(1675, 1679 en 1680). Dit betekende dat hij niet in staat was 
om de aanslag te voldoen. Zoals eerder beschreven werd de 
aanslag dan doorgeschoven en verdubbeld. Na drie jaar kon 
beslag worden gelegd op de grond. Misschien is het bij Claas 
zo ver niet gekomen, maar het heeft ongetwijfeld bijgedragen 
aan het feit dat hij al na tien jaar ‘uit het boek’ gaat.
Zoals gezegd draagt Claas zijn grond in 1680 over aan Jan 
Corn. Gerbert Elbertsz. Wat zijn relatie was tot Claas is niet 
duidelijk. Misschien een schoonzoon, of gewoon een boer die 
zijn land uitbreidde. De reden dat Claas zijn grond niet aan zijn 
zoons overdroeg, heeft misschien te maken met het feit dat 

zij nog niet meerderjarig waren en 
bovendien nog niet getrouwd (Jacob 
trouwde in 1691). Daarnaast zou het 
kunnen zijn dat toen al duidelijk was dat 
de toekomst van zijn kinderen niet in 
het boerenbedrijf lag.  

Afgaande op de bron van zijn grond-
bezit en zijn patroniem is er voor Claas 
slechts één kandidaat-vader: Willem 
Tijmen Gerritsz. Dat hij de geslachts-
naam Stam niet draagt, hoeft hem niet 

uit te sluiten. Volgens De Lange (1972) werd in Hilversum rond 
1650 slechts 30% van de aangeslagen personen met een 
familienaam (geslachtsnaam) aangeduid. Een eeuw later lag 
dit percentage op meer dan 90%. Het feit dat Willem niet 
met geslachtsnaam wordt aangeduid en Claas wel, kan illus-
tratief zijn voor het toenemend gebruik van familienamen in 

deze periode.
Ondersteunend argument voor deze 
kandidaat is dat hun levens (inschrijvin-
gen in de koptiendenboeken) goed op 
elkaar aansluiten. Verder draagt Wil-
lem, in hetzelfde jaar waarin hij grond 
overdraagt aan Claas, ook grond over 
aan Weijmpje Willems Stam, gezien de 
roepnaam vermoedelijk een (onge-
trouwde) dochter.29 Dit past in het 
patroon dat erfgooiers de grond zoveel 
mogelijk binnen de familie probeerden 
te houden. Weijmpje kreeg overigens 
nog minder grond dan Claas (2½ roe = 
305m2 bij een tarief van 4 kop/schepel), 
stond slechts 5 jaar in het boek en ging 

bij de eerste keer sluij, in 1675, alweer uit het boek.
Hoewel de verwantschap tussen Claas Willemsz Stam en Wil-
lem Tijmens Gerritsz niet blijkt uit het gebruik van dezelfde 
achternaam, geven de indicatoren voldoende reden om aan te 
nemen dat Willem de vader is van Claas (zie Tabel 3). Een aan-
name die overigens later in mijn onderzoek zal worden beves-
tigd.

Willem Tijmen Gerritsz Stam (ca.1615-ca.1675)
Voor zover bekend is van Willem Tijmen Gerritsz geen enkele 
burgerlijke of kerkelijke inschrijving bewaard gebleven. 
Gezien de leeftijd van zijn zoon Claas, zal hij geboren zijn rond 
1615-1620, halverwege de Tachtigjarige Oorlog.
Willem Tijmen Gerritsz verschijnt voor het eerst in het boek in 
1638 als hij 4 kop overneemt van Thijman Gijsbert Claasz. 
Twee jaar later (1640) draagt hij deze aanslag over op Gerbert 
Jansz en verdwijnt uit het boek. Weer drie jaar later (1643) 
maakt hij zijn rentree als hij 2½ kop overneemt van Bart 
Jacobsz. In 1644 vult hij dit aan met 2 kop van Jan Willem Ger-
bertsz. In 1653 neemt hij van de laatstgenoemde nogmaals 2 
kop over en zet 2½ kop af op Jan Tijmensz. Zijn aanslag 

7. Eerste vermelding Claas Willemsz Stam in 1671. ‘Claas Willemsz Stam, overgenomen van Willem 
Tijmen Gerritsz, 1 cop 1 roe’ (Bron: NHA, Toegang 117, inv.nr. 120, fol. 160).

8. Laatste vermelding Claas Willemsz Stam in 1680. ‘Claas Willemsz Stam, 1 kop 1 roe, Sluij, Afgezet 
op Jan Corn. Gerbert Elbertsz 1 kop 1 roe.’ De verticale strepen in de linker kantlijn geven aan dat 
deze aanslag vervalt (en dus in het volgende boek niet hoeft worden overgenomen). (Bron: NHA, 
Toegang 117, inv.nr. 127, fol. 151).
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bedraagt dan 4 kop en hij neemt verder geen grond meer over.
Afgemeten aan zijn aanslag bezat hij ongeveer 2.000 m2 land-
bouwgrond (bij een tarief van 4 kop/schepel). Zoals eerder 
opgemerkt, was het tarief zeer waarschijnlijk lager en dus de 
hoeveelheid grond groter. Misschien was Willem de laatste 
voorouder in mijn stamreeks die leefde van het boerenbedrijf. 
In ieder geval was het boer-zijn voor hem belangrijker dan 
voor zijn zoon Claas.

Opmerkelijk is dat Willem Tijmen Gerritsz tweemaal in het 
boek verschijnt: in 1638 en in 1643. Volgens het traditionele 
patroon van verwerven en overdragen van grond, kreeg een 
erfgooier bij zijn huwelijk bouwgrond van zijn vader en/of van 
zijn schoonvader. In de jaren daarna breidde hij zijn grond ver-
der uit, eventueel later nog aangevuld door een erfenis. Bij 
overlijden werd de grond zoveel mogelijk binnen de familie 
gehouden (zoons, schoonzoons).
Kwam de eerste overname van grond voor Willem onver-
wachts? Was hij er nog niet aan toe? Was hij nog niet 
getrouwd? Was de hoeveelheid grond te veel? Waarom droeg 
hij alles weer over? Naar de redenen kunnen we alleen maar 
gissen. Ook opmerkelijk is de transactie van 1653, als hij 2 kop 
overneemt en ook 2½ kop overdraagt. Waarom neemt hij 
over als hij het meteen weer kwijt wil? Was dit misschien een 
erfenis die hij direct doorverkocht? Het was de tweede keer 
dat hij grond overnam van deze persoon, dus het zou een 
 warme (familie)relatie kunnen zijn. Misschien was het zijn 
schoonvader? Ook hier blijft het gissen.
In 1671 gaat hij uit het boek. Hij draagt 1½ kop over aan Phlip 

Phlipsen, 2½ roe aan Peter Aertsz Hopman, 2½ roe aan 
Weijmpje Willems Stam en 1¼ cop aan Claas Willemsz Stam.

In alle scharende jaren, van 1638 tot en met 1671, wordt de 
aanslag genoteerd op naam van Willem Tijmen Gerritsz, zon-
der de toevoeging ‘Stam’. Uiteraard had ik wel gehoopt deze 
te vinden, maar de kans hierop was, sowieso na de eerste ver-
melding in 1638, erg klein, omdat de gaardermeesters ieder 
jaar het boek van het voorgaande jaar overschreven.
Desondanks hebben de kohieren van de Gooise koptienden 
me toch de bevestiging gegeven dat Willem Tijmen Gerritsz 
bekend stond onder de familienaam Stam. In het boek van 
1685, 14 jaar nadat hij uit het boek was gegaan, vond ik een 
aantekening dat Peter Aertsz Hopman zijn grond had overge-
nomen van ‘Willem Tijmen Gerritsz Stam’. De aantekening 
stond op een losse notitie en was met een speld vastgemaakt 
onder de aanslag van Hopman.30 De gaardermeesters hadden 
in dit geval zijn naam niet overgeschreven uit een eerder 
boek, maar noteerden zijn naam zoals hij bekend stond.

In de literatuur wordt erop gewezen dat dezelfde persoon 
soms op verschillende manieren werd aangeduid: met patro-
niem, met familienaam of beide. In de 16e eeuw raakten veel 
geslachtsnamen in onbruik en werden vervangen door patro-
niemen. De herinnering aan de familienaam bleef dan wel 
voortleven en werd zo af en toe gebruikt. In de 17e eeuw werd 
de geslachtsnaam weer vaker gebruikt. Dit had te maken met 
toenemende welvaart, waardoor geen genoegen meer werd 
genomen met het gebruik van patroniemen. Door het weer in 

10. Laatste vermelding Willem 
Tijmen Gerritsz. ‘Willem Tijmen 
Gerritsz 4 cop, afgezet op Phlijp 
Phlijpsz 1½ cop, op Claas 
Willemsz Stam 1 cop 1 roe, op 
Peter Aertsz Hopman 2½ roe, op 
Weijmpje Willems Stam 2½ roe.’ 
De verticale streep in de kantlijn 
geeft aan dat hij uit het boek gaat 
(Bron: NHA, Toegang 117, inv.nr. 
120, fol. 130).

9. Eerste vermelding Willem 
Tijmen Gerritsz (Stam) in 1638.  
‘Willem Thijman Gerritsz, 
overgenomen van Thijman 
Ghijsbertsz, 4 cop.’ (Bron: NHA, 
Toegang 117, inv.nr. 91, fol. 139).
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11. Notitie onder de aanslag van Peter Aertsz 
Hopman met toevoeging familienaam: ‘Willem 
Tijmen Gerritsz Stam’ (Bron: NHA, Toegang 117, 
inv.nr. 131, fol. 143).

12. Eerste vermelding Tijmen Gerrits (Brouwer) in 1594. ‘Thijman Gerritsz, komende nieuw in het boek, overgenomen van Gerrit Willemsz Brouwer zijn 
vader  4 kop, nog overgenomen van Lambertus Jansz Hoeck  3 kop.’ (Bron: NHA, Toegang 117, inv.nr. 56, fol. 115).

gebruik nemen van de familienaam probeerde men meer 
vastheid in familieverhoudingen te brengen.31 Of er in de fami-
lie Stam sprake was van toegenomen welvaart betwijfel ik, 
maar dat de naam Stam al eerder was ontstaan en informeel 
werd gebruikt lijkt me zeer aannemelijk.
Hoewel ik er niet meer op had gerekend ‘hard’ bewijs te vin-
den met betrekking tot de familierelatie, denk ik het hiermee 
toch te hebben gevonden. Wat mij betreft is dit de bevesti-
ging dat Willem Tijmen Gerritsz Stam de vader is van Claas 
Willemsz Stam. Zoals Van Breemen (1954) opmerkt, is dit het 
zeldzame ‘buitenkansje’ in het genealogische gebruik van de 
koptiendenboeken. In dit geval letterlijk een speld in een hooi-
berg.

Tijmen Gerritsz?
Nu we weten dat Willem Tijmen Gerritsz de vader is van Claas 
Willemsz Stam, is natuurlijk de volgende vraag: wie is de 
vader van Willem Tijmen Gerritsz? Helpt de koptiendenregis-
tratie me nog een generatie verder terug in de tijd?
De vader van Willem Tijmen Gerritsz is natuurlijk Tijmen Ger-
ritsz. Althans, dat zou je vermoeden op basis van de patronie-

men van de eerste. De eerste persoon van wie Willem grond 
overneemt heeft als eerste naam Tijmen, maar als patroniem 
Gijsbertsz en lijkt daarmee af te vallen als kandidaat-vader. 
Of is Gerrit een verbastering van Gijsbert? Gebaseerd op de 
herkomst en de gebruikelijke afgeleide namen, lijkt het niet 
logisch dat Gerrit is afgeleid van Gijsbert.32 In ieder geval 
roept het zo veel twijfel op, dat niet zomaar aangenomen mag 
worden dat ze verwant zijn.
Daarom heb ik in Hilversum in de eerste vier decennia van de 
17e eeuw gezocht naar personen met de naam Tijmen Ger-
ritsz. Deze inventarisatie leverde aldoor zo’n 12 personen op 
met als eerste naam Tijmen, maar in de hele periode is er 
maar één met als patroniem Gerritsz.33 Deze Hilversumse 
 Tijmen Gerritsz staat in het boek van 1594 tot 1623. Dit bete-
kent dat hij bij de geboorte van Willem al aardig op leeftijd 
moet zijn geweest, hetgeen in die tijd overigens geen uitzon-
dering was. Schipper wijst hierbij op het herhaaldelijk her-
trouwen (vanwege sterfte van partners) tot op hoge leeftijd.34

Op basis van naam en qua aansluiting in de tijd kwalificeert 
deze persoon zich dus als kandidaat-vader, maar bij zijn eer-
ste vermelding in de kohieren in 1594 ontdek ik dat hij zijn 
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grond heeft overgenomen van Gerrit Willemsz Brouwer, ‘zijn 
vader’. Gezien deze expliciete vermelding van de geslachts-
naam lijkt het dus toch niet aannemelijk dat deze Tijmen Ger-
ritsz de vader is van Willem Tijmen Gerritsz Stam.

Of toch wel? Van Breemen (1954) wijst namelijk op de moge-
lijkheid dat men er in die tijd niet voor terugschrok om een 
achternaam aan een vrouwelijke lijn te ontnemen, ook al had 
de vaderlijke lijn vroeger een achternaam gevoerd, bijvoor-
beeld uit overweging dat men de eerste mooier vond dan de 
tweede. Een andere mogelijkheid is dat zijn vader overleed 
toen hij nog jong was, zijn moeder hertrouwde en hij het 
patroniem van zijn stiefvader gebruikte. In dit laatste geval 
zou Tijmen Gerritsz Brouwer zijn vader geweest kunnen zijn 
en Tijmen Gijsbertsz (Stam?) zijn stiefvader.
Maar dit zijn speculaties die wat mij betreft onvoldoende 
grond geven om aan te nemen dat er sprake is van verwant-
schap. Het lijkt erop dat mijn zoektocht naar mijn stamvader 
stokt bij Willem Tijmen Gerritsz Stam. Hoewel we mogen aan-
nemen dat zijn vader Tijmen Gerritsz heette, levert de kop-
tiendenregistratie te weinig bewijs om met enige mate van 
zekerheid verwantschap aan te tonen. Gezien deze onzeker-
heid, heb ik de uitbreiding van mijn stamreeks op dit punt 
gestaakt.

Stamboom erfgooiersgeslacht Stam
Een tweede doel van mijn onderzoek was om de erfgooiers-
familie Stam in kaart te brengen. In de Gaarderregisters van 
de Gooise Koptienden en op de erfgooierslijst van 1708 heb ik 
in totaal tien personen gevonden met de familienaam Stam. 

Naast de drie hierboven beschreven personen uit mijn stam-
reeks, heb ik ook de familierelaties tussen de overige perso-
nen in kaart gebracht. Ook hiervoor heb ik gebruik gemaakt 
van de hierboven genoemde indicatoren.

- Weijmpje Willems Stam: Tiendplichtig. Neemt in 1671 
grond over van Willem Tijmen Gerritsz Stam, gezien het 
patroniem vermoedelijk haar vader en dus een zus van 
Claas Willemsz Stam.

- Elbert Willemsz Stam: Niet-tiendplichtig. Staat vermeld 
op de Hilversumse erfgooierslijst van 1708. Gezien het 
patroniem vermoedelijk een broer van Claas en Weijmpje.

- Willem Claasz Stam: Niet-tiendplichtig. Staat vermeld op 
Hilversumse erfgooierslijst van 1708. Gezien het patro-
niem vermoedelijk een zoon van Claas Willemsz Stam en 
dus een broer van Jacob Claasz Stam.

- Cornelis Elbertsz Stam: Niet-tiendplichtig. Staat vermeld 
op Hilversumse erfgooierslijst van 1708, direct onder 
Elbert Willemsz Stam, vermoedelijk zijn vader.

- Gerrit Tijmensz Stam (ca. 1625-ca. 1680): Tiendplichtig. 
Eerste persoon in de koptiendenadministratie met fami-
lienaam Stam. Neemt in 1652 grond over van Heijndrick 
Claesz Boulhouwer en in 1665 van Peter Claesz Stoffelen. 
Gezien het eerste jaar van vermelding en het patroniem 
vermoedelijk de (jongere?) broer van Willem Tijmen Ger-
ritsz. Verdwijnt in 1678 uit het boek.

- Het weeskind van Corn. Gerritsz Stam: Tiendplichtig. 
Neemt in 1678 grond over van Gerrit Tijmensz Stam. De 
eerste jaren is er enige verwarring over zijn aanduiding. 
Het eerste jaar wordt hij vermeld als ‘Het weeskind van 
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+/- = twijfelachtig
-      = geen aanwijzing gevonden

13. Tabel gevonden aanwijzingen voor vaderzoonrelatie.
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Gerrit Tijmensz Stam’, het tweede jaar als ‘Het weeskind 
van Corn. Gerrits Tijmensz Stam’, het derde jaar als ‘Het 
weeskind Corn. Gerritsz Stam’ en vanaf het vierde jaar: 
‘Het weeskind van Corn. Gerritsz Stam’. Ik neem aan dat de 
laatste aanduiding correct is, dat het een zoon is van 
Corn(elis) Gerritsz Stam en een kleinzoon van Gerrit 
 Tijmensz Stam. Draagt in 1690 zijn grond over aan Willem 
Gerritsz Stam, zijn oom.

- Willem Gerritsz Stam (ca. 1655-1707): Tiendplichtig. Laat-
ste persoon in koptiendenregistratie met familienaam 
Stam. Nam in 1678 grond over van Gerrit Tijmensz Stam, 
gezien het patroniem vermoedelijk zijn vader. Overlijdt in 
1707.35 Laatste vermelding in het boek in 1711.

Belangrijke sleutel voor het in kaart brengen van mijn erfgooi-
ersfamilie is Gerrit Tijmensz Stam. Hoewel scharend, komt hij 
niet voor in het ‘apparaat’ van De Lange, omdat hij actief is 
van 1652 tot 1678, precies tussen twee peildata in (1651 en 
1680). Deze vondst onderstreept voor mij het nut om, bij 
gebruik van de koptiendenregistraties voor genealogisch 
onderzoek, ook de tussenliggende jaren te raadplegen.
Zoals gezegd is mijn aanname dat, gezien de zeldzaamheid 
van de naam onder de erfgooiers in Hilversum, alle genoemde 
Stammen aan elkaar verwant zijn. Uit de mogelijke stamboom 
blijkt dat de naam Stam gebruikt werd in twee takken, waarbij 
de stamvaders in beide takken het patroniem Tijmen gebruik-
ten. Dit versterkt het vermoeden dat ze verwant waren 
(broers). Helaas levert de vermelding van Gerrit (en de perso-
nen van wie hij grond overnam) geen informatie op over de 
identiteit van hun vader Tijmen Gerritsz.

Het feit dat de familienaam in twee verschillende takken 
werd gebruikt, doet vermoeden dat deze al eerder in gebruik 
was, hetgeen betekent dat Tijmen Gerritsz ook al luisterde 
naar de naam Stam en dat deze naam dus tenminste terug-
gaat tot ongeveer 1600.

Conclusies
De Gaarderregisters van de Gooise koptienden zijn voor mij 
een zeer waardevolle bron gebleken. Met behulp van deze 
bron is het me gelukt mijn eigen stamreeks enkele generaties 
uit te breiden, mijn zeventiende eeuwse erfgooiserfamilie in 
kaart te brengen en meer inzicht te krijgen in het gebruik en 
ontstaan van de familienaam Stam. De in dit onderzoek 
gebruikte set indicatoren lijkt een bruikbaar instrument voor 
onderbouwde beoordeling van vader-zoonrelaties.
Gebaseerd op deze set indicatoren is het me gelukt mijn 
stamreeks twee generaties uit te breiden. Mijn nieuwe stam-
vader heet Willem Tijmen Gerritsz Stam. Uitgaande van zijn 
vermelding in de boeken (1638-1671) zal hij geboren zijn rond 
1615-1620 en overleden rond 1670-1675. Dit betekent dat hij 
leefde in een roerige tijd: geboren tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog en gestorven rond het Rampjaar 1672. Gebeurtenissen 
die zeker niet ongemerkt aan het Gooi voorbij zijn gegaan. 
Verdere uitbreiding van mijn stamboom is, vanwege te veel 
onzekerheden, niet gelukt. Uitgaande van de patroniemen 
mogen we er echter vanuit gaan dat zijn vader Tijmen (*ca. 
1580-1590) heette en zijn grootvader Gerrit (*ca. 1555-1565).
Naast de uitbreiding van mijn stamreeks, heb ik alle in de Kop-
tiendenregistratie genoemde Stammen bij elkaar gebracht 
in  een mogelijke stamboom. Ook hiervoor heb ik gebruik 

14. Stamboom erfgooiersfamilie Stam.
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gemaakt van de indicatoren voor het aantonen van familiere-
laties. Uit de stamboom blijkt dat de erfgooiersfamilie Stam 
in de zeventiende eeuw bestond uit twee takken, waarvan 
beide stamvaders het patroniem Tijmen hadden, hetgeen wat 
mij betreft impliceert dat ze dezelfde vader hadden. Aange-
zien ze beiden luisterden naar de familienaam Stam, lijkt het 
aannemelijk dat ze deze naam van hun vader hebben overge-
nomen en dat deze dus al langer in gebruik was. Vermoedelijk 
was dit een van de familienamen die in de zestiende eeuw in 
onbruik was geraakt, maar niet vergeten. Het toenemend 
gebruik in de zeventiende eeuw past in het patroon waarin 
families behoefte kregen om uiting te geven aan hun familie-
relaties.

Naast de genealogische opbrengst heeft dit onderzoek me 
ook enig inzicht gegeven in de sociaal-economische status 
van dit erfgooiersgeslacht in de zeventiende eeuw. De aansla-
gen laten zien dat het kleine boeren waren en dat de hoeveel-
heid grond per generatie snel afnam. Waar Willem Tijmen 
Gerritsz beschikte over ongeveer 2.000 m2 bouwgrond, 
beschikte zijn zoon Claas Willemsz nog slechts over 610 m2 

(bij het officiële tarief van 4 kop/schepel) en kleinzoon Jacob 
Claasz had helemaal geen grond meer.
Door verwatering van het grondbezit werd het voor de boe-
ren steeds moeilijker om rond te komen en werden ze steeds 
afhankelijker van inkomsten uit nevenactiviteiten. In Hilver-
sum betekende dit meestal dat ze werkzaam waren in de 
lakenindustrie, die in de zeventiende eeuw sterk in opkomst 
was. De nevenactiviteit werd hoofdactiviteit en het landbezit 
werd iets bijkomstigs. In de literatuur wordt gesuggereerd 
dat sommigen hun grond aanhielden als belegging (De Lange, 
1972), maar in mijn familie lijkt daar geen sprake van te zijn 
geweest. Het onvermogen van Claas Willemsz om de (kleine) 
aanslag te betalen, doet vermoeden dat hij het niet breed had. 
Blijkbaar was het boer-zijn voor zijn zoons ook niet meer aan-
trekkelijk (haalbaar) en zijn zij direct aan de slag gegaan in de 
(laken)nijverheid.

Tenslotte, een van de aanleidingen om dit artikel te schrijven, 
was de oproep van de redactie van Gens Nostra om ervarin-
gen met het gebruik van deze bron te delen. Omdat mijn 
onderzoek zich op Hilversum richtte, heb ik nauwelijks 
gebruik gemaakt van de database op de website van de NGV. 
Als deze ook voor Hilversum beschikbaar zou zijn geweest, 
had het me zeer veel tijd bespaard. Het doornemen van de 
gaarderregisters in (en op de website van) het Noord- 
Hollands Archief was een zeer tijdrovende klus. Toch is het ‘t 
waard geweest en ik vraag me af of ik de notitie waarop de 
naam van mijn stamvader stond zou hebben gevonden als de 
Hilversumse gaarderregisters gedigitaliseerd zouden zijn 
geweest. Voor dergelijke vondsten blijft toch het zelf uitplui-
zen van de originele bronnen de beste methode.

Met dank aan: Maarten van Bourgondiën, Anton Kos en Jan 
Schipper.
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- StamSite, Genealogie van Pool, Stam en aanverwanten, 

www.Stamek.nl
- Stamboom Van Koert, www.genealogieonline.nl
- Nederlandse Genealogische Vereniging, www.ngv.nl
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- Stichting Tussen Vecht en Eem,  

www.tussenvechteneem.nl
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Noord-Hollands Archief, Haarlem (NHA)

Noten
1. Plakaat Staten van Holland en West-friesland, dd. 31 Augustus 1708, in: Van 

Lennep, 1903, blz. 22.
2. Zie hiervoor de ‘Stamboom Van Koert’ op www.genealogieonline.nl en 

‘StamSite, Genealogie van Pool, Stam en aanverwanten’ op www.stamek.nl.
3. Artikel in Gens Nostra, Jrg. 75, Nr. 6, blz. 322-332.
4. Jan Schipper is bezig met digitalisering van de koptienden van Hilversum.
5. De term ‘schaar’ verwijst oorspronkelijk naar een stuk land groot genoeg om 

een koe voedsel te verschaffen. Later werd met deze term het maximale aantal 
stuks vee (schare) dat een boer op de meent mocht laten grazen bedoeld. (Kos 
en Abrahamse)

6. Zie voor het rechtskarakter van de pachtovereenkomst en de ontwikkeling van 
de schaarrechten: Kos (2010) blz. 89-97 en 187-194.

7. Volgens Kos (2019) werden de koptienden specifiek betaald voor gebruik van 
het Gooise bos (houtkap, sprokkelen). De afspraken hierover werden 
vastgelegd in zgn. ‘bosbrieven’. Gebruik van het bos viel dus niet onder het 
schaarrecht, maar was wel gebaseerd op dezelfde gebruiksvoorwaarden 
en dus voorbehouden aan grondbezitters in het Gooi. De Heren van 
Nijenrode waren de opzichters van het Gooise bos.

8. Over het officiële tarief is onduidelijkheid. De meeste bronnen gaan uit van 
20 kop/morgen = 4 kop/schepel. Volgens berekeningen van Janse (1992, 
blz. 46-47) bedroeg het gemiddelde tarief voor Hilversum aan het begin 
van de 16e eeuw 6 kop/schepel. Zijn vermoeden is echter dat het 
werkelijke tarief lager lag.

9. De Vrankrijker, 1947. Omrekening met behulp van calculator op website van 
het IISG.

10. De Vrankrijker (1947) geeft een uitgebreid overzicht van alle leenmannen.
11. Sluij of sluy komt van het middelnederlandse werkwoord sluyeren of 

versluyeren, hetgeen talmen, traag zijn of dralen betekende.
12. De Lange (1972), blz. 106.
13. Jan Schipper, Handreiking voor het genealogisch gebruik van de Koptienden 

van Gooiland. Op: www.genealogie-huizen.nl.
14. Nationaal Archief, Inventaris van de De Rekenkamer der Domeinen (3.01.27.01), 

Amstelland, Waterland, Gooiland en de eilanden (2.03.1), Stukken rakende 
gemeenten in het Gooiland, gerechtigd in de gemene heide en weide, 
ca. 1700-1716 (755B).

15. O.a. in: Van Lennep, 1903; De Lange, 1971; Kos en Abrahamse, 2007.
16. Deze lijst is beschikbaar in het Tijdschrift-Archief op de website van de 

Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE-1971-12).
17. In de gebruikte bronnen worden namen op verschillende manieren geschreven: 

Claas, Claes, Klaas; Gerrit, Gherrit, Gerrid; Tijmen, Thijmen, Tijman; etc. In dit 

artikel gebruik ik een uniforme/gestandaardiseerde schrijfwijze. Deze kan dus 
afwijken van de schrijfwijze in de originele bronnen.

18. Voor niet-leden is de database te raadplegen via www.genealogie-huizen.nl, 
de website van Jan Schipper.

19. Van Hilversum schreef hij ook nog 1772 en 1805 over.
20. Voor mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de lijsten op de website 

Geschiedenis van Gooiland, www.gooiland-50plusser.nl - Hilversum - Koptien-
den 1504-1740. Later zag ik dat op https://tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 
nog meer lijsten (jaren) beschikbaar zijn.

21. Zoals Schipper voorstelt: van grof naar fijn.
22. Voor de periode rond 1700 vond ik bijvoorbeeld een Jacob Claasz met een 

vader Claas Willemsz in Blaricum, echter deze bleken de familienaam Boer te 
gebruiken en vielen dus af voor mijn inventarisatie.

23. Voor de ontcijfering van het (sterk wisselende) handschrift, was vooral de 
website uitdeoudekoektrommel.com zeer behulpzaam.

24. Van Breemen, 1954; De Lange, 1972; Schipper, 2020.
25. Gebaseerd op eerder genoemde genealogische bronnen. Over een eventueel 

eerder en/of later huwelijk zijn deze bronnen niet eenduidig, maar dat is voor 
dit onderzoek niet relevant.

26. Zie bijv: De Lange, 1972, blz.106.
27. Doodinschrijvingen Hilversum, SAGV 156.4/Item 7, DTB-boeken, 1676-1707.
28.  In apparaat van De Lange heet deze persoon opmerkelijk genoeg Jan Elbert 

Graft (Lijst 1680, Folio 156, Volgnummer 249).
29. Hoewel het niet vaak voorkwam, konden ook vrouwen grondeigenaar en dus 

tiendplichtig zijn. Volgens Jan Schipper betrof dit meestal een ongehuwde 
vrouw.

30. NHA, Toegang 117, Inventaris 131 (1683), Folio 144. In alle onderzochte boeken 
ben ik slechts twee keer zo’n losse notitie tegengekomen.

31. Van Breemen, 1954; De Lange, 1972.
32. Meertens Instituut, Nederlandse Voornamenbank, www.meertens.knaw.nl.
33. In Hilversum trof ik ook nog een Tijmen Gerrit Bartsz en een Tijmen Gerritsz 

Ram aan. De eerste verschijnt in het boek in 1637, de tweede in 1646. Gezien 
het jaar van verschijnen, lijken me dit geen aannemelijke kandidaat-vaders. 
In Huizen vond ik een Tijmen Gerritsz Vos en een Tijmen Gerrit Jacobsz. Deze 
verschijnen respectievelijk in 1637 en 1644 in het boek. Ook hier gaat het zeer 
waarschijnlijk om leeftijdsgenoten en ook deze vallen dus af als kandidaat- 
vaders.

34. Op genealogie-huizen.nl.
35. SAGV 156.4, DTB-boeken Hilversum, retro-acta burgerlijke stand, 7c 

doodinschrijvingen, 1687-1708.
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JOS KALDENBACH

Veel mensen zijn niet gewend in Duitse staatsarchieven of -overzichten te 
snuffelen. Het oude schrift is vaak een belemmering1. Tot voor kort was het 
resultaat - in onze ogen - ook niet denderend, maar die achterstand is behoor-
lijk ingelopen, ook al is de hoeveelheid DTB-boeken lang niet zo groot als in 
Nederland. Maar er is meer dan alleen DTB-boeken. In de bestanden van het  
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (www.lav.nrw.de), gehuisvest in een prach-
tige oude, verbouwde graansilo in Duisburg2 zocht ik, als voorbeelden, naar 
Maastricht, Amsterdam en Alkmaar.
Daar hadden ze wel wat over, veel oudere stukken, die u vaak niet in een 
Nederlands regionaal of stadsarchief kunt vinden.

- de oprichting van een azijnfabriek in Lippe in 1728 door 
H.A. Schürmann;

- illegale emigratie uit Stemmen in 1764 door E. Lüdeking;
- baron J. D. von Kunowitz in de WIC;
- J.Fr. Pohl in de VOC in 1792 (de term VOC geeft ook als hit 

het jonge Verband Ostdeutscher Chormusik);
- dagboeken: 675 maal: van N.N. uit 1666, van von der Recke 

1770-1820; van Waterbeck uit 1791 en van C. Fr. von Ledebur 
uit 1836;

- de regelmatig verschijnende lijsten met buitenlandse 
deserteurs (672 maal), ook uit 1814-1815, en zelfs de aan-
koop in 1907 van gronden door de gebroeders Kemper en 
de Joodse gemeentes in Detmold, Herford en Lemgo van 
1945-1970.

2. Alkmaar
- Dr. Johannis Koch und Dr. Jacobus Fulsi de Alkmaria op 

20-6-1506;
- ook tekeningen uit 1670: van de Boompoort en het Exsijns 

Huis en het Mannen en Vrouwen Gasthuis te Alkmaar;
- een uit Heems herk (in het plaatselijke dialect inderdaad 

uitgesproken als Heemsgerk, maar onder de naam Heems-
kerk in hun index niet te vinden!) uit 1630;

- Van 15-11-1349 kwitantie van de schout, schepenen ende 
raad van Alkmaar voor Heer Derik van Brederode voor 100 

Nederlanders in Noordrijn
Westfaalse archieven 
Voorbeelden van onbekende bronnen

Drie voorbeelden

1. Amsterdam
Amsterdam komt zelfs 611 maal voor. Na vergelijking met de 
site van www.stadsarchief.nl  is er weinig overlapping, ik vond 
bijvoorbeeld de volgende stukken:
- oorkondes met verpachtingen van 1455-1637;
- in 1583 geroofde kurkölnische archivaliën (uit Keur- Keu-

len);
- het terugbrengen van het archief van Bentheim in 1602;
- de bouw van een lijfschip voor de hofhouding van Oranje- 

Nassau in 1606 met o.a. Le Conte x Pels;
- enorm veel testamenten, huwelijkscontracten en militaire 

zaken;
- de overdracht door N. Hummelt in 1656 van de stadswal 

van Ahlen, tussen de Ooster- en Noorderpoort aan burger-
meester G. Angelkotten van Ahlen;

- Bernhard von Galen (Bommen Berend) in Münster met 
kaarten en afbeeldingen  van 1660-1678;

- brief van C.C. Barchman Wuytiers uit 1678 en van Jacob 
Cromhout aan neef Nicolaas Meyknecht in Groningen uit 
1695;

- brieven over de houthandel aan de Lippe door Johan de 
Wit in 1697;

- rekening van Sampsons, inkoop voor H. Otto in 1680;
- aanvraag om wapens te dragen op reis uit 1725 door W. 

Dickebusch;
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pond Hollandsch, die Vrancken, zijn klerck an de stede had 
betaald op een schuld van 200 ponden, perkament en 
zegel. Betreft ook de heerlijkheid Vianen-Ameide;

- oorkondeboek over verpachtingen vanaf 1455, met veel 
namen van schepenen;

- Op 31-1-1519: correspondentie over de stichting Voirburg, 
regent Suffr. Petri, in collectie Broelman IV uit 1532-1547: 
Brief van de Frau Bürgermeister  van Keulen aan Johanna 
Gertrudis Hacksteen, geb. J.G. Hoising/ Hüsing uit ‘Alkmar’ 
en Simon Gerbrand;

- Op 12-6-1586: voor Cornelis Heijndricxs, Rabbi, en doedt 
tans sowie Medenblick, schepen te Alckmaer, verkoopt 
aan Dr. Iuris utriusque Friedrich van Boeijmer, die daar 
raad en pensionaris is, aan Hendrik van Wittenhorst voor 
een gequiteerde som krachtens erfkoop 3 fl. erfrente vol-
gens getransfigureerde oorkonde. Gezegeld door schepe-
nen van Alkmaar Johengen upten Xij Junii, op perkament 
Nr. 1362 c;

- Op 12-8-1613: Voor burgemeester, schepenen en Raad van 
Dorsten: Willem Nieuwenhaus te Alkmar verkoopt mede 
voor zijn vrouw Catharina Jacobs een tuin aan de Papen-
kamp aldaar. Perkament met uithangend zegel; reispas 
voor Jakob Wennen Jansz. en zijn neef Cornelius Hoenen 
uit Grefrath op 30-4-1762; (in het Regionaal archief Alk-
maar komt wél een obligatie van f. 700,= voor, die Jacob op 
26-8-1763 aan Roelof Eijkelkamp verleent, maar alleen de 
regesten daarvan zijn bewaard, de akte zelf is bij notaris 
Jacob van Bodeghom verloren gegaan of met de klant 
meegegeven. Dat mocht alleen bij minder belangrijke 
aktes;

- Johan Witte, geb. 1820, leerling van de Kunstacademie 
Düsseldorf, Elementarklasse in 1840; gedrag goed; hij 
komt ook in het Alkmaars Regionaal voor, als lid van de 
brouwersfamilie aan de Oudegracht (het Fortuijn) en de 
Bierkade (De Burg);

- Correspondentie van Ulrich en Gisela Pagenstecher van 
30-9-1970 over een graf -Pagenstecher in de Laurenskerk 
(uit archief Warendorf; het betreft Bernhard E. Pagen-
stecher, theoloog, die in 1735 na zijn rectoraat in Moers / 
Meurs bij Kleef aan het Murmellius Gymnasium tot rector 
werd benoemd. Hij woonde op stand in het centrum, 
kadastraal A 340, blok 12-0, als B. Pagenstegger inge-
schreven voor een pacht van ƒ 800,= ’s jaars en stierf in 
1749. Het graf is in Alkmaar niet genoteerd.

3. Maastricht
Maastricht wordt 967 maal genoemd.
- Veel militaire, post- en zoutmijnaktes;
- Veel gezegelde aktes van 1221- 1423, de meeste van Otto 

Propst;
- Plackerei (chicanes) van 23 juni 1417 melden bij de hertog 

van Brabant;

- Vrijgeleides voor de Scheidsdag van 10 april 1419;
- Het Premonstrantse klooster in Dokkum 1461-1653;
- Kemper/Kersting uit Nichtighausen in 1579;
- Baron von Bongard zu Heyden 1591-1689;
- Huis op de Grote Gracht: verkoop in 1545 aan Willem van 

der Lyppen, en op 15-3-1574 aan G. Vaessen; brief J. van 
Danicken aan H. van Köln in 1602-1603;

- Brieven aan graaf A. van Velen van de graaf van Solms  in 
1643 en van de schilder Fr. Walschaert in 1663;

- en een volkomen aflaat uit 1758.

Voor elck wat wils dus.

Ga maar eens op zoek
Elke van de zestien huidige Duitse deelstaten heeft zo’n Lan-
des- (of Staats)archiv, u kunt daar écht geluk hebben met oer-
oude, uitgebreide aktes.
Hessen heeft ook nog Oranje-archieven en zeer veel militaria. 
Vergeet dat die grenzen nogal eens wisselden (ook na de 
Wende in 1989 weer), en dat er vóór Napoleon zo’n 2000 
 staatjes, hertogdommen, vorstbisdommen, vrije Hanzeste-
den, etc. bestonden, met dus talloze grenzen…
Probeer eens www.google.de met de naam van het juiste 
 Bundesland: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Branden-
burg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg- Vorpommern, Nieder-
sachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig- 
Holstein, of Thüringen  erbij.
En wees altijd kritisch op de intentie (belang) van een archief-
vormer: de landheer moest kunnen bewijzen, dat zijn horigen 
de naam van zijn boerderij, het land of landheer droegen. Het 
belang van een dominee, rabbi of pastoor was heel anders: 
hoe meer zielen in de kerk, des te meer macht kreeg hij. Een 
huwelijk kon dus op dezelfde dag met de achternamen van de 
landheren ‘voor de wet’ en in de kerk - niet alleen bij Joodse 
gemeentes - met de volkse patroniemen of bijnamen worden 
ingeschreven! Zoals sommige historici al zeiden: één bewijs is 
geen bewijs. Maar twee bronnen kunnen ook best verwarrend 
zijn.
DTB’s: Zeer veel Duitse kerkboeken (rooms-katholieke gratis 
via www.matricula.de of protestantse via www.archion.de 
tegen betaling) hebben voor emigrantenfamilies en geïnte-
resseerde onderzoekers steeds minder geheimen. U moet 
wel het oud-Duits goed kunnen lezen (hulp is er ook in Bunnik 
op de openingsdagen, liefst met reservering), want zoeken is 
noodzakelijk en een verkeerd gelezen beginletter van een 
achternaam kan verwarrend zijn.

Noten
1. Regelmatig verschijnt er een stuk oud-schrift met transcriptie in ‘Gens 

Germana’, ook in Bunnik in te zien, van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek 
Duitsland (www.wgod.nl).

2. Adres: Schifferstrasse 30, Duisburg. Dat is in de Rheinhafen.
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PETER VAN ROODEN

Op 24 december 2019 overleed de in Gorinchem geboren en 
getogen Geertje Kuijntjes op 114-jarige leeftijd en dat is 
uniek1. Sinds de invoering van de burgerlijke stand in 1812 is 
dit de tweede keer dat een Nederlander de leeftijd van 114 
jaar heeft bereikt. De eerste keer is 16 jaar geleden, toen 
recordhoudster Hendrikje van Andel-Schipper (1890-2005) 
op 29 juni haar 114e verjaardag vierde en het daarop volgende 
jaar stierf op 115-jarige leeftijd.
Geertje werd als derde kind geboren in een gezin van zes2. 
Alleen zij en haar jongere broer overleefden de kindertijd en 
haar broer stierf in 1976 op 66-jarige leeftijd, hetzelfde jaar 
waarin hun moeder stierf. In de kwartierstaat 
van Geertje valt op dat hoge leeftijden geen 
uitzondering zijn, haar beide ouders werden 
96 jaar oud en van haar grootouders behaal-
den er twee de leeftijd van 80 jaar of ouder, 
met een totaal leeftijdsgemiddelde van 79,8 
jaar. In de generatie van haar overgrootouders 
is er meer variatie in de behaalde leeftijden, 
deze variëren van 50 jaar tot en met 85 jaar. 
De leeftijd van 90 jaar wordt in de hier vermel-
de generaties (benevens haar ouders) niet 
gehaald.

Geertje is nooit getrouwd geweest en werkte als coupeuse 
tot aan haar pensioen en vervolgens zette ze het handwerken 
voort en breide nog veel – nog tot aan haar 112e levensjaar! 
Daarnaast heeft Geertje veertig keer meegewandeld met de 
Nijmeegse vierdaagse die ze voor het laatst liep op 88-jarige 
leeftijd3. Ook was ze deelneemster aan een aantal buitenland-
se wandelevenementen in onder meer Zwitserland, Oosten-
rijk en Israël4 en ging nog alleen op vakantie toen ze 102 was. 
Ze woonde tot haar 105e nog zelfstandig in appartementen-
complex ‘De Lindenborg’. Toen ze honderd was, brak ze haar 
heup toen ze aangereden werd op weg naar de kapper5. Van 
dit ongeval herstelde ze waarna ze nog veertien jaar leefde. 

Geertje had ten tijde van haar overlijden geen levende familie-
leden meer.
Geertje nam de titel oudste levende persoon in Nederland op 
27 augustus 2015 over van Nelly de Vries-Lammerts (1905-
2015) die toen op 110-jarige leeftijd overleed. Sinds 16 oktober 
2018 was Geertje de oudste persoon uit Zuid-Holland ooit en 
uiteindelijk de op één na oudste Nederlander ooit.

1. Foto van Geertje, gemaakt op haar 111e verjaardag (copyright 
Gemeente Gorinchem).

De kwartierstaat 
Geertje Kuijntjes 
(19052019), de 
oudste vrouw 
van Nederland

2. Annonce 60jarig huwelijk van de ouders van 
Geertje Kuintjes (Nieuwsblad voor Gorinchem en 

Omstreken, 15 juni 1962).

3. Overlijdensbericht  
Jan Johannes Kuijntjes.
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Kwartierstaat

Proband
1.  Geertje Kuijntjes, geboren Gorinchem 19 juli 1905, naai-

ster, overleden Gorinchem 24 december 2019.

Ouders
2.  Jan Johannes Kuijntjes, geboren Zuilichem 23 juni 1873, 

koopman, overleden Gorinchem 2 mei 1970, trouwt Gorin- 
chem 20 juni 1902.

3.  Jannigje Reijnen, geboren Schelluinen 21 januari 1880, 
overleden Gorinchem 22 april 1976.

Grootouders
4.  Jan Johannes Kuijntjes, geboren 7 november 1839, koop-

man, overleden Gorinchem 9 februari 1917, trouwt Zuili- 
chem 26 augustus 1864.

5.  Geertje Kaldenberg, geboren Zuilichem 26 juli 1845, over-
leden Gorinchem 11 januari 1927.

6.  Arie Reijnen, geboren Giessen-Nieuwkerk 10 september 
1848, werkman, overleden Gorinchem 14 juni 1928, trouwt 
Peursum 12 januari 1877.

7.  Willempje Bloodshoofd, geboren Schelluinen 2 juli 1853, 
overleden Gorinchem 3 december 1933.

Overgrootouders
8.  Johannes Kuijntjes, geboren 4 december 1801, bouwman, 

overleden Brakel 15 april 1852, trouwt Brakel 2 februari 
1827.

9.  Lijntje Versteeg, geboren Brakel 13 januari 1804, winke-
lierster, overleden Brakel 13 februari 1886.

10.  Jan Kaldenberg, geboren/gedoopt Herwen en Aerdt 24/25 
december 1797, landbouwer, arbeider, overleden Herwij- 
nen 6 februari 1883, trouwt Herwijnen 19 oktober 1824.

11.  Geertje/Gerritje van de Weteringh, geboren Herwen en 
Aerdt 20 november 1804, naaister, overleden Herwijnen 
24 december 1877.

12.  Lammert Reijnen, geboren Giessen-Nieuwkerk 30 okto-
ber 1799, bouwman, overleden Giessen-Nieuwkerk 28 
september 1872, trouwt Hardinxveld 23 februari 1828

13.  Jannigje Aldus, geboren/gedoopt Hardinxveld 31 decem-
ber 1801/8 januari 1802, overleden Giessen-Nieuwkerk 4 
januari 1872.

14.  Aart Blootshoofd, geboren Schelluinen 18 januari 1803, 
bouwman, overleden Schelluinen 17 november 1871, trouwt 
Schelluinen 21 september 1844.

15.  Eeltje de Kreij, geboren Schelluinen 6 september 1821, 
overleden Schelluinen 18 januari 1884.

Betovergrootouders
16.  Gerrit Kuijntjes, gedoopt 5 juni 1755, landbouwer, overle-

den Brakel 15 juni 1820, trouwt Brakel 18 december 1796
17.  Maaike Hijmans, gedoopt Brakel 22 juli 1770, overleden 

Heukelum 12 mei 1847.
18.  Arie Janse Versteeg, geboren Brakel 24 juli 1764, visser, 

overleden Brakel 16 december 1846, trouwt Brakel 16 juni 
1799

19.  Eijke de Swart/Zwart, geboren Brakel 23 september 1776, 
overleden Brakel 23 maart 1849.

20.  Huibert Kaldenberg, gedoopt Herwen en Aerdt 5 septem-
ber 1751, kleermaker, overleden Herwijnen 28 januari 1834, 
trouwt Herwijnen 1 november 1789

21.  Jenneke van den Es, geboren Tuil 23 juni 1765, overleden 
Herwijnen 8 mei 1824.

22.  Ruth van de Weteringh, geboren Herwijnen 11 november 
1759, landbouwer, overleden Herwijnen, 28 juli 1812, trouwt 
Herwijnen 3 juni 1798.

23. Jantje van Schoordijk, geboren Beesd 28 juli 1771, overle-
den Herwijnen 7 september 1847.

24. Peter Reijnen, gedoopt Giessen-Nieuwkerk 30 mei 1756, 
overleden Giessen-Nieuwkerk 15 november 1842, trouwt 
Giessen-Nieuwkerk6.

25. Suzanna Rietveld, gedoopt Giessen-Nieuwkerk 29 maart 
1767, overleden Giessen-Nieuwkerk 29 maart 1850.

26. Jan Cornelisse Aldus, geboren Hardinxveld 25 maart 1770, 
landbouwer, overleden Hardinxveld 1 april 1818, trouwt 
Hardinxveld 10 mei 1800.

27.  Aaltje van Ameren, geboren Hardinxveld 22 juni 1766, 
overleden Hardinxveld 2 mei 1819.

28. Klaas Jacobs Bloodshoofd, gedoopt Schelluinen 8 oktober 
1768, landbouwer, overleden Schelluinen 15 april 1845, 
trouwt Schelluinen ca. 1796.

29.  Stijntje Teunisdr van Bennekom, geboren Schelluinen ca. 
177978, overleden Schelluinen 20 augustus 1837.

30.  Dammes de Kreij, geboren Schelluinen 28 oktober 1796, 
bouwman en voerman, overleden Hardinxveld 23 novem-
ber 1859, trouwt Schelluinen 21 april 1821.

31.  Anna van Hoorne, geboren Schelluinen 17 mei 1798, overle-
den Hardinxveld 16 mei 1873.

Noten
1. https://nos.nl/artikel/2316112-geertje-kuijntjes-114-oudste-inwo-

ner-van-nederland-overleden.html.
2. www.ad.nl/rivierenland/hoera-gorcumse-geertje-is-met-113-jaar-de-oudste-

inwoner-van-nederland~a574e720/.
3. Geertje is één van de weinige Nederlanders die ouder is dan de Nijmeegse 

Vierdaagse die pas voor het eerst in 1916 gehouden werd.
4. https://gerontology.wikia.org/wiki/Geertje_Kuijntjes.
5.  www.ad.nl/rivierenland/ouder-dan-de-vierdaagse-zelf~aa5b1dfd/.
6. Trouwdatum niet gevonden.
7. Geboorte-/doopdatum niet gevonden. Geboortejaar gekozen n.a.v. de 

opgegeven leeftijd ten tijde van haar overlijden in 1837.
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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

column, websites
afbeeldingen, kranten, boeken

In juni van dit jaar kon ik helaas niet naar het Famillement in 
Amsterdam. Derhalve had ik Tineke H. gevraagd of ze in mijn 
plaats een kleine impressie wilde schrijven.
Tineke: “Het was een geslaagde dag. Veel oude bekenden 
gesproken. Het was buiten erg warm. Vermeldenswaard is nog 
dat er veel publiek was. Zowel bij de opening als de lezingen.
Zie ook https://nl.geneanet.org/actueel/post/2022/06/gene-
anet-op-het-famillement-2022.”
Of via de verkorte link https://ap.lc/pNazi.

Wilt u weten welke standhouders er waren, dan kunt u dat 
zien op https://cbg.nl/Famillement.
In de tweede kolom blokken staan Informatiemarkt (Van 
stappenplan tot thematische verdieping), Standhouders (een 
overzicht) en Webinars voor Thuis (verklaring zie afbeelding, 
presentaties, video’s en handige zoektips). Onder het laatste 
blok staan een tiental items. Ik noem een paar: Stamboom-
onderzoek voor beginners (Martine Zoeteman-van Pelt, pdf), 
DNA en familiegeschiedenis (Rob van Drie, pdf) en Amster-
damse immigranten (Harmen Snel, video).  
De filmpjes zijn ook te zien op www.youtube.com na het intik-
ken van de trefwoorden famillement amsterdam.

De tip van Martha in Vanalles 2022-3 linkte door naar de 
 website Welkom op Familiege
schiedenis: www.familiegeschiede-
nis.be. ‘Duik in onze online handlei-
ding en leer hoe je het verleden tot 
leven wekt. Ontdek jouw familie-
verhaal in 5 stappen: Stap 1. Het 
geheugen: voel het geheugen aan 
de tand. Stap 2. Gedeelde kennis: 
Zoek op het internet. Stap 3. Naar 
het archief: Zoek in historische 
documenten. Stap 4. Gegevens 
bewaren en presenteren: Zet je 
vondsten op een rijtje. Stap 5. Van 
stamboom tot familiegeschiede-
nis: Maak er een verhaal van.’ Aan-
klikken van het woord Stap geeft 
uitleg met een filmpje waarin een 
Belgisch sprekende mevrouw u 

verdere uitleg geeft. Uw voorouder is niet alleen, hij/zij maakt 
deel uit van de geschiedenis. U kunt de toolkit downloaden 
waarop u uw gegevens kunt invullen. Ook staat hier een kwar-
tierstaat en kunt u een persoonskaart maken.

Ik kreeg een telefoontje van iemand die zeker wist dat ik hem 
iets had gemaild, maar het even niet kon vinden. Tegen de tijd 
dat ik teruggebeld had was het trouwens boven water. Voor 
dit soort problemen, als ik zelf iets kwijt ben, heb ik een 
oplossing. Toen ik een nieuwe pc kocht heeft de firma gratis 
alles overgezet. Toen had ik ineens twee mailprogramma’s. 
Een declaratie die ik nog even wilde inzien bleek echter in bei-
de programma’s niet te vinden. Gelukkig is er voor mij nog een 
derde optie, de website van de provider, in mijn geval kpnmail. 
Hoera! Daar stond ie. Even naar mezelf gemaild en in het 
 goede mapje gestopt. Probleem opgelost!
Aandachtspuntje Klaas: Dit werkt alleen als het mailprogram-
ma zo is ingesteld dat de originele mails op de server blijven 
staan.

Bij ons dames-genealogie-lunchclubje kwam het onderwerp 
DNA ter sprake. Ik blijf het een moeilijk onderwerp vinden. 
Daarom beloofden de beide Tineke’s me sites te mailen waar-
op duidelijke informatie (ook voor de leek) hierover te vinden 
is. Hier zijn ze: Tineke S. stuurde een link over de website van 
Els Leijs, DNA-expert en familiedetective. Het geeft een 
webinar met een tijdsduur van 1:31:32 waarin ze uitlegt hoe je 
familie kunt vinden met behulp van DNA-tests. Aan bod 
komen onder meer: basiskennis over DNA verwantschap, hoe 

ANTONIA VELDHUIS
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VANALLES
informatie over de opmerkelijkste vrouwen uit de geschiede-
nis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen van de 
vroegste tijden tot nu. In korte biografische schetsen vindt u 
gegevens over vrouwen die ooit invloedrijk, beroemd of 
berucht waren, maar nu meestal zo goed als vergeten zijn. 
Links op de site Zoeken & selecteren en Biografieën A-Z. Bij 
sommige vrouwen staat een afbeelding.

Overgenomen uit de NGV-Nieuwsbrief 10 juli 2022 van super-
schrijver Janwillem Koten (bedankt Janwillem!)
(1)  BillionGraves is ’s werelds grootste bron voor doorzoek-

bare GPS-begraafplaatsgegevens en wordt met de dag 
groter en beter: https://billiongraves.com.

(2)  Zoek de graven van voorouders, maak virtuele gedenk-
plekken aan of voeg foto’s toe, laat virtuele bloemen en 
een bericht achter bij de gedenkplek van iemand die u 
dierbaar is.

 Het adres is https://nl.findagrave.com.
(3)  Meer dan 25 miljoen begraafplaatsen, transcripties en 

begraafregisters van tienduizenden begraafplaatsen over 
de hele wereld: www.interment.net/Default.htm.

(4)  Stichting Online-Verleden en heeft als doel het GRATIS 
beschikbaar stellen van begraafplaatsinformatie. Op 
deze site worden de gegevens op een objectieve wijze 
weergegeven met inachtneming van de gevoelens van de 
nabestaanden: www.online-begraafplaatsen.nl.

Aanvulling Antonia: En laten we onze eigen Begraafplaatsen 
online, www.graftombe.nl, niet vergeten met hierop zoek-
mogelijkheid op begraafplaatsen in Nederland en België. Een 
foto van de grafsteen is gratis te verkrijgen.   
 

Nog even voor de digitale lezers: Als het goed is dan linken de 
adressen in uw digitale document direct door met de website. 
Papieren lezers kunnen volstaan door de link zonder http(s) 
en www in de adresbalk te typen. Mocht een link niet werken, 
tik dan op Google een deel van de naam in.
Veel plezier met deze Vanalles, de links en Webinars. Dank 
aan Janwillem van Koten en Klaas Bijsterveld.

DNA matches tot stand komen en wat je hieruit kunt leren 
over familierelaties. Dit webinar wordt gegeven in het Neder-
lands. Wanneer elk blok begint kunt u onder het plaatje 
 vinden op https://education.myheritage.nl/webinar/familie-
zoeken-met-myheritage-dna-deel-1 of (verkort) https://ap.lc/
LZT5G.

Tineke H. mailde dat de video op https://familiezoeken.nl/
over-ons erg verhelderend is voor mensen die meer over DNA 
onderzoek willen weten. Op die site staat nog meer info over 
genetische genealogie. Annemieke van der Vegt werkt samen 
met Els en heeft een eigen website met tips. https://dnahulp.
nu. Van de site: “Heb je hulp of begeleiding nodig? Neem con-
tact met mij op en samen kijken we naar de mogelijkheden”. U 
heeft de keus uit (bovenaan): Home, Wat kan met DNA? Mijn 
aanbod, Wie ben ik, Links, DNA verhalen, Reviews en Contact.

Had ik even niet opgelet en bleek ineens het vervolg op 1001 
vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis van Els Kloek te 
zijn verschenen.
Nog even over het eerste boek: 1001 vrouwen uit de Neder-
landse geschiedenis bevat korte (meestal 1 of 2 bladzijden) 
omschrijvingen van bekende en onbekende vrouwen vanaf 
het jaar 1000. Het boek is ingedeeld in: middeleeuwen, zeven-
tiende eeuw, achttiende, negentiende en twintigste eeuw en 
bestrijkt onder meer rubrieken als bedrijfsleven, oorlog en 
strijd, sport, toverij en hekserij, avontuur en sensatie. Uit deze 
indeling blijkt al dat er niet alleen gekozen is voor beroemde 
of adellijke vrouwen, maar ook voor misdadigsters en vrou-
wen die in een kwade reuk stonden.
1001 vrouwen in de 20ste eeuw is een goudmijn van verhalen 
over opmerkelijke, krachtige en inspirerende vrouwen. De 
20ste eeuw was een tijd vol doorbraken voor en door vrou-
wen. Dit boek zet 1001 vrouwenlevens uit de 20ste eeuw in 
een ander, completer licht en biedt een fascinerend beeld van 
de lange weg van emancipatie en roldoorbreking die vrouwen 
hebben afgelegd. Hun levensverhalen en prestaties maken de 
diversiteit en de kracht van al deze vrouwen zichtbaar. Meer 
info op www.1001-vrouwen.nl.

Wilt u liever online zoeken op beschrijvingen van bekende en/
of beroemde/beruchte vrouwen, dan kan dat op http://
resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon. 
Het Digitaal Vrouwen lexicon van Nederland (DVN) biedt 
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België

L’Intermédiaire/De Middelaar, jg. 76, 2021 nr. 433. L. Rama: La 
famille De Knop en Brabant occidental [uit Dilbeek; genealo-

gie, 7 gen., 17e-19e eeuw]; G. Wal
tenier: Les origines familiales de 
Henry van de Velde [1863-1957; 
architect van o.a. het Kröller- 
Müllermuseum in Otterloo; kwst. 
bijna volledig t/m nr. 63, 32 t/m 
35 nog onbekend]; Y. D’Hoir: Les 
familles souches de Schaerbeek 
[ca. 275 achternamen, die ten-
minste drie keer voorkomen in 
de doop- en huwelijkregisters 
(1645-ca 1800) van de parochie 
St. Servaes in Schaerbeek]; 
Y.  D’Hoir: Stad Aalst: Klapper op 

de overlijdensakten voor de periode 1796-1812 [verv.; ca. 840 
overlijdens; achternaam  Hutsebaut-Putteman, akten deels 
gedateerd volgens de republikeinse kalender]; G. Waltenier: 
Dispenses matrimoniales … de Hainaut, 18e siècle [verv. 
huwelijken te Wadelincourt, Wattripont, Wiers, Wiheries, 
Willaupuis en Wodecq, met verwantschapschema’s]; J. 
Moncuit Milard, JM. Zimmerman: Quelques Belges émigrés 
dans la Marne au 19e siècle [Dewinter, Grumieaux, Mazy] .
 Idem, 2021 nr. 434. J. Tillieux: Une decendance Laurent 
d’Auvelais via une Goreux à la fin du 18e siècle [via DNA ver-
wantschap achterhaalde de auteur de identiteit van de biolo-
gische vader van zijn in 1803 geadopteerde voorvader; Lau-
rent, Sevrain, Marotte]; JC. Vermant: De familie De Pauw uit 
de Denderstreek [genealogie beginnend met Joannes x ca. 
1735 Albertina Raddant; 9 gen. tot heden]; G. Waltenier: Les 
origines familiales de Pharaon Houx (1884-1965) [Kwst. van 
beroemde bariton uit de Waalse mijnstreek; exm. Stamanne]; 
Y. D’Hoir: Les familles souches d’Uccle [ca. 700 achternamen, 
die voorkomen in de doopregisters (1647-1797) van de paro-
chie St. Pieter in Ukkel]; Idem: Stad Aalst: Klapper op de over-
lijdensakten voor de periode 1796-1812 [verv.; ca. 550 overlij-
dens; achternaam Putteman-Vancauwenbergh, akten deels 

gedateerd volgens de republikeinse kalender]; G. Waltenier: 
Dispenses matrimoniales … de Hainaut, 18e siècle [verv. 
huwelijken te Tournai (St-Brice), met verwantschapschema’s].
 Idem, 2021 nr. 435. G. Waltenier: Louis Petit, un grand com-
mis hainuyer d’Ancien Régime [ca 1630-1711, vergaarde als 
stadsbestuurder van Bergen (Henegouwen) een fortuin; zijn 
huwelijk bleef kinderloos, maar hij stichtte een studiefonds 
waarvan de nazaten van de drie zoons van zijn broer Jean 
Petit met voorrang gebruik konden maken, parenteel van 
deze drie neven];  J. van der Straeten: Index van de wezerij-
boeken van Erondegem en Ottergem, Periode 1754-1795 
 [staten van goed, erfenissen, voogdijschappen]; G. Waltenier: 
Dispenses matrimoniales … de Hainaut, 18e siècle [verv. 
huwelijken te Tournai (St-Jean-Baptiste), met verwantschap-
schema’s].
 Idem, 2021 nr. 436. G. Waltenier: A propos d’un énorme 
gâchis: le traitement reservé aux pièces annexées aux actes 
de mariage [slordige behandeling van soms zeer interessante 
bijlagen bij huwelijksakten]; Idem: Louis Petit, un grand com-
mis hainuyer d’Ancien Régime [verv. parentelen Petit]; 
Y. D’Hoir: Stad Aalst: Klapper op de overlijdensakten voor de 
periode 1796-1812 [verv.; ca. 950 overlijdens; achternaam Van-
cauwenbergh-Van Praet, akten deels gedateerd volgens de 
republikeinse kalender]; G. Waltenier: Auteurs populaires 
patoisants de Wallonie [lijst van auteurs, die schreven in 
plaatselijke of streekgebonden taalvarianten, hier alleen 
auteurs letter A].

Het Land van Nevele, jg. 52, 2021-2. S. de Groote: Cesar 
 Fredericq (1817-1887). Van timmermansknecht in Nevele tot 
armendokter in Gent [minutieuse en goed gedocumenteerde 
levensbeschrijving; Comparé, Huet, Loveling, Buysse].
$ Idem, 2021-3. Themauitgave: 900 jaar Poesele (1121-2021), 
209 pag. Hoofdstukken: Legende en werkelijkheid, Een beetje 
geschiedenis in een notedop, Het rijke roomse leven, en 
 ‘Poeselpedia’ met 49 artikeltjes. Uit de inhoud: Poeselse 
poorters in de 15e eeuw, Over Poeselse calvinisten en de vals-
aard ‘Poeselare’, De smidse in Bredeweg (1655-2002), De 

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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 gruwelijke moord op Maayken De Poorter, De ‘baronesse’ van 
Kerrebroek, Het postverkeer, Blondijn van Haver, Brouwerij 
Van der Vennet, Begijntjes, De ‘boerebeesten’ en Pierlala, 
Omer de Keyser – een oorlogskoning van de kermiskoersen, 
Over de Wolf die herder werd, De zwarte dames uit de Mor-
tierstraat.

De Mechelse Genealoog, jg. 45, 2021-3. N.N.: Het herderschap 
van Philippus van Hoeswinckel te Duffel 1638-1673 [*Antwer-
pen 1605, ouders en grootouders uit de kunstenaarskring 
rond Jan Bruegel; ingetreden bij de Norbertijnen te Tongerlo 
1630; levensschets; Vrients, de Jode, Clarisse]; C. Verreet: Eer-
herstel voor heksen [1580/90; Van den Bulcke, Brosis, Strijck-
aerts, Cops/Coppens, van Ballaer]; G. Clerbout: Stille Helden 
[Mechels spionagekoppel uit WOI; van den Eynde, Dille].
 Idem, 2021-4. G. Paschael: Het herderschap van Philippus 
van Hoeswinckel te Duffel 1638-1673 [verv.]; Stille helden 
[verv.; spionage tijdens WOII; van den Eynde, van Bergen]; 
A. Vekemans, Ph. Van den Eynde: Julia van Hool, oudste Belg 
[*Putte 7-5-1909; levensschets, ex matre Croonen; familie 
Croonen uit Bergeyk, 5 gen. 1741-1966; Goelen, Smets, De Bel-
ser, Thielemans, Torfs]; P. Janssens: Het gerechtelijk apparaat 
in het Land van Rijen [beknopte historie].

Le Parchemin, jg. 86, 2021 nr. 451. JJ. van Ormelingen: La bar-
rette de docteur en théologie comme timbre d’armoiries 
ecclésiastiques [zeldzaam gebruik (18e eeuw) van de baret 
(of  bonnet) met drie of vier hoorns als schilddekking; 

Wapenaert]; Th. D’Orjo: Les Wal-
court, suite, Clermont en Esneux 
[gedegen studie van twee al in de 
Middeleeuwen uitgestorven zij-
takken van het huis Walcourt, 
bevat correcties op de tabellen 
Walcourt in de Europäische 
Stammtafeln; Sybille de Beau-
fort]; H. Douxchamps: La famille 
van Crombrugghe van Leerne 
[genealogie, 11 gen. 17e-20e 
eeuw]; L. Fautré: La famille (von) 
Berg [schets van Lijflands 
geslacht met takken in Neder-

land (jonkheer sinds 1825) en Rusland/Finland (graaf in 1856); 
enkele hier besproken  nazaten uit deze Finse tak behoren 
sinds 2013 tot de Belgische adel]; M. Belvaux: Nos beaux 
 portraits. Pierre Bosseau, marquis de Châteaufort 1668-1741 
[uit een boerenfamilie te Nismes bij Namen, maakte carrière 
in het Spaans/Franse leger, veldmaarschalk]; M. Vanwelken
huizen: Méthodologie: Internet et la généalogie [internet-
adressen van diverse archieven, genealogische instellingen 
en sites].
 Idem, 2021 nr. 452. E. Berger, A. de Brabant: Sur les traces 

d’une branche oubliée de la famille de Brabant, de Perwez: la 
branche de Neerhylissem [stamvader van deze nog bloeiende 
tak was Jean-Charles de Brabant 1680-1733, nazaat in de 9e 
graad van Jean van Brabant van Perwys, in 1374 schadeloos 
gesteld door hertogin Johanna van Brabant; genealogie 11 
gen.; Delvigne, Hellin, Boland]; M. Belvaux: La famille (de) 
Labeville [genealogie 7 gen., 17e -19e eeuw, geslacht uit Ver-
dun dat carrière maakte in het stadsbestuur van Marche, in 
de provincie Namen en het koninkrijk België; baron in 1859; 
Grofey, Martial, de Cerf]; JJ. van Ormelingen: Nos beaux 
 Ex- libris. Comte Maximilien-Jerôme de Poitiers [ca. 1677-1765; 
exm. D’Orjo; groot-provoost van het kapittel St. Lambert te 
Luik].
 Idem, 2021 nr. 453. M. Belvaux: Le monument funéraire de 
Florent Gaiffier †1622 aujourd’hui disparu [met kwst. van 
 Florent en zijn echtgenote Marie de Henry; elk vier kw.]; 
Th.  D’Orjo: Les Walcourt, suite, Les Harzé, les Borsu [beide 
takken in de 15 e eeuw uitgestorven; de Julémont, de Bastog-
ne, de Celles]; JJ. van Ormelingen: La famille des graveurs 
 liégeois Duvivier aux 17e et 18e siècles [edelsmeden en 
medailleurs uit Luik; graveurs du Roi in Parijs, genealogie 
5 gen.; Buissard, Cortleven, Vignon]; E. Berger, A. de Brabant: 
Sur les traces d’une branche oubliée de la famille de Brabant, 
de  Perwez: la branche de Neerhylissem [verv.en slot; nazaten 
in de 19e eeuw].
 Idem, 2021 nr. 454. G. de Failly: Le coucher du Soleil-
Höchstädt (Bavière) Le 13 août 1704 [omvangrijk artikel (69 p.) 
over de slag bij Höchstädt, ook bekend als de slag bij Blen-
heim, keerpunt in de Spaanse succesieoorlog ten nadele van 
Frankrijk; de auteur stamt af van een jongere halfbroer van 
Charles-Bernard de Failly, die in Franse dienst bij Höchstädt 
sneuvelde, maar ook van Barthout van Slingelandt, William 
North, en Melchior Friedrich von Schönborn, die vooraan-
staande functies  hadden bij de geallieerde overwinnaars]; 
E.  de Schietere de Lophem: Nos beaux portraits. Ce Cassina 
est-il bien celui qu’íl prétend d’être? [onjuist ‘bijschrift’ op 
schilderij van voorvader van de auteur]; C. Pauwels: Nouvelles 
armoiries ecclésiastiques. Armoiries de Monseigneur Domi-
nique Mathieu archevêque de Téhéran-Ispahan; JJ. van Orme
lingen: Nos beaux ex-libris. Félix de Wavrans, évêque d’Ypres 
[1715-1784, werd in 1762 bisschop van Ieper]; M. Belvaux: Nos 
beaux portraits. Jean-Baptiste Geelhand (1739-1815) [in 1728 
geadeld, uit Antwerps patriciaat; huwde 1767 Marie-Hélène 
de Neuf].
 Idem, 2021 nr. 455. JF. Houtart: La famille Genin de 
l’Entre- Sambre-et-Meuse [omvangrijke genealogie, begin-
nend met Ernest x ca. 1625 Rolende Minet; 11 gen.]; M. Belvaux: 
La famille Jacob et Jacob de Bleschamp de Florenville aux 
marches de l’Empire [uit Florenville in de Belgische Ardennen; 
genealogie 17e-18e eeuw; Alexandrine de B. 1778-1855, wedu-
we van bankier Hippolyte de Jouberthon, werd in 1803 de 
tweede echtgenote van Lucien Bonaparte, broer van Napole-
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on]; JM. van den Eeckhout: Jeux de combat tenus par l’archi-
duc Maximilien à Bruxelles [identificatie aan de hand van 
twee manuscripten  met wapens van deelnemers aan een 
tournooi, vermoedelijk begin juni 1484; één wapen niet 
geïdentificeerd]; M. Belvaux: Nos beaux objets armoriés. De 
l’esclavage à empereur. Des boutons de livrée aux armes de 
Faustin I Soulouque, empereur de Haïti de 1849 à 1859 [van 
slaaf tot keizer, Faustin werd in 1859 afgezet]; vragen-rubriek: 
antwoord Fischer [genealogie Fecher/Fischer/Fischer uit 
Fleurus, Henegouwen, 5 gen. 18e-20e eeuw].
 Idem, 2021 nr. 456. G. Vanderick: Généalogie de la famille 
de Bande de Rinsart issue des Bante de Maubeuge [genealo-
gie, 5 gen. 17e-18e eeuw; nazaten le François en de Nédonchel]; 
JJ. van Ormelingen: Une saucière en argent aux armes de 
Guillaume Delvaux, évêque d’Ypres (1740); M. Müllender: Les 
mystères du crancelin saxon en héraldique royale belge [het 
kenmerkende groene dwars geplaatse ornament in het wapen 
Saksen (Coburg) is geen onderdeel van een metalen kroon 
maar van een krans van wijnruit (Corolla rutacea)]; M. Belvaux: 
Les demoiselles d’Egger [Oostenrijkse adel ca. 1800; huwden 
met Belgen]; M. Belvaux: La famille Verachter d’Anvers à Lis-
ogne [genealogie; 6 gen.; 17e-19e eeuw; Blommaert, Muselle]; 
vragen-rubriek: antwoord Mendieta [genealogie 5 gen. 
18e-19e eeuw, enkele nazaten vermeld als baron].
 Idem, 2021 nr. 456bis. Inhoudsopgave en index Le Parche-
min 2021; aanvulling op artikel over Les Walcourt, les Borsu in 
nr. 453. Archiefinventarissen van fonds Jan de Launois, fonds  
de Bounam de Ryckholt en fonds Vanderstraeten. .

De Rode Leeuw, jg. 52, 2021-2. T. Keulen, J. Maenen: Kwartier-
staat Theofiel Louis Keulen, rechter in eerste aanleg te 
 Tongeren [*1942; 3 gen., beschrijving complete (en grote) 
gezinnen; wapen Keulen; Meers, Stevens, Bruggen, Moors, 
Colson, Peusens, Noben]; R. Hassert, J. Maenen: Drukkerij 
Martens- Werck, een bekend Lanakens handelsmerk [20e 
eeuw; speurtocht naar herkomst collectie van 400 negatie-
ven in Devon voerde via Pakenham in Suffolk (GB) naar Lana-
ken; familie- en bedrijfshistorie; Hunt, Ghijsens, Huysmans, 
Lowette, Delnoy, Simons, Trimpeners, Kindermans, Werck, 
Vandatte, Vanuytrecht, Polus, Motmans, Muyteneers, van 
Muysen]; D. Purnal: Wapen van de familie Purnal [Waalse 
familie, naam afgeleid van Prunelle (sleedorn), wapen op 
gedenkstenen 1635 en sluitsteen 1630, zegels uit 1787 en 
1789, thans opnieuw vastgelegd]; T. Schalenborgh: Limburgse 
burgers als slachtoffers van de ‘Groote oorlog’ (10) [verv.; alf. 
lijst Ramakers-Schrijvers (26 personen)]; L. Joosten: Schen-
king: uit de nalatenschap van Mathieu Kunnen (3) [verv.].
 Idem, 2021-3. T. Keulen, J. Maenen: Kwartierstaat Theofiel 
Louis Keulen, rechter in eerste aanleg te Tongeren (2) [verv.; 
gen.IV; Bruggen, Moors, Colson,Stevens, Peusens, Noben]; 
J. Maenen: Door schildersogen bekeken, huizen van de familie 
Maenen [o.a. het Dielenhuis in Zutendaal, huis Maanen in Her-
bricht; met familieverhalen en data en namen kunstschilders]; 
D. Purnal: Oude volksverhalen uit Jeuk, fictie of werkelijkheid 
[2 verhalen opgetekend]; J. Maenen: Commotie rond het 

gemeentewapen van Lanaken [ het voor de fusiegemeente 
vastgestelde wapen werd door de gemeentesecretaris ille-
gaal opgesmukt en gedurende 30 jaar gebruikt]; T. Schalen
borg: Limburgse burgers als slachtoffers van de ‘Groote oor-
log’ (11) [verv.; alf. lijst Schrooten-Spiritus]; A. Marut: De familie 
Groenen-Bemelmans (1) [echtpaar leidde dubbelleven door 
hulp te verlenen aan geallieerde militairen tijdens WOII; 
levensschets].

Taxandria, jg. 92, 2020. L. Simons: Een vergeten ‘Turnhoute-
naar’: Ruth Klop [(1880-1944), uit Rotterdam, dan Antwerpen, 
Brussel en Turnhout (1928-1944); activist, redacteur en auteur 
voor het Nederlands, Vlaamse belangen, muziek]; S. van 
 Clemen: Kracht en Zwier 1902-1930 [historie turnvereniging]; 
M. van Asseldonk: De heerlijkheid Herenthout [historie, lig-
ging goederen; van Herlaar (met schema 1190-1310), relatie 
met leenhof Ameide, splitsing door verkoop in 1315 aan 
Gerard van Horne; leenmannen: van Vriesele (tevens heer van 
Poederlee) en van Berlaer, met verwantschapsschema 8 gen. 
ca. 1190-1459]; J. van den Bergh: Het Godshuis van Nazareth 
buiten Lier ‘Der ordenen van Cystiaux’ [ontstaan abdij verbon-
den met de mystica Beatrijs van Nazareth (1200-1268); 
archief omvat ruim 360 oorkonden; van der Aa, Berthout, de 
Ysca/Ysche alias Scoonenbergh en van Anderlecht, van 
Anderstadt, van Rumst, van Lovelde, van Dielbeke (1425), van 
Kinschot (1438), van der Lynden (1502, 1534), Butkens 1647]; 
J.  van den Bergh: Het testament van Benedictus van Kint-
schot: 10 maart 1438 [stamboom 4 gen. 1369-1487; tekst van 
het testament, over de legataris, de schenkingen]; G. Landuyt: 
Epidemie van dysenterie op het klein seminarie te Hoogstra-
ten in 1941 [historie, verloop ziekte per dag, lijst slachtoffers 
met data]; G. Landuyt: De boerenkrijg en Corbeels tijdens de 
volksopstand van het jaar VII in de romanliteratuur (1): tot 
1940 [historie bezien vanuit verschillende invalshoeken naar-
gelang de auteur]; F. Stevens: Gustaaf Meses (1844-1870) een 
Vlaamsgezinde, links-liberale Turnhoutenaar [levensschets].

Vlaamse Stam, jg. 57, 2021-2. M. Larmuseau: Verborgen in het 
DNA (36): Een boek in mensenhuid [identificatie: techniek en 

mogelijkheden]; P. Eyckerman: 
Foto’s en identifictatie [soorten 
dragers: carte visite, AAPC, Pho-
tomaton en Polaroid; pasfoto’s]; 
V. Vermassen: Vondelingen door 
de eeuwen heen. Interview met 
Diane de Keyzer [auteur boek De 
Vondelingen]; K. Smets: Vlaming 
of Amerikaan? De Gazette van 
Moline en de veramerikanisering 
van de Vlamingen in de Verenig-
de Staten; P. Donche: Drie 
Spaanse broers Villete op zoek 

naar hun voorouders Billet in Brugge 1679-1685 [historie 
zoektocht, werkwijze en bewijsvoering, aspiraties en proce-
dure in Spanje en Brugge; 6 gen. Billet, ca. 1500-1683]; 
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H. Bruyland: Hoe een vondeling uit Aalst vier keer een andere 
naam kreeg [*1892, Geldhof, van Eeckhout, van Eegroo en 
Abeele]; K. Descheemaeker: Over de doden niets dan goeds 
[elegieën en grafredes als blik op identiteit van personen en 
gemeenschappen]; G. Lernout: Adeldom geeft aanzien [jonge-
man geeft zich uit voor een Arenberg, Schwarzenberg]; J. Ste
kelorum: Een zwart schaap in de familie Merlevede [verdon-
keremaand bastaardkind claimt erfrecht; ingewikkelde 
zoek tocht in België en Frankrijk; bewijsvoering; Dedous, 
Dequidt, Decae, Vanloo, Charpentier]; R. van Belle: Het memo-
rietafereel van Stasin Stevenaerts (ovl. 1516) [van der Beke]; 
K. Smets: Belgen in de naturalisatiedocumenten in de Ver-
enigde Staten (1789-1956) [procedures, overzicht van wetten 
en wetswijzigingen; wat kan men in de dossiers vinden; 
bewaarplaatsen; USCIS Genealogy Program; passagierslijs-
ten, paspoortanvragen, diensplicht; voorbeelden: Lardinois, 
Schatteman, Kraeyveld]; J. Beun: Marie Françoise Van Craeye-
linghe van Mesen duikt onder in Maastricht als Françoise 
Van  Kraanen [ontduiken alimentatieplicht en proceskosten; 
 Vermeersch, Duysenbergh (Dousenberg, Dautzenberg)]; W. 
Devoldere: Akten van bekendheid [voor notaris of vrederech-
ter, voorbeelden uit Roeselare]; D. Amourette: Hoe verwier-
ven vondelingen hun identiteit? [herkomst naam Amourette, 
wapen]; P. Huys: Wordt vermist… Noodoproepen in de Gazet-
te van Gend (1790-1800) [54 oproepen, naamlijst met index en 
plaats van herkomst, onder andere: Aard van den Broeke uit 
Zierikzee 1790]; Uit de nieuwsberichten: Bijkomende geres-
taureerde Luikse oorkonden online.
 Idem, 2021-3. M. Larmuseau: Verborgen in het DNA (37): 
Na duizend jaar herenigd [groot oudDNA-onderzoek naar 
Vikingen en Merovingen; resultaten, nieuwe inzichten en nieu-
we onderverdeling van haplogroep R1a1]; P. Eyckerman: Bier, 
dolmen en boogschieten [identificeren van oude foto’s aan de 
hand van de context; http://spoorzoeker.petereyckerman.be]; 
P. Donche: Van Brugge naar Gent: verre voorouders en ver-
wanten van de Gentse kroniekschrijver Justus Billet (1593-
1682) [testamentboek, genealogie 7 gen., 1563-1750, wapen, 
bijlagen; Uijt de Kellenare, Cailliau, Baudens, Schoorman, de 
Vos en Ingelbin (beide met wapen)]; J. Vanderhaeghe: Familie-
kunde Vlaanderen en de Gazette van Detroit [historie Ameri-
kaans-Vlaamse krant; werkgroep databank familieberichten]; 
L. Van Eeckhoudt: De familie Boels, IJslandvaarders (Petite- 
Synthe, Adinkerke, Oostende. De NV Rederij Boels (1945-1971) 
[familie uit Frans Vlaanderen: Klein-Sinten 1769; historie IJs-
landvisserij en rederij]; P. Huys: Oproepen tot erfgenamen in 
de ‘Gazette van Gend’ [verv., jg. 1799; 25 oproepen]; Wapen-
registratie [12 wapens met beschrijving; Missotten, Pues, van 
den Steen, Meerschaut]; P. & L. De Langhe: Het wedervaren 
van Florentien, Louise-Marie en Richard De Langhe tijdens de 
Eerste Wereldoorlog - drie verhalen [levensschetsen, families 
van de drie hoofdpersonen op creatieve portretwijze in beeld 
gebracht]; J.J. van Ormelingen: Gearmorieerde opdrachten 
(1686-1720) in het werk van de Vlaamse minderbroeder-recol-
lect Benignus Fremaut [(1654-1723), kroniekschrijver en 
auteur van franciscaanse heiligen, vereerde opdrachtgevers 

met loffelijke opdracht en een gravure van hun wapenschild in 
zijn werk; beschrijving 12 wapens; (de) Bejar, (van) Cautere, de 
Jonghe, van der Noot, van der Woestyne]; R. Aendekerk e.a.: 
Kwartierstaat Pieter Aspe [(1953-2021), misdaadauteur; 64 
kwn., Aspeslag, Corselles, Derycke, Fasseur]; A. Coucke: 
Huwelijkscontracten in de Brugse protocollen van de klerken 
van de vierschaar (6) [verv.; protocol Bisschop 131-135, 1574-
1597, protocol Spetael 834-837, 1560-1568; honderden namen, 
o.a. Wijts-Boote en Roelant Cornelissen uit Amsterdam].

Duitsland/Oost-Europa

Brandenburgische Genealogische Nachrichten [BGN], jg. 21, 
2020-4. U. Euent: Ein Kochbuch für alle Stände- Anna Sophie 
Wilhelmine Scheibler geb. Koblanck aus Berlin (1758-1829) 
[ook in Monschau; Hoffmann, Müller, Davidis, Mallinckrodt, 
Drewes, Scheibler, Foernster, Pastor]; K.E. Friederichs: 
Besetzung einer Lehrstelle auf dem Lande um 1800 [in Vielitz; 
Jung, Schneider, Muzel]; Musterungen der neumärkischen 
Städte im Jahre 1623: Bärwalde [verv.; naamlijsten Baggell- 
Zwirrschlach]; I. BiermannVolke: Der Schatz kam mit der Post 
[Ebel  x Hornmann]; W. Bauch: Siegfried Bräuer [historicus van 
Hohenleipisch]; GC. Treutler: Neues Mitmachprojekt: Trans-
kriptionen von Epitaphen [oproep; vb. Conring].
 Idem, 2021-1. U. Euent: vervolg Von Loriot bis Luther. Der 
von Gundling  - mit Doktorhut und  Narrenkappe [van Bos-
huizen uit Nürnberg, Franklin, Gruber, Hornung, Vogel, Brecht, 
Kraut, de Larrey]; J. Tetschke: Deutscher Ahnenforscher 
schiesst in Polen [burgemeester v. Bomst; schutterij]; Die 
Musterungen der neumärkischen Städte im Jahre 1623 [verv.; 
uit Berlinchen; naamlijsten 1599/1623] en Wir gehen in den 
Wald: Rzeppa/ Rübe, Volkwein]; A. Thiede: Wer war Tante 
 Friedel [Degen] zie Compgen 2021-2.

Computergenealogie [compgen], jg. 36, 2021-1. Themanummer 
Jüdische Genealogie. R. Ill: Von der Ketuba zum  Trau register 

[Moses x Löw]; T.A.  Kemper: 
Juden taufen in Köln, Jüdische 
Geschichte und ihre Spuren in 
der DANN [in de  Heilig- Kreuz- 
Kapelle; Pohlens]; M.  Kayen: 
Autobiografien, Erlebnisse, Brie-
fe von ganz normalen Leuten 
[von Troschke in Emmendingen]; 
G. Junkers: Deutsche in  Austra-
lien [Nationaal Archief; kranten; 
D. Reuter: Onlinestamm baum 
oder Genealogieprogramm [of 
combi]; S. Stein: Vor 150 Jahren, 
der Deutsch-Französische krieg 

[Napoleon, Rieder]; K. Rothschuh: Der Wappenpokal [Valk].
 Idem, 2021-2. Themanummer: Spurensuche im Internet 
[secundaire bronnen A-Z; Portale; Bilder]; G. Drop: Vor 190 
Jahren. Novemberaufstand in Polen. Eine Revolte mit Folgen 
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für ganz Europa]; A. Thiede: Ein Familienfoto führte mich zu 
einem Kriegsverbrecher [C.M. Degen in NA Den Haag, 1948; 
fotograaf; diefstal bij Fokker; Seeher, Pleines].
 Idem, 2021-3. Deutsche aus Russland. Themanummer 
Ost-Westwanderung. Flucht und Vertreibung. P. Aifeld: 
 Auswanderung zwischen Erinnerung & Innovation [1736- 
W.O.II; Schenk, Geier, Eichwaldt; Wolgarepublik; deportaties]; 
S. SchoberWischkonij: Saisonarbeit in der Landwirtschaft. 
Mitteldeutsche Äcker als Sprungbrett nach Westen [andere 
grenzen van Saksen: mét Noord-Thüringen en Zuid-Oost- 
Brandenburg; Dziuba, Zijla, Rajlarowska, Tascareck]; G. König: 
Die Zeitschrif ‚Heimkehr’ als genealogische Quelle. Deutsche 
Rückwanderer von Ost und West 1916-1932 [spijtoptanten; 
deels alfabetisch: Abel - Gutowski]; nieuwbouw Migrations-
museum in Bremerhaven [7,2 miljoen emigranten]; R. Ell: Das 
Dokumentationszentrum in Berlin [Werth]; D. Reuter: resulta-
ten enquete van 10 programma’s; Keulen: ¾ van de burgers 
voor 1798 digitaal; Nieuwe subsidie VOC-archief van € 3,8 mil-
joen verleend voor de rest van de 25 miljoen bladzijden;  
Roots Tech Connect van 3-5-2022 wordt digitaal; T.A. Kemper: 
Gemeinsame DNA-Segmente. Nahe oder ferne Verwandt-
schaft? [mogelijkheden]; G. Drop: Polen. Immer mehr Doku-
mente online op Szukj w Archiwach.

Der Eisenbahner–Genealoge [GWF/BSW], jg. 48, 2021-1. 
D. Paulini: Zeittafel der Geschichte Ostpreussens [vanaf de 1e 
eeuw, Haus Hohenzollern, Kurfüsten von Brandenburg]; Das 
reformatorische Zeitalter in der Oberpfalz (5): Die Gegen-
reformation [na Concilie van Trente in 1562, Maximilian I. von 
Bayern, o.a. im Muckenreuth: Reiss; Erbhuldigung 1662]; G.B. 
Oettershagen: Die ‚Familie‘ Oettershagen aus Öttershagen 
[Schnider/Schneider, Lang, Heimann]; W. Kessler: Karl 
 Culmann, ein Pfälzer aus Bergzabern begründete das Bauin-
genieurswesen an einer der weltbesten Hochschulen, ETH 
Zürich; M. Berndt: Gelegentlich gelesen und notiert [Andries-
sen-Wulff]; Aus den Amtsblättern der Königlichen Regierung 
zu Liegnitz [verv.; Mai 1839; rechtsregels zwangerschappen 
en bevallingen].

Emsländische und Bentheimer Familienforschung, 2020 nr. 
154. M. Crabus: Emma Wolff [geb. Eisenstein, Vogelsdorf, de 
Vries, Hanauer]; K.H. Vehring: Viele Schwierigkeiten für den 
jüdischen Kaufmann Gustav Hanauer aus Lingen bei seiner 
Rückkehr aus dem Exil [enige geredde Lingenaar; handelaar in 
Enschede; onderduik in Beerzeveld; geen toestemming voor 
slagerij]; L.Remling: Soldaten-Weihnacht, Führerglaube, Hel-
dentod [veldpostbrieven van Heinrich Kühne; Seifert, Lehm-
berg]; M. Crabus: Die verschwundene Grabsteine [uit het Alte 
Friedhof; Mulert, Beckhaus; bouwmateriaal; Hüvett, Steen-
bergen, Verhael]; A. Eiynck, H. König: Runde Geburtstage an 
der Kivelingskette [1670-1770; Königsplaketten: Schott, 
 Stickels (uit Groningen), Ooverhuys, Schothuis, Sperinck]; 
H.  Voort: Von der Untertanenrezeption zur Naturalisation 
[migratiegeschiedenis; Tieleking uit Amsterdam in 1785 in 
Ohne; Lamping, Henckel, Gieseler, Koldewey (uit Groenlo, 

1835), Weitzel, Schönfelder, Lindemann, Arnold], A. Eiynck: 
Kulüke - Haus und Hof in Freren-Uphusen [Kuhl, Wessmann, 
Uphus, Stoffergoes]; A. Brands: Nur ein Grabmal ist geblieben 
[Kroeber – König, Russell, Schaepmann (uit Zwolle), Többen, 
Bödiker, Gangelhoff, Beckmeyer]; Pinninck’sche Schatztruhe 
wird 400 Jahre alt; Bonkamp; Erinnerungen eines Malers 
[A.  Benders in KZ Esterwegen]; Reste des Lagers XII Dalum; 
Erinnerungsbuch Johannes Domine; Politik und genealogie - 
Ministerpräsident Armin Laschet ein Nachfahre Karls des 
Grossen?.
 Idem, 2012 nr. 155. H. Voort: Quijt ghelathen unde gegehe-
ven vry ledich ude loes [vrijlatingsformules van Eigenbehöri-
gen; Meierrecht; klooster Marienwolde in Frenswegen; ter 
Steghe, zu Bentheim, Hermeling, Alving, van Veer, Hooltherm/
in Hoolt]; A. Brands: Der Müller Anton Lübbeering und die 
Loher Mühle bei Haselünne [Mödden, Ostern, Lampe, Diestel, 
Berger, Schulte, Terrahe, Ulland]; L. Remling: Ein Jubiläumsge-
dicht als firmen- und familiengeschichtliche Quelle - Aus der 
Geschichte der Fa. Heinrich Rehme in Lingen [1948; Brinktrine 
gen. Brinkmann, Nottbeck]; L. Remling: Zum Tod des Lingener 
Ehrenbürgers Bernhard Grünberg - Erinnerungen und ein 
Nachruf; Bauernhöfe in Altenlingen, Holthausen und Biene; 
Wie Matthias Többen in den USA spektakulär reich wurde; 
Der Mord am Schwarzen weg [Kemper, vermoordde Albers in 
1848].

Familie und Geschichte [Sachsen-Thüringen], jg. 30, 2021-2/4. 
R. SchönfussKrause: Dr. Heinrich von Martius (1781-1831), 

Vertreter einer berühmten 
 Familien-Dynastie [von Marzio?, 
Merz, Steinhäuser, Künzel, Sei-
del, Schöpf, Leucht, Schuchardt]; 
Th. Engelhardt Einwanderung 
aus dem heutigen Niedersach-
sen nach Thüringen [naar dal van 
de Unstrut; naamlijsten vanaf 
1663]; Th. Engelhardt: Genealogi-
sche Recherchen ... in Grafschaft  
Neustadt unterm Hohnstein/
Ilfeld [achtergronden; mogelijk-
heden]; Th. Engelhardt: Zur 

Geschichte der Stiftsschule Schwarzburg- Ebeleben [naam-
lijsten Rektoren vanaf 1553]; C. Kirchner: Mitteldeutsche in 
den Traubüchern der Kirche Unserer lieben Frauen zu Liegnitz 
in Schlesien von 1730 bis 1766 [naamlijsten]; D. Seifert: Fami-
liäre Wurzeln bei den erzgebirgischen Glasmachern [Preus-
sler, Kaden, Hiemann]; U. Bauer: Zur Herkunft meiner 
Uhlmann- Vorfahren [Uhlm in Waldkirchen, Lange]; K. Weiden
bruch: Der Gasthof in Nirkendorf - zur Geschichte eines Gutes 
im Altenburger Land [Krosse x Petzold]; E. Guhr: Die Besitzer 
des Bonorand im Leipziger Rosental [suikerbakkers uit Zwit-
serland]; K. Köblitz: Ein Ausschnitt aus der Familiengeschichte 
Görtler im Zeitraum von 1837 bis 1936 [Werkmeister]; J. Kal
denbach: Wappen der Familie Landgraf (uit Gens Nostra; uit 
Tilleda]; Niedergang einer Familie (Kayser, Büttner].
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Familienkunde Niedersachsen, Sonderveröffentlichungen 47, 
Hannover 2021. M. Dieke: Die evangelisch-lutherischen Trau-
register des Hochstifts Hildesheim. Band 5: Das Amt Winzen-
burg von den Anfängen bis 1800 [een nieuwe prachtband van 
473 pagina’s, duizenden huwelijken, chronologisch, met de 
protestante gemeenten Adenstedt, Alfeld, Alkmstaedt, Brei-
num, Eimsen, Evensen, Everode, Föhrste, Grafelde, Graste, 
Gross Freden, Harbarnsen, Hörsum, Imsen, Klein Greden, 
Lamspringe, Langenholzen, Meimershausen, Petze, Rölling-
hausen, Sack, Saldetfurth, Sehlem, Selenstedt, Sibbesse, 
Wehrstedt, Wetteborn, Wettensen, Wispenstein, Woltershau-
sen en Wrisbergholzen. Indexen, bronnen].

Die Funzel [WGfF Bergisch Land], 2021 nr. 104. KB Nümbecht 
door V. Vorländer; H.F. Kartenbender: Familie Bongard aus 
Elberfeld [Braus, Siebel, aus der Spingen, Weltgens, Danger, 
Klein, Cölsch, Schenck v. Nideggen, Kaukeler, Ritterskamp].

Der Herold, NF Band 25, Jahrbuch 2020, L. Brewer: Kreuzes-
symbole und Wappenwesen der Johanniter [geestelijke rid-
derordes met het belende kruis; balijen; ziekenzorg; oorlogen; 
Maltesers; Parisiensis, v. Hattstein, von Nassau-Siegen, von 
Brandenburg, wapenborden; 1209 Aufschwörungstafeln; 
deels Luthers; ook in Utrecht]; T. Diederich: Devotion und 
Anspruch zugleich [J. Stotes; 1327-1350; von Ungula, Jonghen, 
von Konstanz, Godin]; G. Huch: Das Gutsarchiv der Grafen von 
Lehnsdorff [uit Steinort bij Angerburg; met politie, recht-
spraak, kerkpatronaat, visserij, kronieken; nu in Berlijn, Leip-
zig, Kriebstein; v.a. 1397; deel online]; R. Kälin: Die schweizeri-
sche Sitte der Fenster – oder Wappenschenkung und ihre 
Hochblüte während der Renaissance [in kerken in Muri, Stans, 
enz.; Eichhorn von Einsiedeln, Metzler, Mutschlin, Müller, 
Honegger]; H. Krell: Anmerkungen zum Fürstenmaler Hans 
Krell (gest. 1595 Leipzig) und seine Familie [von Brandenburg- 
Ansbach, von Ungarn und Böhmen, von Sachsen, Schuman, 
Groenig, Heugel, Otten, Heidecke, Welsch, Zschoch, Heijland]; 
G. Seibold: Stammbuchpraxis im familiären Zirkel. Das Bei-
spiel des sächsischen Kaufmannsgeschlechtes Hänel (1735-
1810) [5 Alba amicorum met 751 inschrijvingen/schilderingen, 
waarvan 100 in kleur afgedrukt; geadeld als von Cronenthall; 
Wunnerlich, Hurter, Groschopf]; recensie genealogie Menu 
von Minutoli.

Der Herold, jg. 63, 2020-3/4. M. 
Zander: Wappen als Nagelungs- 
Denkmäler des Ersten Welt-
kriegs [Eiserne Hindenburg, 
Eiserne Michael, Eisernes Kreuz 
en veel stadswapens]; N. Klüs
sendorf: Rang- und Standes-
fragen einer Karriere in Schmal-
kalden [Bleymüller, Donat]; 
L.A.  Severin: Die pommerschen 
Güntersberg der Linien Gross 
Weckow und Reichenbach [von 

Rhein, von Lepel, von Flemming, von Both, von Carlowitz, von 
PLoetz, von Papstein, von Woedt ke]; A. Hoffmann: Kommuna-
le Wappenschau; G. Dankwarh: Mehr sein als gelten - Exlibris 
eines Unbekannten [vrijmetselaar- of Russische medaille van 
1812; von Jakob, Dreyssig, von Busse.].
 Idem, jg. 64, 2021-1/2. J. Schlürmann: Die Flaggen der 
preussischen Provinz Schleswig-Holstein [von Steinmann; 
ontwerpen; Jakstein]; S. Rückling: Zur Geschichte der jüdi-
schen Gemeinde in Meseritz vor 1793 [Polen, vanaf de 11e 
eeuw;  Jaroczki, Wladuslaw IV; Boczkosski, Czarniecki]; K.D. 
Wille: Non omnis moriar… Charlotte Louise von Ankersheim 
(1706-1781) – eine Spurensuche [= Mathesius, graf in Berlijn; 
wapen; Flesch, von Steinwehr, von Steinacker, Wenzel, Dreck-
meyer, von der Mylen, Tieffenbach, Dieckhoff]; H. Helbich: Dr. 
med. Pancratius Helbich (1534-1574) [wapens; rector in Erfurt; 
Schnele; epitaaf; Helmbold, Gebhardt, Utzberg]; A. Hoffmann: 
Kommunale Wappenschau [verv.].

Hessische Familienkunde [HFK], Bd. 44, 2021-1. C. Regner: 
Grabstein-Geschichten (5): Der alte Binger Friedhof [Borgs, 
Neuester, Sieben, Eckes, Reen, Dienstbach, Elfen, Geromont]; 
K. Ewald: Die Vorfahren der Geschwister Ewald aus Essen 
[Flies, Kirst, Gilbert, Heumüller, Hartmann], K. Hanselmann: 
Über das Geschlecht Reusswig im ehemaligen gericht Meer-
holz unter besonderer Berücksichtigung der Reusswig-Fami-
lien in Meerholz und ihrer Amerika-Auswanderer im 19. Jahr-
hundert [brieven; Mathes, Scheel]; Hessische Wappenrolle 
793: Jung [Thiel, Hesse, Pfeil, Muschkau, Neumann].
 Idem, 2021-3. G. Aumüller: Georg Schimmelpfennig (1582-
1637) – Vom Kapellknaben zum Leiter der Kasseler Hofkapel-
le, Kriegszahlmeister und Ober- Salzgreben in Allendorf 
[Landgraf Moritz, Thaurer, von Linsingen, Briede, Frantz, Cor-
nett, de Montbuysson]; K. Ewald: Die Vorfahren der Geschwis-
ter Ewald aus Essen. Die Vorfahren in der Rhön [verv.; gen. 8, 
kwartiernummers 256-9726; J. Stark met epithaaf uit 1595]; B. 
Ditthardt: Die Martinszinsen der Pfarrei Herborn aus der 
Stadt [von Sexelden/Sexhelden, Keller, 129 belastingbetalers 
1500-1503 en 1507-1509; Metzen t/m een akker in der Kalden-
bach; im Hofe, von Grebeneck, Moller, von Holzhausen, 
 Heidersdorf]; Homburger Kurlisten digitaal; Familienbuch 

Hähnlein.

Hessische Genealogie, jg. 4, 
2021-1. Themanummer 100 Jahre 
HfV 1921-2021 (Hessische 
 familienkundliche Vereinigung) 
[Knodt, Koch, Weber, Ackermann, 
Gramlich, Schumann, Boss, 
Wurm]; W. Neidhardt: Rheinische 
Republik oder Gross-Hessen?; 
P. Ramge: Die Gründungsmitglie-
der und ihre Ahnen (1) [Rudolf 
Schäfer, Schenck, Lauter, Schä-

fer, Vogel, Ommert]; W. Wurm: Chronik der Hessischen Wap-
penrolle [Ritt]; L. Clemm: Beiträge zur Butzbacher Sippen-
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kunde des 14. Bis 16. Jahrhunderts; Echzell; von Wenigs; 
W. Neithardt: Prälat Wilhelm Diehl [von Baelz, Scriba, Kleffel]; 
J. van Busch: Maximilian Sinold gen. von Schütz und St. Trini-
tatis in Warlitz - Ein Denkmal hessischer Familiengeschichte 
in Mecklenburg [Schupp, Fischer, von Bernstorff, von Fabrice, 
von Veltheim]; K. Holl: Ein Buch entsteht: Die Baumanns - Apo-
theker und Ärzte [uit Guntersblum, Vietor, brieven]. Met regis-
ter jg. 3 (2020).
 Idem, 2021-2. Themanummer 100 Jahre HfV 1921-2021. 
P.  Ramge: vervolg Die Gründungsmitglieder und ihre Ahnen 
[Hammann, Voltz, Molter, Herrmann, Bindernagel, Hellenberg, 
Jahn, Hasenzahl, Hölzel]; B. Bremberger  Ein internationale 
Schauspiel - Dem Maler Alfrd Hellberger zum 150. Geburtstag 
[Bisschoff, Mumm von Schwarzenstein]; A. Gerbig: Kurfürsten 
Enkel, Zarinnen Nichte, und eine Diplomatenhochzeit. Über-
raschende Begebenheiten in und um Lauterbach in Oberhes-
sen [Gloede, Alten, von Hanau, Schaumburg, von Senarclens, 
Grancy, von Grunelius, Bethmann, von Benstorff, Riedesel]; 
H.F. Friederichs: Die Entwicklung der Genealogie in Hessen 
und Nassau [overdrukken uit HFK; H. Gensicke, Bückler, 
Schinder hannes].
 Idem, 2021-3. Themanummer 100 Jahre HfV (3), Die Grün-
dungsmitglieder und ihre Ahnen: O. Praetorius (1878-1964) 
[Kraft, Kieberger, Rumpf, Becker] en A. Schädel (1857-1940) 
[Heraeus, Kling, Merckelbach]; T. Krämer: Reichelsheimer mit 
österreichischen Vorfahren [Hofbauer/Huffbauer, Muth]; 
A.  Stephan: Das Testament von Mathilde und Louise Büchner 
[1821-1877;  exm. Reuss, testament ll. uit 1877]; W. Haupt: Oskar 
Schindler in Frankfurt [Pelzl, Schlegl, Luser, Peichl, Amelung, 
Spangenberg, von Geyso, Henning, Melges]; T. Krämer: Wer 
war Konrad Lohmann? Ahnenforschung im Team [1732; Deur/
Theuer]; T. Krämer: Das Jahrzehnt beginnt mit Rückblicken 
(Publikationen 1971-1980); In Amerika verstorbene Hessen; 
Die 80-er Jahrzehnt der Umwälzungen und des Fortschritts 
[Ria Märtin: Die Odenwalder Oldendorf/Oldendorp].

Informationsblatt des Bayerischen Landesvereins für Fami-
lienkunde [BBLF], Bd. 8, 2021-4. OFB Dornstadt en Kleinsor-
heim.

Informationsdienst ASF, 2021 nr. 218. G. Heil: Saarländer im 
Kirchenbuch Vinstingen/ Fénétrange (Lothringen) in der 1. 
Hälfte des 17. Jahrhundert [Kieffer, Geiger, Kilburg, Colle x Bol-
lenbacher, Karcher x Scherer, Clemens x Kylburger, Krieger x 
Heinz, Keudel x Gottfrid, Vogel x Tacoin]; R. Geiger: 1450 oder 
1490- Fehler oder Absicht? [Von Gontorff,  von Trarbach pacht 
Niederweilermühle; Klock, Mull, Demuth, Tholey, dus 1490]; 
M.  Detemple: Auszug aus den Amtsbüchern der gräflichen 
Regierung zu Saarbrücken [1725:Lehmann, von Bettendorf, 
Gersrner, Rodenberger, Zeisig, Hoffmann, Firmont].
 Idem, 2021 nr. 219. R. Geiger: Erinnerungen an die Zukunft 
[uit St. Wendel en Bettingen; ontbrekende doop Gand x Goerg, 
Tholey, Stahl]; M. Detemple: Auszug aus den Amtsbüchern der 
gräflichen Regierung zu Saarbrücken [verv.; 1725: Lud, Darms, 
Hess, Weyl, Mohr, Lorentz, Fasan, Lauffers, Paulen, Oberhau-

ser]; E. Mendel: Gelegenheitsfunde uit Sötern [Täddel/Töddel, 
Eifler, Schmidt, Langenfeld, Beermann, Schanck].
 Idem 2021-220. H.P. Klauck: Die Einwohner von Hilbringen, 
mit Ballern, Fitten, Mechern, Rech und Ripplingen vor 1911 
[recensie]; K. Theis: Die Einwohner von Tholey, von den Anfän-
gen bis 1809, Band 1, mit Kirchspiel St. Johannes der Täufer, 
Alsweiler, Bergweiler, Sotzweiler und Winterbach [recensie]; 
R. Geiger: Den Zinngiesser Johann Baptist Ardizzi aus Oira … 
betreffend [verv.]; M. Detemple: Auszug aus den Amtsbüchern 
der gräflichen Regierung zu Saarbrücken [1725 [Hoffmann, 
Wilf; von Baronville, Lichtenberger, Immich, Korns]; E. Mendel: 
Fundstücke in den evangelischen KB von Sötern 1727-1798 
[verv.; onwettige kinderen van Schanck, Cälmer, Preisser, 
 Zeuger, Holl, Schumann, Koch, Bollenbacher, Bärmann, Arend, 
Molter]; R. Geiger: US-Volkszählung 1950 [tips]; Kölnische Zei-
tung en emigranten Rheinland-Pfalz nu  online.

Königsberger Bürgerbrief , 2021 nr. 97. Geschenke Liedig; L. 
Grimoldi: Südliche Königsberger Vororte bis 1939 [Contienen, 
Spandienen, Haffstrom, Kalgen, Ponarth, Speicherdorf, Rose-
nau, Mühlenhof, Jerusalem, Neuendorf, Seligenfeld, Alte-
berg-Aweiden, Neurossgarten]; Die Diakonissen der Barmher-
zigkeit auf Altenberg; Frauenkloster; Mutterhaus;  T. Walter: 
Lockdown. Die Cholerapidemie 1831 in Königsberg; W. Reski: 
Die Einweihung der Kantgrabstätte 1924; E. Neumannvon 
Meding: Hermann von Heimholtz und die Theoretische Medi-
zin 1849-1855 [resonatoren; Neumann]; L. Grimoni: Thomas 
Mann in Ostpreussen [doorreis]; E. Neumannvon Meding: 
Albert Adamkiewicz [patholoog 1850-1921].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familien-
kunde [WGFF], jg. 109, 2021-1. H. Kaulen:  vervolg Die Genealo-
gien der Familien Bauchmüller und Uerlichs [Schall, Mertens, 
Spees, Berg, Thelen]; J. Simons: Der Zielochs vom Fronhof in 
Wissersheim [rechtzaak os 1789; Bunnagel/Bönnagel, onder-
vraging; Meller, Lieven, Lauffenberg, Thelen, Sacre]; N.M. 
Borengässer: Leibdragonerregiment Frau Fürstin - eine Spu-
rensuche [1740; Elisabeth Auguste von Pfalz-Sulzburg x keur-
vorst Karl Theodor; Karel VII; de Spinola]; L. Jendral: LBZ-Ka-
talog Plus: was ist neu? Landesbibliothekzentrale vernieuwd; 
Ortsfamilienbuch Peterslahr 1600-1899.

Mitteilungen der Westdeutsche 
Gesellschaft für Familienkunde, 
Bezirksgruppe Mittelrhein, 2021 
Heft 43. Wapen Miltz; N.J. Pies: 
Gedanken zur Moselkerner Fami-
lie Böhmer/von Böhmen im 
13./14. Jahrhundert [de Kerne, 
religieuzen]; H.  & M. Priewer, B. 
BuschSchirm: Fortpflanzung in 
Zwillingsfamilien im 18. und 19. 
Jahrhundert [achtergronden]; G. 
Manderscheid: Auf den Spuren 
der Bierhandlung und Limonaden fabrik in Mittelstrimmig [P. 
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Wullems, Diedrichs]; K.H. Bernardy: Vom Moseldorf ins Zen-
trum der Welt: Die familie Gilberts in New York [May uit Bur-
gen in 1926; McCartney]; Th. Keul: Steuerlisten der Herrschaft 
Vallendar [uit Sayn Wittgenstein Hohensteins archief; 1617-
1630: Laden- oder Futergelt  namen per beroepsgroep]; Gele-
genheitsfunde: veel lijfeigenen: 17e eeuw: Wilhelmuss, Rodig]; 
J. Kaldenbach: Suche nach des Bräutigams Wurzeln [Herolt uit 
Baggeracht/Amsterdam; Graaff/ Merian uit Frankfurt 1692; 
van Heek: huis De stad  Bacharach; Cordes-Appelboom]; O. 
Rüdig: Der Müller und Schultheiss Herbert Born (1617-1704) in 
Puderbach, seine Kinder, Enkelkinder und Vorfahren [Mallert/
Mahlert, Neitzert, Kohl, Öttgen, Jung].

Mitteilungen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische 
Geschichte, 2021 nr. 100. Themanummer 100 jaar GSHG; J.E. 
Momsen: Die Viererbande 1977/1978 [J. Jensen, J.P. Leppien, 
J. Momsen en H. Rothert rebelleerden tegen voorzitter Borzi-
kowsky; Prange Klose, Sievers, Witt]; J. Beyer: Gesundheits-
pässe und Impfatteste [vanaf 1484 pestpassen op schepen in 
Italië; Axen, Sticka, Ratgen]; K. Bruhn: Corona als Herausfor-
derung - Digitalisierung als Chance [colloqium]; U. Lappen
küper: Die Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichshafen 
[der Eiserne Kanzler; museum].

Mitteilungen [Verein f. mecklenburgsche Familien- und Perso-
nengeschichte (VMFP], 2021 Heft 47.  A. Ziegler: Der Tag, an 
dem ich das Leopoldi-Archiv abgeben musste [Luttmann]; A. 
Adam: Aktuelle Projekte des Vereins [Homepage en Daten-
bank; samenwerking met Ancestry]; P. Brauer: Mein Ur-Ur-
grossvater auf dem Sachsenberge [uit Schrödersche Reges-
ten in Lübeck; in gesticht bij Schwerin; Beyersdorf]; H. 
Alsleben: Naturschützer, Komponist und Beamter des Klos-
ters Dobbertin - Postsekretär Bernhard Stehlmann hatte viel 
Facetten [von Bassewitz, proces in 1770; von Le Fort, Ritz]; D. 
Garling: Lübz - im Cholerasommer 1892 [brouwerij van A. Krü-
ger, Simonis, Westphal, Grieser, Hübner]; A. Schley: Schley in 
Deutschland, Amerika und den Niederlanden [Kriedemann, 
Teetenburg, Schocken, Dewitzen, Sellig, Barckmann; Ritter-
gut Pieverstorf: von Peccatel, Barenflieth, Holstein, von 
Mecklenburg-Strelitz, von Lewtzow, Lange, Rohlack, Wancke, 
Seip, von Gonthardt, von Hunrich, Henschel, Voss]; W. Rachow: 
Versippt, verschwägert, im Geiste verbunden. Auf Schlie-
manns und Reuters Spuren [Kuntze]; D. Schäfer: Alter Schwe-
del [eiland Poel  Zweeds, in 1803 verkocht aan Mecklenburg; 
von Steinberg, von Toll]; W. von Restorff: Der Daten(t)raum 
des MFP [oproep].

Mitteilungsblatt [Anglo-German Family History Society/
AGFHS], 2021 nr. 129. J. Taylor: Repatriation of German Civili-
ans during WW I [Schroth, Teuchert]; D. Fitzhugh: Three Ger-
man Admirals: Father and two sons [Kühne uit Wanzleben/
Erfurt, Van Dewall en Schröder uit Nederland, von Sobbe, 
Eulenburg, von Reiche, Breymann, von Walterstorff, von 
Stosch, Jung,  Eggling, von Capelle].
 Idem, 2021 nr. 130. D.L. Craig: John William Reimers - a 

German detective mystery now solved [politieagent  
1859-1879]; Karl Marx  Brits staatsburger? Nee, communist; 
www.danishfamilysearch.com: Ehlers, Kaufmann, Buhrmann, 
Ahrens, Grapenbrade, Bargholtz, uit Sleeswijk-Holstein]; 
Erfenis Moser; genealogieën Messel uit Bentheim-Bessl en 
Nymans/Sussex; Cussans; R.W.P.Pfeil, H.W. Michel: What a 
wonderful story: the fulfilled life of Leopold Heinrich Pfeil 
[(1726-1792), leraar van Goethe]; J. Taylor: WW I brief van Hein-
rich Pundt aan dochter Sophie in Petershagen/ Weser; P. 
Towey: Were your German ancestors naturalized If not, why? 
[gepubliceerd voor 1509-1800 in de Quarto Series van de 
Huguenot Society; veel soldaten; online voor 1870-1890 bij 
The National Archives; vele bij het Home Office]; M. Warner: 
The Ortsfamilienbuch [Scholl uit Backnang in Württemberg; 
deel online]; M. Hannah: Hübner family history [uit Silezië naar 
York; pianomakers; Kleiser, Orban].
 Idem, Occasional Issue 2021-7.T. Mitchell: Henry Wauter, 
Merchant of Mönchengladfbach and london [Walters/ Wol-
ters/ Wanter, Ohlig, Loskant, Loebens in Dahlen, nu Rheindah-
len; Mocken, uit Kassel; Daly, Gripekoven, Loeffler, Biesen; 
interneringen in WW I].

Mitteilungsblatt [Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen 
(AGT)], jg. 34, 2021-2. J. Kaldenbach: Thüringer in Asien. Eine 
Auswertung der Schiffssoldbüchedr der Niederländischen 
Ostindienkompanie [geschiedenis; naamlijst Aks- Zobulij; 

oudste: Kesselaer, beroemdste: 
Seber met eigen dagboek]; W. 
Hofmann: die 32er Ahnenreihe- 
Altgrosseltern [Töpfer, Abend-
roth, Wagner], A. Rasch [Urban, 
Gassmann, Schwesinger, Witten-
becher, Köppler];  C. Kirchner: Die 
steuerpflichtigen Einwohner von 
Bedheim im Jahre 1639 [Hess-
berger, Hoffmann, Schippel, 
Domhardt, Trützschel, Engel-
hardt]; C. Kirchner: Die Mehliser 
Kirchenbuchfragmente  des 17. 

Jh. der Pfarre Peinitz 1620-1685 [Hessler, Huhn, Gocking, 
Büchner, Anschütz, Thiemen; und Kirchenbussen 1746-1760: 
Schellenberger, Krauss, Ansorg,  Diem, Behringer, Büchel, 
Döll, Göcking, Lepper, Menz, Öhring, Ruger, Wiener]; C. Kirch
ner: Visitationsprotokolle als genealogische Quelle am 
 Beispiel der Pfarrei Geraberg aus dem Jahre 1641 [de Hasi, 
Saurbreij, von Witzleben, von Wangenheim, Sengellaub]; 
J.  Keijssner: Der Auszüge aus den Sell’schen Büchern (29 en 
30) [Ferge, Prescher, Deckert, Merckel, Rosenthal, Beumel-
burg, Frühauf, Holdefreund, De Ahna, Goldhammer, Keuss-
ner]; correcties Götz [Kellner, Hellmuth]; H. Eckold: Das 
Schlüsselerlebnis im Schwarzwald/Stützhaus.

Mosaik [Klever Land], 2021-2. J.W. Euwens: Der Stein zum 
Gedächtnis der im Ersten Weltkrieg gefallenen Landwirt-
schaftsschüler auf dem Alten Kirchhof zu Haldern bei Rees 
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[G.  Kühnen; Kuhn ; 23 man: van Ackeren –Westerfeld]; H. Bor
kent: Digitalisierte Totenzettel und die Problemfälle [Holter-
bosch uit Maashees, van den 
Boom- Meisters, Dickerboom- 
Kanders]; H. Scheeres: Aus den 
Akten des Landgerichtes zu 
 Cleve [Armensache 1854, J. Kern, 
Martens, foutief Hermen]; 
D.  Mekers: Die Söldner des Pap-
stes [26 Zouaven uit Nijmegen: 
Jurcka uit Goch, Gescher uit 
Stadtlohn, Schmidt uit Münster, 
Schürmann uit Meinertzhagen, 
Lefering uit Alstatt, Opladen uit 
Duisburg].
 Idem, 2021-3. M. Fonck: Der Jesuit, Theologe und 
Hochschullehrer Leopold Fonck [1885-1930; exm. Rotering, 
Schroeder, Lenti, Knickenberg; na verdrijving in 1872 gevlucht 
naar Blijenbeek NL; Wahrmund, Fernández]; R. van de Loo: 
Een gebedenboek met familie-aantekeningen Van de Loo en 
Tax [1765; Nakatenus, Artz, Goossens, Sinsbeck, Ver, to Rytt, 
Schrors, Tunnis, von Schewick, Arians]; D. Mekes: Ehrenmal 
auf dem Friedhof zu Kranenburg [slachtoffers W.O I en II per 
jaar]; H. Scheeres: Aus den Akten des Landgerichts zu Cleve 
[H. Stemmler verdronk 1860; Bessmann, Everkes, van der 
 Velden]; H. Borkent: Digitalisierte Totenzettel und die Pro-
blemfälle [Mölders, Wilms, Heyltjes, Lueb]; schenking: Boer-
derijen - Gemeente Bergen van T. Laarakker; G. Voldenberg: 
aanvullingen Die Söldner des Papstes van D. Mekes [Zouaaf 
Theloosen uit Nijmegen: Janssen, Berns: 14 kinderen].

Osnabrücker Familienforschung [OSFA], 2021 Heft 100. Jubi-
leumnummer. Voorzitster Irmtraut Tiemann heeft jaren werk 
gestoken in een bron van vóór de 30- jarige oorlog: de Con-
scription  eines Kopfschatzes von allen Personen über 12 Jahr. 
Amt Iburg 1601. Het betreft de kerspels Dom, St. Marien, 
St.  Johann, St. Katharinen, Schledehausen, Belm, Bissendorf, 
Rulle en Wallenhorst met honderden Bauerschaften, duizen-
den gezinnen met personeel, bijzonderheden zoals ‘verbrant’, 
enz. Een unieke verzameling per sociaal niveau van Marckkot-
ten, Halberben, Erbkötter en Erben.
 
Pfälzisch-Rheinische Familienkunde [PRFK], Bd. 19, jg. 69, 
2020-8/9. E. Ref: von Mühlen und Müllern in Ebertsheim 
[Wagner, Schäfer, Krieger, Bendinger, x Weijgand, Mann x 
Stursberg];  S. Neusüss: Haustafeln in Nussdorff [Duthweiler, 
Wambsganss, Keller, Schreiber, Hess, Schlachter, Niekomm, 
Clauss]; B. Kukatzki: Erinnerungen an den Helden 1870/1871 [in 
Alsheim; Münk-Riedel, Volz, Balzheusser, Hirsch, Huxel]; 
J.  Weingart: Neubürger Neustadts an der Haardt [naamlijst 
1500-1530]; Die Eheberedungen von Ilbesheim bei Landau 
1593-1646 [103 huwelijkscontracten: Adam-Ziegler]; W. Ross: 
Die Familie von Traitteur und Elmstein [Duras, Montgolfier].

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und 
Wappenkunde [QFOFW], jg. 70, 2021-1/2. W.A. Schröder: Die 
Kasseler und Bedekaspeler Familie Schröder [gereformeerd; 
Rüsseler, Gayken, Steinlag; achtergronden; overstromingen 
1717; Tiele, Adena, Roelfs, Cornelius, de Buhr/Bour, Boykes/
Boyings, Nannainga, Eben, Groenewold, Peters, Poppen/ 
Poppenga, Edden, Pruis, Otten/Ulferts/Mennenga, Jacobs]; 
publicaties: Ortssippenbuch Blersum en Engerhafe, Fam. 
 Reimers, Reinemann, kwst. Van Hoorn uit Leer.

Rundbrief Niedersächsischer Landesverein [NLF], jg. 21, 
2021-1. G. Fricke: Die Geschichte eines grossen Klubs und 
 seiner Gründer [Leder, Fiseler, Hagedorn]; A. Lütthans: Max 
Burchard, Vereinsvorsitz 1921.

Sedina-Archiv [Pommersche Greif], jg. 67, Bd. 16, 2021-2. 
F. Spring: Juden in Gartz an der Oder [uit LA Greifswald; 1812-
1856]; B. Max: Der Swinemünder Hafen [Brandes, Wallrabe]; 
R. Klingbeil: Grossvater erzählt! [herinneringen]; S. Krüger: Die 
Burg Osten und seine hinterhaltigen Brüder [von Maltzahn]; 
K.D. Kreplin: Kaiserliche Adelsverleihungen und Standes-
erhebungen für Pommern bis 1806 (2) [verv.; naamlijst 
Iwen-Wustehufen].

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische 
Geschichte, jaarboek 2021 Band 146. H. Willert: Zur Überliefe-
rung zur fränkischen Nordelbienpolitik [9e eeuw; project 
Esesfeld; spanningen met Denen en Abroditen; Klak, von 
Reims]; M. Schürrer: cum multis amicis et fidelibus. Das per-
sonelle Netzwerk Graf Adolf III. von Schaumburg von 1179 bis 
1225 [von Segeberg, von Querfurt]; O. Auge: Der Frieden von 
Perleberg vom 3. August 1420. Anlass, Inhalt, Konsequenzen 
[Friedrich IV, tekst]; C. Loose: Petrus Axen/Axenius als Reise-
sekretär Herzog Christian Albrechts von Schleswig- 
Holstein–Gottorf während dessen Hamburger Exils [1677; 
conflict met Deense monarchie; Nederlandse oorlog van 
1672-1679; verdrag van Rendsburg en conferentie van Nijme-
gen; Weissenfels]; J.F. Jungmann: Die Anti-Massionianische 
Societät des Statthalters Friedrich Ernst von Branden-
burg-Kulmbach (1703-1762; vrijmetselarij; de adel tussen 
 piëtisme en Verlichting; von Wolfstein, Rantzau, von Reuss, 
Danneskjold- Laurvig]; M. Krieger: Heinrich Christian Schuma-
cher (1780-1850) und die Anfänge der dänischen Gradmess-
ung [Oersted, Gauss, Repsold, Weddi, Bugge]; P. Wulf: Der 
 Bürger als Edelmann?  Bürgerliche Gutsbesitzer in Schles-
wig-Holstein im 18. Und 19. Jahrhundert [Nutschau, Wensin, 
Lengercke, Stegelmann, von Reventlow, Amsieck, von Holler, 
Dehn, Donner, Hasselburg, Schwerdtfeger (ook in Suriname), 
Schmidt, Neergaard]; K. Kuhl: Abzug des Bataillons Claassen/
Detachement Kiel [Brigade Loewenfeld nach dem Kapp- 
Putsch in Kiel 1920; Radbruch]; G. Fouquet/M. Illert: Die Reden 
des ersten gewählten Nachkriegsdirektors der Kieler Univer-
sität, Hans Gerhard Creutzfeldt, an der Jahreswende 
1945/1946 [Feuck, Mauz].
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Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde [ZNF], jg. 96, 
2021-1. Th. Engelhardt: Das frühere hannoversche Amt 
Neustadt unterm Hohnstein und der spätere Konsistorialbe-
zirk Ilfeld [ook kurbraunschweigs en lünenbergs en Stolbergs; 

v. Schleinitz; dorpen Appenrode 
– Wiegersdorf]; R. Schomacker: 
Die Militärzeit von Jochim 
 Hinrich Schomacker. Von Friede-
ricia nach Nenndorf (veldslagen 
 1849-1856) [exm Stöckling, v. 
Seweloh]; H. Jebsen: Stifterin 
Catharina Iver Tetens, Oldens-
wort- Kirchenbuchauszug 1655 
[van Achten, Jacobs, Lorentzen,  
Daniels, Augustin, Ovens, 
Eggenss, Schwencke, Rasch]; 
A. Röhlke: Ein anerkannt schlech-

tes Subject [von Dannenberg x von Gneussau].
 Idem, 2021-3. R. Creutzburg: Kirchenbücher, Ariernach-
weis und NS-Rassenpolitik [achtergronden van de wet van 
1933; voorbeeld uit Stendal; handlangers Deutsche Christen 
t/o Bekennende Kirche]; L. Michelsen: Der Schmied Albert 
Möller aus Hamburg [exm. Eriksdotter, dienstmeisje; wees-
kind; smid bij A. Meyer; marine]; S. Clasen: Das Kriegerdenk-
mal des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870/71 in der 
 Kirche St. Georg auf dem Berge in Ratzeburg [8 man met 
 achtergrond: Wulf, Schrader, Rehbein, Röhrs, Schröder, Jabs, 
Schwarz]; L. Wessendorf: Hamburger Todesbescheinungen 
[van artsen; bijna vernietigd, nu gedigitaliseerd; Hassen-
klöver]; U. Harnack: Musikdirektor Hermann Bontemps 
[Hugenoten; in Uelzen, von Issendorff; x Lude, Reinecke, 
 Düfke/ Düffke, Wohlert, Thoms]

Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte [AGOFF], jg. 
69, 2021-1.A. Kulla: Von Odrau im Herzogtum Troppau (1394) 
bis zu Johannes de Media Villa und den Odersky in Oppeln und 
von Halbendorf (1546) [Odrsky/ de Odra, Veldtrup, Sinapius, 
Pinácek,Selowski]; S. Grosse: Zeust- Reudnitz- Weichensdorf. 
Ahnenforschung zur Familie von Metzradt in der Niederlau-
sitz [Tietz, von Burgsdorf, von Kyckebusch]; F. Salewski: Drei 
Kreuze als Unterschrift [Zolleck; niet altijd analfabeten]; 
R.  Redman: Zur Jahrhundertfeier- aus der Beilage zum 
Striegauer Anzeiger vom 9. März 1913 [von Pardowsky, 
 Peikert, Rosemann, Meydorn]; W. Vörtmann: Kam eion Käst-
chen mit Asche und das wars. Zur Erinnerung an Herta Kohls 
(1913-1943) [uit Mienken; epilepsie; Gehler, Kuhnke, Kopplin, 
Leppin, Heyn]; recensie: W. Uhthoff: Aus dem Nachlass.
 Idem, 2021-2. Tagebuch L. Kampffmeijer–Gewiese (1) [von 
Falkenstein,  Becker, Rieseberg, Spangenberg].
 Idem, 2021-3. Vervolg Tagebuch von Laura Kampffmeyer- 
Gewiese [(1843-1899), vanaf 1866; von Krausatz, Wege, v. 
Falken stein, Fischer, Franke, Gregurke, Schubert, Krause, 
Quaschnick].
 Idem, Arbeitsbericht [AgoFF], 2021-1. Neue Forschungs-
gruppe Kreuzburg [in Schlesien; opgericht; G.H. Tonne leider]; 

Datenbank Soldin in de Neumark; Ortsfamilienbuch Kempen 
in Posen.
 Idem, Arbeitsbericht [AGOfF], 2021-2. OFB Bohnack = 
Sobieszewo bij Gdansk; Allenstein- Projekt.
 Idem, Arbeitsbericht [AGOfF], 2021-3. Nieuwe werkgroep 
Goldberg-Haynau, Bukowina; digitaal: die Schlesischen Pro-
vinzialblätter, katholische Kirchenbücher Oberglogau; kerk-
hof van Pfaffendorf bij Liegnitz gerestaurreerd; boek over 
Gross-Scham (Jamu Mare in Roemenië;  bijnaam Ulaker); 
lezing  T. Valiev over het archief van St. Petersburg  en F. 
Wenske over de vrijmetselaars in Polen en Niederschlesien 
[Rutowski. Kosziuszko, Dabrowski, Poniatowski, Potocki, 
Wybicki]; genealogie in Soldin; OFB Grzendzin online; en OFB 
Hratovac-Eichendorf in Slavonië;boek over Planer Brand/
Zdar in Tsjechië.

Groot-Britannië

Genealogists’ Magazine, jg. 33, 2021-10. A. Taylor: Slave 
ancestors in Montserrat [projectopzet, bronnen overzicht en 
wat je er mee kunt bereiken; families: Blake, Meade, Edge-
combe, Wall, uitgewerkt als parenteel, elk 4 gen.]; T. Jenkins: 

Mrs. Carey (c.1773-1848) [ruzie 
tussen maitresses van de hertog 
van York, Mary Anne Clarke]; F. 
Feather: A wandering mind [een 
rondtrekkende persoon vereist 
veel zoektijd; Gibbs, Feather]; 
K.S. Paulsen, D. Valentine: The 
search for Mizpah Walker [inge-
wikkelde zoektocht langs adop-
tie, weeshuizen, gevangenissen 
en DNA heeft uiteindelijk toch 
resultaat opgeleverd; schema 
familie 3 gen.]; M. Prictor: Albert-

land – Story of a non-conformist settlement [emigratie naar 
Nieuw-Zeeland, historie van een gemeenschap]; J. Grenfell 
Hill: Brookthorpe’s Nonagenarian [Thomas Browning the 
elder, yeoman of Gloucestershire]; B. TyrwhittDrake: A 
genealogist’s study in the early 21st century [over genealogi-
sche werkkamer, apparatuur en werkmethoden]; H. Dawkins: 
Positive times ahead [fototechnieken; daguerreotype en 
fotorestauratie].
 Idem, 2021-11. P. Wynn: Theophilus Baynham: royalist mer-
chant [(ca. 1609-1646), huwt Delft 1635 Catharina Swanevelt 
(?-1668), levensschets en handel; verwantschapsschema 
Baynham-Bourne families, 6 gen., 1569-1669]; M.L. Back
hurst: The lives of the granddaughter and great-grandson of 
Bonnie Prince Charlie: new evidence [=Prince Charles Edward 
Stuart (Rome, 1720-1788); verwantschapsschema 5 gen., 
1688-1892; de Rohan/de Rohan Rochefort, Ferrero-Fieschi, 
Roehenstart, de Saint Ursin, Borville]; P. Inett: The prayer 
book of the Griffins [gebedenboek; analyse op inhoud en 
vormgeving; familieaantekeningen, stamboom 3 gen., 1775-
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1889; Roles, Hinde, Molton]; S. Woods: The copper plate 
[gegraveerde plaat als basis voor zakelijk drukwerk; grond-
legger Timothy Hill (1778-1818); stamboom Hill, 4 gen., 1709-
1900]; G. Hirst: The Derbyshire Doctor and the Mosquito King 
[James Green (1810-1873, HM Consul in Greytown) werd 
‘koning’ van de Mosquito-kust in Nicaragua; stamboom Green, 
5 gen., 1717-1930]; S. Farrell: Poor registers of the Highlands: 
an unutilised resource [ingesteld 1845, beschrijving bron,  
voorbeelden McIntosh, Mackenzie, Hunter, Campbell]; 
D.  Wright: City of Canterbury consolidated probate index 
[beschrijving index, omvat 17 parochies, historisch overzicht, 3 
hoven (rechtspraak), beroepen, huwelijkse status, waarde 
goederen; index is vrij te doorzoeken op: drdavidwright.co.uk]; 
E. Churchill: A Farewell… [sluiting bibliotheek Society of 
Genealogists wegens verhuizing].

Oostenrijk

Adler, Bd. 31, 2021-1. A. Kerschbaumer: Eduard Graf Pöttickh 
von Pettenegg (1847-1918) [Ein Titular-Erzbischof als Präsi-
dent; von Scheyer, Pendterriedter v. Adelshausen]; H. Hayn: 
(Un)ehre, Unernst und Wappen [verbeteringen, verminderin-
gen, spotwapens, karikaturen]; M. Preinfalk: Wie ein Fräulein 
von Gradischar zu einem Fräulein von Sternbach wurde 
[Auersperg, onecht]; S. Slater: Ein englisches ‚heraldisches 
Vogelhaus’, oder Geschichte einer Kutschentafel: ein Erfah-
rungsbericht [van een veiling: 8e baron Arundell of Wardour’s 
koets; Conquest; Chidiock, Dinham, Howard, Norfolk, Mars-
hal].
 Idem. H. Aue: Systematische Inhaltsverzeichnis und ande-
re Verzeichnisse zu Band 30 (2019-2020).
 Idem, 2021-2/3.

Zuid-Afrika

Familia, jg. 57, 2020-3. A. de Swardt: Two British Settler fami-
lies contrbuted to excellent sport performers [Richards, 
Osler]; R. Landman Reid: Tom Fowler en die Nel-susters [Ierse 

familie; Butler-gezelschap in 
1820 naar Zuid-Afrika; 4 gen. ca. 
1791-1978]; A. Van Zandvoort e.a.: 
A South African airman buried in 
the Netherlands [McGregor]; A. 
Loubser: Nageslag van ‘Klaarfon-
tein’ – twee stambome [leidnaam 
Faculyn; Hamman, Gauch/Gous]; 
A. Swanepoel: Dope en huwelike 
in die Wesleyaanse Sendings-
kerk Platberg [historie ker; ana-
lyse DTB; veel namen].
   Idem, jg. 58, 2021-1. S.J. Basch: 

Voorsaatvernis – Die verhaal van ‘n familie-erfstuk [zilveren 
theelepel; van der Vyver, Du Toit, Hugo, Theron, Beets]; N. Din

ham: Louisa Hack (1873-1945) – Fallen Angel? [schets van een 
tragische levensloop, verlaten door haar man, kreeg een 
onwettig kind, hertrouwde en opnieuw verlaten]; Die Krige 
Annale van 2020; F.P. Verster: Die Familie Krige uitgebeeld 
deur ‘n meesterlike navorser:Johan D. Krige se ‘Die Krige 
Annale’.

Zwitserland

Regio-Familienforscher [Basel], jg. 34, 2021-2. P. Bertschinger: 
Bertschinger und Persinger in den USA [mein DANN-Erfah-
rungsbericht; uit Zumikon; Götschi, Werndli]; R.T. Hallauer: Die 
Vaterschaftserklärung des Jakob Graf von Hautlingen [Roth, 
Rolff]; R.T. Hallauer, K.M. Hitz: Johann Hitz von Malans in 
 Amerika [Nutlin, von Moos, Clavadetscher, Theus, Ruosch]; 
W.  Amsler: Amsler DNA-Projekt; R.T. Hallauer: Anna Streuli 
von Horgenberg auf dem Klausen 1820.
 Idem, 2021-3. A. Pflugi /J. Hänggi: Hausbuch des Jakob 
Dietler (1817-1887, Schmied in Nunningen [Pflugi; nu ook digi-
taal]; R. Hallauer, H. Käse:  Haslebacher und Haslibacher von 
Sumiswald und Lützelflüh [wederdoper in 1532; Gefangen und  
hingerichtet; 1571]; K. Villinger: Kennscht du mi denn nit? Eine 
bewegende Geschichte aus Säckingen aus der Zeit der Fran-
zösischen Revolution [levensbeschrijving in roman; Übelin, 
Freyin, Elg, Bleier, Keser, Leo, Böhler, Malzacher, Streicher, 
Häring, Brogli, Luder]; R. Hallauer: Johannes Nodler von Wein-
fuhrleuten 1742 entführt worden [9 jaar uit het weeshuis; exm. 
Neuenstein, Ryhiner, Zweÿbrucker]; W. Amsler: Amsler in 
Effingen und Bözen [Frey, Brändli, Beldi, Heuberger, Fricker, 
Wyss]; Für Sie herausgepickt: Philippe Henry ein Mörder in 
Prunrut [krant 1854]; Wanderpass von 1803 des Bürgers 
David  Burkhardt [uit Zurzach, nagelsmidgezel]; R. Hallauer: 
Aus der Siegelsammlung der GHGRB/Holzach von Basel; 
M.  ZulaufSemmler: Verstorbenensuche in der Datei zu den 
Basler Friedhöfen [vb. Werdenberg; tips]; B. WaltherZaugg: 
Antike Erinnerung zur Taufe von 1883 der Emilie Haab Höhn].
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