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Gens Nostra vernieuwd!
Gens Nostra in een groter formaat en andere 
vormgeving: dat is zeker even wennen. Sinds 
2010 verschijnt het blad volledig in kleur en de 
mogelijkheden daarvan werden in de afgelopen 
jaren nog niet optimaal benut. De nieuwe lay-out 
heeft een eigen omslag, geeft meer mogelijk-
heden voor wat er op een pagina kan en maakt 
meer gebruik van kleur en beeld. De presentatie 
is anders en ik hoop dat u er snel aan kunt wen-
nen.
De hele vormgeving is opnieuw bekeken. De 
leesbaarheid blijft continu een punt van aan-
dacht, maar wat verandert er? Niet alleen het let-
tertype en een presentatie tot in drie kolommen, 
maar vooral het grotere formaat valt op. Ook 
krijgt elk nummer voortaan een omslag met een 
titelpagina en een vaste indeling. De inhoudsop-
gave komt voorin.
Verder krijgt elke bijdrage en elke rubriek een 
eigen kleur die in de balk aan het begin en on-
deraan terugkomt, zodat direct duidelijk is, waar 
een bijdrage begint of eindigt. Dit geldt ook voor 
de mededelingen onder verantwoordelijkheid 
van het hoofdbestuur en de plaatsing steeds in 
het midden van het blad vervalt. Eventuele noten 

komen, voor zover ze daar passen, onderaan de 
pagina.
Kwaliteit als basis van de inhoud verandert 
niet. In de vorm treden wel verschuivingen op. 
Zo is de afgelopen jaren duidelijk een voorkeur 
merkbaar geworden voor korte lezenswaardige 
bijdragen. Die blijven dus zeker volgen, evenals 
alle rubrieken, maar ook bronnen, stamreeksen 
en genealogieën blijven mogelijk. Voor langere 
bijdragen zal gezocht worden naar samenwer-
king met publicatie op de website van de NGV, 
www.ngv.nl, waarbij delen in Gens Nostra èn de-
len op de site worden gepubliceerd.
Veel van de opmerkingen die de redactie in het 
land hoorde over mogelijke verbeteringen zijn 
naar wij denken in dit ontwerp meegenomen. 
Hebben we daarmee alle wensen kunnen inwil-
ligen? Nee, het blijft een kwestie van keuzes ma-
ken en dan is het moeilijk om 9.000 leden volle-
dig naar de zin te maken. Desondanks hoopt de 
redactie dat de leden de makeover niet alleen een 
verandering, maar ook een verbetering vinden.

L.F. van der Linden
hoofdredacteur Gens Nostra
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RUBRIEK  Het portret van ...1

Willem Jelles Berg, geb. Sappemeer 5-4-1830, landbouwer en molenaar te Borgercompagnie (gem. 
Sappemeer), overl. Sappemeer 14-2-1914, zn. van Jelle Gerrits Berg (1791-1889), scheepsbouwer en 
landbouwer, en Anje Willems Huizinga (1801-1879),2 tr. (1) Sappemeer 31-5-1855 Tietje Kneubel, geb. 
Borgercompagnie (gem. Muntendam) 22-4-1830, overl. Sappemeer 15-12-1889, dr. van Johannes Jans 
Kneubel en Elsien Pieters Leenders; tr. (2) Hoogezand 13-4-1893 Freeke Steenhuis, geb. Zandweer (gem. 
Kantens) 2-6-1842, overl. Sappemeer 6-9-1923, weduwe van Roelf Jans Haverkemp, dr. van Harmen 
Everts Steenhuis en Trientje Eppes Doornbos.

Willem koos niet voor het vak van zijn voorouders de 
veenkoloniale scheepsbouw maar werd landbouwer. 
Vader Jelle Gerrits Berg kocht voor zijn zoon Willem 
een nieuwe veenkoloniale boerderij in Borgercompag-
nie. De vervening van deze veenkolonie was in 1647 
gestart door een groep burgers nadat ze een overeen-
komst hadden gesloten met de stad Groningen, die 
eigenaar was van dit veengebied. Naast het landbouw-
bedrijf had Willem ook nog een pel- en korenmolen.3

Tietje Kneubel stamde af van een Zwitserse Doopsge-
zinde familie Kneubühl, die in 1711 wegens geloofsver-

volging in Zwitserland naar Amsterdam was gevlucht 
en daarna in Sappemeer terecht was gekomen.4

Uit het eerste huwelijk zijn tussen 1856 en 1868 te Sap-
pemeer acht kinderen Berg geboren, te weten: Jelle, Jo-
hannes, Jan, Tjakke, Jan, Anje, Willem en Elsjen.

De foto van Tietje Kneubel is omstreeks 1870 gemaakt 
door fotoatelier Gebr. Sanders te Groningen. De foto 
van Willem Jelles Berg is omstreeks 1890 gemaakt door 
een onbekende fotograaf.

1. Voor bijzonderheden/voorwaarden 
t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, 
onder Gens Nostra.

2. Voor hun portret zie: Harry Berg, 
‘Het portret van ... Jelle Gerrits Berg 
en Anje Willems Huizinga’, in: Gens 
Nostra 66 (2011), pag. 531.

3. Harry Berg, Het veenkoloniale ge-
slacht Berg, Assen 1983; ‘Wapenregis-
ter Berg (Sappemeer)’, in: Gens Nostra 
64 (2009), pag. 723.
4. Harry Berg, De Familie Kneubel, 
Assen 2003.

Willem Jelles Berg & Tietje Kneubel
Harry Berg
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DDe postume doopgetuige.
 Een onmogelijkheid?
Overpeinzingen van een archivaris (4)

Harmen Snel

Vele jaren geleden vroeg een bezoeker van de studiezalen van het Amsterdamse Stadsarchief mij 
of het vroeger mogelijk was dat mensen die al waren overleden werden opgevoerd als doopgetuige.1 
Hij vermoedde daar een voorbeeld van te hebben. Ik antwoordde toen dat het mij onwaarschijnlijk 
voorkwam. Ik was het fenomeen zelf nooit tegengekomen en het druiste in tegen de rol van de doop-
getuige, zoals die was bedacht door de kerkelijke autoriteiten. Ik vroeg ervaren genealogen of zij het 
gebruik van reeds overleden doopgetuigen waren tegengekomen, maar iedereen vond het, net als ik, 
een onwaarschijnlijk verhaal.

collectie Stadsarchief Amsterdam

De vraag had, besefte ik mij achteraf, nogal wat 
consequenties. Voor 1811 is het bepalen van een 
begraafdatum vaak lastig. Een goed hulpmiddel 
kan het optreden als doopgetuige zijn. Dat is dan 
een moment dat de betrokkene in ieder geval nog 
in leven moet zijn. En dus moeten we de begraaf-
datum in elk geval na die datum zoeken. Genea-
logisch gezien geen speld tussen te krijgen toch?
Geruime tijd later kwam dezelfde vraagsteller, 
Kees Wijnen uit Huizen, terug op zijn eerdere 
vraag. Er waren inmiddels meerdere gevallen van 
doopgetuigen binnen dezelfde familie ontdekt, 
die allen al waren overleden bij de bewuste doop. 

In de tussentijd was ik zelf een vergelijkbaar ge-
val tegengekomen en keek dus al heel anders aan 
tegen zijn oorspronkelijke vraagstelling. Ik vond 
het vreemd en had ook geen verklaring voor deze 
bijzondere kerkelijke handeling, want daar gaat 
het uiteindelijk om, en begon geïntrigeerd te 
raken. De avond dat ik bedacht dat ‘de postume 
doopgetuige’ mogelijk wel een interessante afle-
vering voor ‘Overpeinzingen van een archivaris’ 
zou kunnen opleveren, schreef ik twee dingen 
op mijn kladblok: mijn eigen voorbeeld van de 
‘postume doopgetuige’ opzoeken en proberen te 
herinneren wat de naam uit het voorbeeld van 
die andere familie ook al weer was.
Ik heb tegenwoordig nog maar één dagdeel per 
week dienst in het Informatiecentrum van het 
Amsterdamse Stadsarchief, maar de ochtend na-
dat ik mijn notitie maakte had ik dienst en stond 
de heer Wijnen voor mijn neus. Hij was blij ver-
rast mij te zien en dat genoegen was wederzijds. 
Ik vertelde hem dat ik de avond daarvoor nog aan 
hem had gedacht in verband met zijn vraag jaren 
eerder. Is dat toeval? Of is dat serendipiteit?2

Wat was nou precies de kerkelijke gedachte ach-
ter doopgetuigen, in Katholieke terminologie de 
peter en meter,3 en zou ergens door de kerkelijke 
autoriteiten vastgelegd zijn wat de voorwaarden 
waren waar de doopgetuigen aan moesten vol-
doen? En dan was ik natuurlijk minder geïnte-
resseerd in de voorwaarde dat de getuige een 

1. Mijn dank gaat uit naar Kees Wijnen te 
Huizen, Ton Scheepmaker te Voorhout 
en Hans van der Windt te Doorn. Zon-
der hen was ik de vraagstelling omtrent 
de postume doopgetuige nooit zo uit-
voerig gaan overpeinzen.

2. Zie over de term serendipiteit ‘Toe-
val en geluk in de genealogie. Of is dat 
serendipiteit? Overpeinzingen van een 
archivaris (1)’, in Gens Nostra 66 (2011), 
pp. 324-327.

3. Andere termen zijn sponsores, sus-
ceptores, offrentes, patrini en fidejus-
sores.
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‘persoon van onbesproken gedrag’ zou moeten 
zijn. Nee, alleen de vraag of een doopgetuige nog 
in leven moest zijn zou relevant zijn en beant-
woord moeten worden. En ook of de Protestante 
kerkgenootschappen daar hetzelfde over dachten 
als de rooms-katholieken.
Ik bedacht mij dat over de rol van getuigen mo-
gelijk voor het eerst iets definitiefs werd vastge-
legd bij het Concilie van Trente (1545-1563). Bij 
dat concilie werd immers bepaald dat de (Katho-
lieke) geestelijkheid de registratie van doop en 
huwelijk op zich moest nemen, om enerzijds 
duidelijkheid te scheppen in de wettigheid van 
geboren kinderen en anderzijds, in de tijd van 
opkomend Protestantisme, helder te krijgen wie 
tot de moederkerk behoorde. Na de alteratie na-
men de Protestanten in de Republiek die regels 
over en registreerden op dezelfde wijze doop, hu-
welijk en begraven. Inclusief het vastleggen van 
de getuigen van de doop dus. Maar het doorne-
men van de stugge regelgeving van het Concilie 
van Trente zou op voorhand niets zeggen wat de 
Protestanten er van zouden vinden, en ook niet 
of de Katholieken en Protestanten in de Repu-
bliek later aanpassingen zouden kunnen heb-
ben gemaakt op de regels uit de 16de eeuw. Waar 
ik al bang voor was werd bewaarheid toen ik de 
voorwaarden voor de getuigen bij de doop bestu-
deerde. Nergens werd iets vermeld over doopge-
tuigen die al overleden waren. Bij de rol van de 

doopgetuigen was vooral het opvoeden, in religi-
eus en moreel opzicht, bij vooroverlijden van de 
ouders van het kind het belangrijkste aspect. Wat 
zou dan de zin kunnen zijn van het noteren bij 
de doop van reeds overleden doopgetuigen?
Zou het hier niet om ‘dubbelgangers’ kunnen 
handelen? Andere personen met dezelfde naam 
als de zogenaamd overleden doopgetuige? Dat is 
natuurlijk een suggestie die de bodem onder de 
hele vraagstelling uit de kop van dit artikel weg-
slaat. En een ook wel voor de hand liggende op-
lossing van het probleem. En een suggestie die 
ik de heer Wijnen natuurlijk ook aan de hand 
deed. Maar in mijn eigen voorbeeld leek mij dat 
al erg onwaarschijnlijk. Het ging hier om een ka-
tholieke doop in Amsterdam met als getuige de 
beide grootouders. De grootvader leefde, maar 
de grootmoeder, afkomstig uit Twente, was elf 
jaar eerder in Amsterdam overleden. Ik heb de 
Twentse familie verder niet uitgezocht en het 
zou best kunnen dat er nog een gelijknamige 
nicht kan zijn geweest, maar het lijkt niet erg 
waarschijnlijk dat die als doopgetuige werd opge-
voerd. We hebben het hier over een arme familie, 
de dopeling was onwettig en van een in Amster-
dam wonende nicht van oma met dezelfde naam 
is niets bekend. Ook niet van andere familiele-
den van de overleden oma die in Amsterdam 
woonden trouwens.

VOORBEELD 1 (RENS)

I.  Matthijs (Matheus) Rens, ged. Rijsbergen (bij Breda, r.-k.) 18-11-1716, bosschieter (1747), 
schoenmaker, begr. Amsterdam (St. Antonis Kerkhof) 16-12-1796. zn. van Emebertus Rens en 
Cornelia Dekens, otr./tr. (1) Amsterdam (Stadhuis) 25-10/10-11-1748 Anna Catharina Grusers, 
geb. Keulen ca. 1718, begr. Amsterdam (St. Antonis Kerkhof) 23-7-1760, weduwe van Jurriaan 
Westerwout; otr./tr. (2) Amsterdam (Stadhuis) 15/31-8-1760 Barendina (Bernardina) Eppink 
(Epping), ged. Stad Oldenzaal (r.-k.) 18-9-1733, begr. Amsterdam (St Antonis Kerkhof) 16-4-1783,  
dr. van Cornelis Eppink en Henderina van den Brant. 

UIT DIT HUWELIJK O.A.:

1. Hendrik (Hein), volgt II.

II.  Hendrik (Hein) Rens, ged. Amsterdam (r.-k. De Papegaai) 26-3-1764 (get. Jacobus Rens en Joanna 
Willemze), kuiper, overl. ald. 27-6-1814 (ongehuwd), had een relatie met Johanna Tulke(n), ged. 
Amsterdam (Ev.-Luthers) 11-10-1754, overl. ald. 3-12-1813, wed. van Philippus Jacobus Delmeire 
(Delmeer), dr. van Johan Fredrik Tulke en Anna de Swart.
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UIT DE RELATIE:

1.  Matthias, ged. Amsterdam (r.-k. De Toren) 27-6-1794 (get. Matthias Rens en Barendina Eppink), 
begr. Amsterdam (St. Antonis Kerkhof) 24-3-1800.

Ook in tweede voorbeeld, een wel zeer verkorte 
versie van de door A.C. Scheepmaker en C.J.J. 
Wijnen gepubliceerde genealogie Scheepmaker 
– Amsterdam, blijken diverse, ook weer cursief 
gemarkeerde, postume doopgetuigen te worden 
opgevoerd.4 Het betreft hier een Gereformeerde 
familie, dus het ‘probleem’ is niet bij alleen één 
enkele denominatie aantoonbaar.

VOORBEELD 2 (SCHEEPMAKER)

I.  Egbertus Scheepmaker, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 3-12-1688, zeilmaker, begr. Amsterdam 
(Karthuizer Kerkhof) 24-4-1755, zn. van Jan Egbertsz Scheepmaker en Geertruij Greveraet, otr./
tr. (1) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 17/28-5-1709 Marretje Lubberts, ged. Amsterdam (Nieuwe Zijds 
Kapel) 8-11-1686, begr. ald. (Karthuizer Kerkhof) 29-10-1743, dr. van Lubbert Lubbertsz en Lijntje 
Bosman; otr./tr. (2) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10/27-8-1747 Anna Cornelisdr van Alphen.

UIT HET EERSTE HUWELIJK O.A.:

1. Lijntje, volgt IIa.
2. Jacobus, volgt IIb.
3. Klaas, volgt IIc.

IIa. Lijntje Egberts Scheepmaker, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 13-11-1712, begr. ald (St. Antonis 
Kerkhof) 21-10-1783, otr./tr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 3/19-5-1743 Matttheus Lisseveen, ged. 
Amsterdam (Noorderkerk) 19-2-1719, scheepstimmerman, zn. van Abraham Isacksz en Seijtje 
Teeuwes.

UIT DIT HUWELIJK O.A.:

1. Marretje, ged. Amsterdam (Noorder Kerk) 24-7-1746 (get. Egberdt Jansen en Marretje Lubberdts).

IIb.  Jacobus Egbertsz Scheepmaker, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 3-8-1721, schoolmeester, begr. ald. 
(Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 23-10-1775, otr./tr. (1) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18-10/5-11-
1743 Johanna van Brink, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 6-3-1720, begr. ald. (St. Antonis Kerkhof) 
13-2-1749, dr. van Jan van Brin(c)k en Bartha Kannegieter, otr. (2) Amsterdam 26-1-1753 Neeltje de 
Vries; otr. (3) Amsterdam 28-12-1759 Femmetje Sales.

UIT HET EERSTE HUWELIJK:

1. Jacobus, ged. Amsterdam (Westerkerk) 28-2-1745 (get. Egbertus Scheepmaker en Marritje 
Lubbertsen).

4. Zie www.scheepmakerstamboom.
nl. Zie voor de uitleg over de postume 
doopgetuigen, ook de voorbeelden van 

de mannelijke (niet in dit artikel opgeno-
men) doopgetuigen, in het bijzonder ook 
het addendum.

Fragment van een centsprent (collectie Stadsarchief 
Amsterdam)
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IIc.  Klaas Egbertsz Scheepmaker, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 6-6-1723, scheepstimmerman, begr. 
Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 6-4-1788, otr./tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10/26-11-1747 Antje 
Vinsenten, geb. Amsterdam ca 1723, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 29-1-1782, dr. van 
Cornelis Vinsenten.

UIT DIT HUWELIJK O.A.:

1. Pieter Hendrik, volgt III.

III.  Pieter Hendrik Scheepmaker, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 24-8-1755, schavenmaker, overl. ald. 
(Buiten Gasthuis) 24-12-1802,5 otr./tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26-7/11-8-1782 Engeltje Goverts, 
ged. Amsterdam (Ev.-Luthers) 11-8-1762, overl. ald. 13-6-1848, dr. van Govert Roelofsz en Engeltje 
Cornelis.

UIT DIT HUWELIJK O.A.:

1. Pieter Hendrik, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 29-1-1800 (get. Klaas Scheepmaaker en Antje 
Finsent), begr. ald. (Karthuizer Kerkhof) 28-12-1809.

In de familie Scheepmaker komen ook enkele 
mannelijke doopgetuigen voor die mogelijk al 
overleden waren. Hierbij is het optreden van nog 
levende naamgenoten echter niet uit te sluiten. 
Een goed voorbeeld hiervan is de bij III-1 op-
tredende getuige Klaas Scheepmaker. Het lijkt 
voor de hand te liggen dat het hier de overleden 
grootvader Klaas betrof. Er was echter ook nog 
een oom van de dopeling, eveneens een Klaas 

Scheepmaker (1764-na 1795), bij de doop in 
1800 mogelijk nog in leven.
En toen werd door Hans van der Windt nog een 
familie met postume doopgetuigen ingebracht.6 
Het betrof hier nu de overleden grootvader die 
twee maal postuum werd genoemd als doopge-
tuige.

VOORBEELD 3 (LIESEGANG)

I. Johann Christoph (Christoffel) Liesegang, waarschijnlijk soldaat, begr. Amsterdam (Wester 
Kerkhof) 6-2-1780, tr. Anna Margaretha Krüll (Crul, Krol, Kroll, Krob), begr. Amsterdam (Wester 
Kerkhof) 2-11-1800.

UIT DIT HUWELIJK O.A.:

1. Joseph, volgt IIa.
2. Benjamin, volgt IIb.

IIa.  Joseph (gedoopt als Joseph Christian Ludwig) Liesegang, ged. Nijmegen (Ev.-Luthers) 25-9-1770, 
turfdrager, overl. Amsterdam 14-10-1827, had een relatie met Maria Durselen, overl. vóór 1820.7

UIT DEZE RELATIE:

1. Christoffel Liesegang, geb./ged. Amsterdam (Westerkerk) 31-10/5-11-1797 (get. Christoffel 
Liesegang en Anna Margreta Krob), looiersknecht, turfdrager, overl. ald. 10-8-1846, tr. Amsterdam 
22-3-1820 Hendrina Hendriks.

5. Stadsarchief Amsterdam, DTB 1270, 
pag. 520. Dit register is nog niet opgeno-
men in het genealogische zoeksysteem 
‘Begraven vóór 1811’.

6. Eigenlijk was het Hans van der Windt 
die in 2006 Ton Scheepmaker en Kees 
Wijnen attent maakte op het twee maal 
voorkomen van Marretje Lubberts als 
postume doopgetuige in voorbeeld 2.

7. Bij het huwelijk van haar zoon werd 
aangegeven dat zij was overleden. Jo-
seph Liesegang en de zoon konden dat 
echter alleen onder ede verklaren, er was 
geen bewijs van haar overlijden voor-
handen.
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IIe.  Pieter Banks, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 6-4-1768, beeldhouwer, sjouwer, overl. ald. 6-5-1847, 
otr./tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 15-9/3-10-1786 Elsie Rosier (Roozier), geb. Amsterdam ca. 1758 
(zie voorbeeld 4); tr. (2) Amsterdam 1-5-1816 Maria Numan.

UIT HET EERSTE HUWELIJK O.A.:

1.  Trijntje, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 9-1-1787 (get. Ingenatius Banks en Trijntje Faree), begr. ald. 
(Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 24-1-1787.

2.  Pieter, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 27-9-1793 (get. Engenatius Banks en Trijntje Foeree), begr. ald. 
(Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 25-4-1794.

Het is bekend dat in Amsterdam wel degelijk 
fouten werden gemaakt bij het inschrijven van 
doopgetuigen in de doopboeken. Die fouten kon-
den ontstaan doordat de kosters de inschrijvin-

gen achteraf deden aan de hand van briefjes met 
daarop de gegevens. Als het handschrift slecht 
leesbaar was kon een naam makkelijk verbasterd 
in de doopboeken terechtkomen. Een koster in 
een grote stad kon, net als de pastoor of predi-
kant, niet alle parochianen bij naam en toenaam 
kennen. Daar kan een deel van de verwarring 
zijn ontstaan. Maar in alle voorbeelden zijn de 
namen van de postume doopgetuigen niet of 
slechts een klein beetje verbasterd. Integendeel, 
de namen komen overeen met de schrijfwijzen 
zoals die al bekend waren. Het gaat toch wat ver 
om te veronderstellen dat de koster vergeten was 
de namen van de doopgetuigen bij de betref-
fende doop te noteren, of het briefje waarop hij 
de namen had genoteerd kwijt was, en zelf maar 

wat ingevuld heeft. Daarbij dan wel precies de 
namen van grootouders van de dopelingen note-
rend met de juiste schrijfwijze. Dan moet hij die 
mensen wel allemaal heel goed gekend hebben 
en ook op de hoogte zijn geweest van de fami-
lierelaties. Maar weer net niet hebben geweten 
dat de personen die hij opvoerde al geruime tijd 
waren overleden. Een onwaarschijnlijk scenario. 
Zeker als dat scenario plaatsvond in verschillen-
de kerken, met dus verschillende kosters.
Zou het te maken kunnen hebben met een soort 
‘eer bewijzen’ aan een overleden grootmoeder? 
Die gedachte kan natuurlijk hout snijden, zeker 
als vernoeming naar die grootmoeder de gedach-
te daarachter zou zijn. Net zoiets als kinderen die 
naar een suikeroom of -tante werden genoemd 
in de hoop op een aanzienlijk legaat. Maar in 
enkele voorbeelden was daarvan beslist geen 
sprake. Er was in die families geen sprake van 
financieel interessante vooruitzichten qua erfe-
nissen of legaten. Enkele kinderen waren nota 
bene onwettig en, hoewel niet te bewijzen, valt 
het zelfs zeer te betwijfelen dat die kinderen door 
de vaders (of zijn familie) werden opgevoed. In 
andere voorbeelden was de familie in iets betere 
doen, maar beslist niet rijk genoeg om aan sui-
ker-grootmoeders te denken. En hoe interessant 
is het om iemand te vernoemen die al is overle-
den als het zou gaan om haar erfenis? Die had 
daar immers geen weet van en zou het kleinkind 
ook niet meer legateren. Zou de achtergebleven, 
bepaald niet rijke, weduwnaar het betreffende 
kind wat extra’s toestoppen omdat zijn overleden 
echtgenote als doopgetuige in de doopregisters 
werd genoteerd? Erg onwaarschijnlijk allemaal.
De vraagstelling bij deze overpeinzing ‘De pos-
tume doopgetuige. Een onmogelijkheid?’ blijft 
onverminderd staan. Ik heb er (nog) geen op-
lossing voor. Mogelijk heeft een lezer van ons 

collectie Stadsarchief Amsterdam
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tijdschrift ook een voorbeeld van een ‘postume’ 
doopgetuige. En misschien weet één van onze 
leden ook wel een goede verklaring daarvoor. De 
discussie over ‘de postume doopgetuige’ is bij 
deze geopend!

Ik heb echter wel iets geleerd. Ik weet nu dat er in 
de grotere steden doopgetuigen werden geregis-
treerd die al overleden waren. En dat bij het de-
termineren van een overlijden of begraafdatum 

aan de hand van het optreden als doopgetuige 
iets meer voorzichtigheid moet worden betracht 
dan ik voorheen altijd heb gedacht. Laat dat, tot 
we een oplossing van het probleem van de ‘pos-
tume doopgetuige’ hebben gevonden, de over-
peinzing van de archivaris zijn. En zullen we, 
om in de toekomst verwarring te voorkomen, de 
postume doopgetuige maar niet gewoon ‘dood-
getuige’ noemen?

RUBRIEK  Archiefnieuws
RHC Groninger archieven: nieuwe toegangen

De nieuwe toegangen kunt u raadplegen in de stu-
diezaal en op de website www.groningerarchieven.
nl.
 205 Hervormde gemeente Bedum en Wester-

dijkshorn, 1727-1974 (aanvulling)
 368 Nederlands-Israëlitische gemeente te Gro-

ningen, 1945-1976 (herzien)
 470 Vereniging van Christelijke Studenten 

“Hendrik de Cock” te Groningen, 1947-1999 
(aanvulling)

 1058 Familie van Bolhuis, 1709-1926 (aanvulling)
 1434 Baptisten gemeente Groningen Zuid, 1880-

2007 (aanvulling)
 1634 Ambtenaar van de burgerlijke stand in de 

gemeente Groningen, 1811-1942
 1720 Noord-Nederlandse Zakkenfabriek, sinds 

1970 NNZ Industriële verpakkingen BV, 
1930-1993

 2389 Vereniging voor Protestants Christelijk 
Voortgezet Onderwijs te Groningen, 1917-
1998

 2474 Regionaal Medisch Tuchtcollege te Gronin-
gen van het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport en voorgangers, 
1931-1985

 2496 Koninklijke Liedertafel ‘Gruno’, 1856-2011 
(aanvulling)

 2633 Gereformeerde kerk te Uithuizen, 1835-
2009

 2653 Afdeling Groningen van het Nederlands 
Texels Schapenstamboek, 1920-1993

 2662 Architect P.M. Hoekstra, 1945-1980
 2663 Familie Ebels, 1910-2000
[Digitale nieuwsbrief Groninger Archieven, 9 janu-
ari 2013]

Amsterdam: Overgenomen delen (1892-1920)

Sinds 22 oktober 2012 zijn de scans van de Over-
genomen Delen op www.velehanden.nl beschik-
baar. Afgelopen jaar vroeg het Stadsarchief om uw 
hulp voor het laten digitaliseren en indexeren van 
een belangrijk deel van het Bevolkingsregister, de 
zogenaamde Overgenomen Delen. In deze regis-
ters staan alle personen die tussen 1892 en 1920 
zijn overleden of vertrokken uit Amsterdam. Dit is 
niet alleen een prachtige bron om te achterhalen 
waar mensen gewoond hebben en met wie, maar 
vooral ook waar zij naar toe gingen als zij uit Am-
sterdam vertrokken.
De eerste stap, het digitaliseren en online plaatsen 
van de registers, is gerealiseerd. Zonder alle dona-
teurs en andere liefhebbers hadden we dit nooit zo 
snel voor elkaar gekregen! Inmiddels is het indexe-
ren van de registers op het crowdsourcings-plat-
form VeleHanden in volle gang. Sinds de start zijn 
al bijna 60.000 namen ingevoerd. De tot nu toe 
ingevoerde gegevens zijn inmiddels doorgesluisd 
naar de nieuwe index op de Archiefbank zodat ze 
nu voor iedereen te vinden zijn. Elke week worden 
nieuwe namen toegevoegd aan de index, dus kom 
regelmatig kijken.
[Nieuwsbrief Stadsarchief Amsterdam, aflevering 
166, 13 december 2012]
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VVonnissen van het Alkmaarse 
schepengerecht [1517-1557]

Transcriptie van het ‘Correctieboek’ en namenindex

Joris Jan de Vries

In het Regionaal Archief Alkmaar bevindt zich een zogenaamd ‘Correctieboek’, waarin 160 uitspra-
ken van het Alkmaarse schepengerecht uit de periode 1517-1557 zijn opgetekend. Helaas zijn uit de 
tijd daarvoor en de periode daarna tot ver in de zeventiende eeuw geen vonnissen overgeleverd. In 
de regel is zo’n vonnis maar heel kort, een halve bladzijde of zo. Een proces verbaal wordt pas in de 
loop van de zeventiende eeuw gebruikelijk. Wel zijn steeds de namen van de gedaagde, zijn of haar 
herkomst en beroep, (bijna altijd) het misdrijf of de overtreding en de straf vermeld. De straf is gede-
tailleerd opgetekend vooral vanwege financiële verplichtingen en het voorwaardelijk onderdeel van de 
straf.

Het bestaan van het correctieboek is al langer 
bekend. In de nagelaten papieren van Simon 
Eikelenberg komen vermeldingen voor van von-
nissen uit het ‘Correctieboek van den 7 Dec 1517 
tot den 13 April 1557’.1 In het voorjaar van 2010 
heeft de werkgroep paleografie van het Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar,2 onder leiding 
van Harry de Raad, alle 87 in deze bron aanwe-
zige vonnisbladen getranscribeerd.3 Op basis 
van de originele teksten in het correctieboek en 
de transcripties op de achterhand heeft Maarten 
Müller een inleiding geschreven over misdaad 
en straf in zestiende-eeuws Alkmaar,4 waar hier 
dankbaar gebruik van is gemaakt.

Schout en zeven schepenen, soms met één tot 
drie burgemeester(en) er bij, vormden samen 
de rechtbank. In een soort snelrechtprocedure, 
waarbij ook tortuur gebruikt kon worden om een 
bekentenis te verkrijgen, regisseerde de schout 
de rechtsgang. Die eindigde met een vonnis van 
de schepenen waartegen geen beroep mogelijk 
was.
De werkelijkheid was vaak minder hard, want 
processen konden onderbroken worden of de 
eis verzacht worden, bijvoorbeeld als vrienden 
of familie voldoende ontlastende getuigen wis-
ten op te trommelen. Zo werd een zekere Willem 
Henricx van Utrecht alias Spelleken in september 
1524 (vonnisblad 19) ter dood veroordeeld omdat 

hij in 1517 aan een kortstondige plundering van 
Alkmaar deelgenomen zou hebben, als lid van 
een bende Gelderse huursoldaten onder leiding 
van ‘Lange Pier’.5 Maar een maand later (von-
nisblad 22) bleek hij springlevend te zijn als hij 
in een heilige eed verklaarde de schout binnen 
een jaar zes pond te zullen bezorgen. In een nog 
latere getuigenis (vonnisblad 26) woonde hij in 
1517 in Brugge, en kon hij toen dus helemaal 
niet in Alkmaar geweest zijn. In dit vonnisblad 
werd vervolgens een volledige beschrijving gege-
ven van het gezin van de meester speldemaker 
Arent Verbant en van zijn buren met gegevens 
over Willem’s woonplaats en het beroep: “Wil-
lem van Utrecht zeyde dat hij op die zelve tijt 
als Alcmaer ghewonnen worde was te Brugge 
ende woende in der Langhestraet ende dede zijn 
ambocht van spelde maecken bij een meester 
ghenaempt Arent Verbant van Cortrijck, welcke 
meester hadde seven kinderen, d’outste zoon 
hiete Hanneken Verbant, d’ander hiete Dries-
gen ende woende te Rijsel, noch een hiete Cop-
pen ende was een boerduerwercker, een dochter 
hieter Aechtgen. Noch wasser een dochter die 
Calle ende is Katherijn in Vlaems, noch wrochter 
een knecht ende hiete Bel ende was van Oude-
naerden, noch wasser een ghesel van Machelen 
ende hiete Augustijn. Zijn naeste buerwijff hie-
te Joncfrou Clincke over men heer van Putten. 
Aen d’ander zijde van ‘t huys nae die Cruyspoort 

1. G. Boomkamp, Alkmaer en deszelfs ge-
schiedenissen Uit de nagelatene papieren 
van Simon Eikelenberg, en veele andere 
echte stukken en bescheiden beschreven, 
Rotterdam 1747.
2. De volgende 21 leden van de 

werkgroep paleografie hebben aan 
de transcriptie van de vonnisbladen 
gewerkt: Jaap Booij, Martin Bouthoorn, 
Loura Bruin, Evert Frugte, Lidy Frugte, 
Gert Groot, Barbara Jensen, Monique 
van Kalken, Piet Kleverlaan, Linda Koop-

man, Maud Kreijermaat, Wil Lijnzaad, 
Jan Lourens, Emmy Reijngoud, Klaas 
Roos, Wim Strooper, Tiny Toetenel, 
Theo Veer, Joop Vermeer, Joris Jan de 
Vries en Janneke van Zanten.
3. Sinds begin 2013 zijn zowel de 
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woende een hoedemaecker ghenaempt Cornelis 
ende dit gheschiede was in ’t jaer van seventien 
Sint Jansdach midtsindersoemer”.6

Een ander voorbeeld is de familierelatie van drie 
generaties die wordt beschreven in vonnisblad 
43 bij de correctie van Olbrant Dirricxz: “Alzoe 
Dirrick Claesz vader van eenen Olbrant Dirricxz, 
Claes Claesz groote vader van de voors. Olbrant, 
Guert Claes Rijchendochter, moeye van de voors. 
Olbrant”.

Bij het genereren van een index op persoonsna-
men bleken uiteindelijk 310 verschillende per-
sonen voor te komen: gedaagden, familieleden, 
getuigen en leden van de rechtbank van de stad 
Alkmaar. Een unieke secundaire genealogische 
bron die een naam en gezicht geeft aan misdaad 
en straf in Alkmaar in de eerste helft van de zes-
tiende eeuw. De gegevens zijn via internet te 
raadplegen.3

originele vonnisbladen als de transcrip-
ties beschikbaar op de website van het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
http://www.archiefalkmaar.nl/verdie-
ping/transcripties/oudste-vonnisboek.
4. M. Müller, ‘Stad van justitie of stad 
van geweld? Misdaad en straf in zes-
tiende-eeuws Alkmaar’, in: Pro memorie, 
bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der 
Nederlanden 13 (2011), pag. 80-95.
5. Pier Gerlofs Donia, ofwel: Grote Pier 

(Fries: Grutte Pier, in de spelling voor 
1980 Greate Pier), (Kimswerd, ca. 1480 
– Sneek, 28 oktober 1520) is een Friese 
krijgsheer, vrijheidsstrijder en volksheld. 
Pier geniet de reputatie van een legen-
darische krijger en een belangrijke his-
torische figuur in de geschiedenis van 
Friesland en wordt daarom ook vermeld 
in de Canon van Friesland. In diverse 
bronnen worden hem een reusachtige 
gestalte en een bovenmenselijke kracht 

toegeschreven. Pier en zijn neef Wijerd 
Jelckama waren de aanvoerders van 
het rebellenleger de Arumer Zwarte 
Hoop (Gelderse Friezen) bij de Tweede 
Belegering van Medemblik en Alkmaar 
in 1517 (Zie: http://nl.wikipedia.org/
wiki/Grote–Pier).
6. Sint Jansdach midtsindersoemer = 24 
juni, de geboortedag van Johannes de 
Doper, Sint Jan.

Het eerste vonnis van 1517 uit het correctieboek
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RUBRIEK  Boekrecensies
GENEALOGIE        K.Zegerman | De nazaten van de familie van Hendrik Bugener uit Graben 

(Graafschap Lippe)
Almere 2011, 74 pp., ill. + index; ISBN 978-90-77245-514. [A4].

Hendrik Bungener werd als Johann Henrich Büngener in 1758 geboren en 
gedoopt in het Duitse Graben, als zoon van Hermann Henrich Büngener en 
Sophia Eleonora Sivers. Hendrik trok naar Amsterdam, trouwde daar twee 
keer en was van beroep bakker en winkelier. De genealogie bevat bijna uitslui-
tend de gegevens uit DTB en Burgerlijke Stand (BS). De meeste nakomelin-
gen voeren de naam Bungener, maar er is ook een tak Bungenaar, die apart 
behandel wordt. Daarnaast zijn ook genealogieën opgenomen van partners 
met de namen Reinners, Scheerhoorn, Kerkhoff, De Boer en Offerhaus. | ABB

J. Hagedoorn | Hagedoorn, Familiefotoalbum
Zwolle 2011, 40 pp., ill. [B5].

Ter gelegenheid van een familiereünie is besloten een boekje te maken met 
oude foto’s , om zo ook een beetje de familieleden uit het verleden te kun-
nen ontmoeten. Bij iedere foto worden bijzonderheden gegeven over de 
geportretteerde(n). Achterin is een genealogische tabel opgenomen. | ABB

G.B. Sanders | Genealogie Sewalt – Zewald, De weg terug: 1768 – heden
Maastricht 2011, 240 pp., ill. + index. [A4].

Het betreft hier een herziene versie van de in 1989 verschenen genealogie 
van de familie van de moeder van de auteur. De oudst bekende voorvader 
was Carolus Sewald, die circa 1768 geboren zal zijn in Rheydt, een plaatsje 
dat thans behoort tot de gemeente Mönchen-Gladbach. Hij kwam als soldaat 
naar Nijmegen en trouwde daar in 1793 met Petronella Janszen, in 1805 met 
Maria Krewer. Zijn beroep was eerst smid, later metselaar, de familie was r.-k. 
De nazaten zijn tamelijk honkvast, met drie takken uit Nijmegen, Arnhem 
en Den Helder. Ruim de helft van de pagina’s is gevuld met afdrukken van 
familiebescheiden als akten BS, advertenties, krantenberichten en aankondi-
gingskaarten van geboorte, huwelijk of overlijden. | ABB

M.J. Spaenij | Een Zwitsers tamboer komt naar Nederland......, de geschiedenis 
van de familie Spaenij
Utrecht 2011, 114 pp., ill. + index. [A4].

Begin 19de eeuw had koning Willem I veel soldaten nodig. Hij engageerde 
daarvoor onder andere Zwitserse regimenten. In Regiment nummer 32, uit 
het kanton Schwyz, bevonden zich de broers Joseph Caspar Mathias en Jacob 
Joseph Franz Späni. Zij stamden af van Jacob Späni en Barbara Frick, die in 
de 17de eeuw in het dorp Illgau woonden. Van de broers is alleen Joseph in Ne-
derland gebleven en daardoor de stamvader geworden van de Nederlandse 
Spaenij’s. Hij was muzikant van beroep, evenals later zijn zoon Mathias, die 
hoornist was en het tot directeur van de Harmonie “Kunstliefde Vermag Al-
les” in Oss heeft gebracht. De nazaten worden tot op heden behandeld met 
veel bijzonderheden. De meeste documenten zijn ofwel als transcriptie ofwel 
als illustratie opgenomen. | ABB
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KWARTIERSTAAT       C.A. Scharten | Nederlandse kwartieren Renses – Van Kessel

Rotterdam 2011, 120 pp., ill. + index. [A4].

Het echtpaar Dirk Antonius Renses (1888-1967) en Hendrika Johanna van 
Kessel (1909-1988) kreeg zes kinderen. De voorouders van het echtpaar zijn 
in kaart gebracht met gegevens uit BS en DTB, voor zover in Nederland voor-
handen. Alleen de eerste vijf generaties zijn uitgewerkt, van de nummers 32 
t/m 63 worden de namen gegeven voor zover die bekend zijn. Een genealogie 
Renses vanaf het echtpaar Renses-Harders (nrs. 16-17) is ook opgenomen. 
Zij woonden in Rotterdam en beleden de r.-k. godsdienst. | ABB

OVERIG           J. Baas e.a. | Loosdrecht zoals het was, Ooggetuigen vertellen
Loosdrecht 2010, 102 pp., ill.; ISBN 978-90-803846-7-5 (uitgave Historische 
Kring Loosdrecht, verkrijgbaar voor e 6,90 incl. porto op rekening 558164390 
t.n.v. penningmeester HKL te Loosdrecht).[A5].

Voor de derde maal is een bundel verschenen met tien levensverhalen, geba-
seerd op gesprekken met tien oudere inwoners van Loosdrecht. De bedoeling 
hiervan is om de herinneringen aan het Loosdrechtse leven van de vorige 
eeuw levend te houden. | ABB

J. de Kruyf | Ontmoetingsplaats van Verhalen, Het Streekarchivariaat Noord-
west-Veluwe
Kampen 2011, 84 pp., ill.; ISBN 978-90-6697-212-4 (prijs e 14,95, publicatie 
IJsselacademie nr. 225).[22 x 22 cm].

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe bevat de archieven van Elburg, 
Oldebroek, Nunspeet, Ermelo en Harderwijk. Deze uitgave beoogt bezoek 
aan het archief, in de studiezaal of via de website, te stimuleren door een 
aantal ‘smeuïge’ verhalen te vertellen als voorbeeld van wat er zoal aan inte-
ressants te vinden is. In acht hoofdstukken zijn korte artikelen gegroepeerd 
rondom een thema zoals ‘Topstukken met de X-factor’, ‘De zee, een wispeltu-
rige vriend’, ‘Van heikneuters en Hanzekooplui’ en ‘VIPS van de Veluwe’. Het 
geheel is prettig leesbaar en mooi geïllustreerd. | ABB

G. Tieman | De Steenbakkers van Vianen
Vianen 2011, 90 pp., ill. + index; ISBN 978-90-76940-94-6. [A5].

Als kind vond de auteur bij zijn grootvader op zolder een familieportret uit 
1926, gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarige huwelijksfeest van zijn over-
grootouders Klaas Meijdam en Sjaan Krouwel in Vianen. Deze foto is op het 
kaft van het boek afgebeeld. Vier generaties Meijdam zijn werkzaam geweest 
in de steenbakkerij, met name bij ‘De Hooge Waard’. Beschreven wordt hoe 
de stands- en geloofsverhoudingen lagen in het Vianen van eind 19de begin 
20ste eeuw, hoe de arbeiders woonden in de twaalf huisjes van ‘De Buurt’, ook 
wel ‘De twaalf Apostelen’ genaamd, hoe het toeging op een steenbakkerij, en 
uiteraard komen ook de leden van de uitgebreide familie Meijdam aan bod. 
Maar meer nog dan een familiegeschiedenis is dit een boek geworden over de 
sociale verhoudingen en omstandigheden in een provinciestadje rond 1900.
| ABB
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RUBRIEK Periodieken

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bi bliotheek aanwezige tijdschriftar-
tikelen, kunnen fotokopiën worden aangevraagd bij de Dienst Bestellingen, p/a Postbus 26, 1380 AA Weesp, of per 
e-mail via info@ngv.nl (gaarne met vermelding van volledige referentie). de aanmaak van fotokopiën kan echter aan 
beperkingen onderhevig zijn. Dat geldt ook voor periodieken voorafgegaan door een sterretje (*), omdat die niet in 
de collectie van het vc aanwezig zijn. Periodieken worden niet uitgeleend.

  NEDERLAND

  *d’Avereester Kroniek (www.hvavereest.nl)
  nr. 4 | 29e jg. | dec. 2012
H. Rijnhart: 100 jaar Rooms Katholiek onderwijs in De-
demsvaart [eerste schoolhoofd: Wichert Gerrits, uit 
Kampen; namen van kinderen op een schoolfoto uit 
1914; schoolhoofden: Hendrik Jan Pierik (geb. Markelo, 
van 1918-1923), Joh. Ant. Plattel (geb. Avereest 1895), 
Joh. Wilh. Siero (geb. ald. 1905, 1960-1970, zwager 
van Willem Andriessen, o.a. voorzitter KVP), Herman 
Hüser]; Verv. Het vierde pand [familie Nijensikkens]; 
Online zoeken in de kadasterregistratie van Avereest; 
‘Beelden’ uit mijn leven [herinneringen van Sieni Su-
pheert-Bakker; exm. Vader].

  Caert-Thresoor (www.caert-thresoor.nl)
  nr. 3 | 31e jg. | 2012
B Vannieuwenhuyze: Brussel, Halle, Vilvoorde. Een to-
pografische vergelijking op basis van de stadsplannen 
van Jacob van Deventer; W. Verstegen: Natuurschoon-
wetkaarten gered en nu via internet te raadplegen [nu 
in UB Vrije Universiteit; http://geoplaza.ubvu.nl]; H. van 

de Graaf/M. Storms: ‘De polder in questie’. De ontdek-
king van een onbekende zestiende-eeuwse proceskaart 
van de polder Donkersloot [strijd om eigendom en ge-
bruiksrechten, begonnen rond 1373-1376, geëindigd in 
1814; Ridderkerk, Alblasserdam]; H. Kok: De Tweede 
Wereldoorlog in Nederland. Een ‘beeldige’ samenvat-
ting van een moeilijke periode in kaart gebracht door 
de Stichting 1940-1945; Kaartencollecties in Nederland. 
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam 
[www.kit.nl].

  Devotionalia (www.devotionalia.info)
  nr. 185 | 31e jg. | okt. 2012
Mariette Beco, de zieneres van Banneux, is overleden 
[1921-2011]; Uitgevers van bidprentjes (66) [druk-
kerij Cornelis Carel Callenbach, Nijkerk 1902 – Zürich 
1962]; G.W. van Heukelum (1834-1910) en het Sint-Ber-
nulphusgilde [geb. Doornenburg bij Pannerden (exm. 
Arntz)].

  E-data & Research (www.edata.nl)
  nr. 1 | jg. 7 | okt. 2012
Onderzoekers moeten elkaar vaker controleren; Manus-
cripten koning Arthur op tafel [www.arthurianfiction.
org]; Pelgrimsverslagen [project: worden opgenomen in 
een database Corpus of Pilgrimage Narratives]; Terugrei-
zen in de tijd met Fryske Akademy. HISGIS-projectleider 
Hans Mol aan het woord [www.hisgis.nl].

  *ErfgoedBrief Breda (www.archeologie.breda.nl)
  winter 2012-2013
Burgemeesterswoning van Princenhage in oude glorie 
hersteld [gebouwd 1936; architect J. de Lint uit Ginne-
ken; aannemer Adr. Reijnen]; Fundering van klooster 
van Johanna van Polanen teruggevonden op Begijnhof; 
Archeologisch jaaroverzicht 2011, deel 2; Muurschilde-
ringen [in huis De Wildeman, op de Haagdijk]; Frans 



G
ens N

ostra  • 2013 jaargan
g 68

  —
—

—
 

17

Brekelmans overleden [gemeentearchivaris van Breda 
1957-1982]; De Grote Kerk, het mausoleum van de Nas-
saus.

  Het Feyne Kwartier (www.genealogieflakkee.nl)
  nr. 3 | 17e jg. | okt. 2012
Ter gelegenheid van twintig jaar Genealogisch Centrum 
Goeree Overflakkee de kwartierstaten van de bestuurs-
leden. Kwst. Cornelis Jan Hameeteman [geb. Ouddorp 
1945; –, Sandifort, Grinwis, Nuy, Mierop, De Ronde, Ta-
nis, Komtebedde]; Kwst. Eva Lassing-van Gameren [dr. 
van Dirk Evert van Gameren tr. Soest 1953 Alida Mulder; 
–, De Geus (te ’s-Gravenmoer), Mulder (te Naarden), 
Van Rossen (te Maassluis); 7 gen.]; Kwst. van Teunes 
Cornelis Johannes (Teun) Koppenaal [geb. Dirksland 
1964; –, Kievit (te Den Bommel), Dirkx (o.a. te Zundert), 
Van der Maden]; Kwst. van Cathy Priem [geb. Brouwers-
haven 1939; –, Pipping, Oversier, Poortvliet]; Kwst. van 
Gerrit van den Boogert [geb. Den Bommel 1942; –, Hob-
bel, De Been, Van Es; 9 gen.].

  Fryslân. Historisch Tijdschrift (www.vdlp.nl)
  nr. 3 | 18e jg. | mei 2012
Thema: Popmuziek in Friesland. Bijdragen betr. Sjoerd 
Rintsjes Sipma [1896-1992, hoeder van de Friese taal], 
De aardappel in Friesland, Laaksum [zeehaventje], Veer-
tig jaar popmuziek in Friesland, Nanne Kalma [geb. 
Amersfoort 1949; Friese folkpionier], Syb van der Ploeg, 
Verdwenen beroepen: Sake Visser, ijscoventer.
  nr. 4 | juli 2012
Thema: De dageraad van de sport. Bijdragen betr. De 

Koetille [draaibrug], Pim Mulier [schaatsen], Kaatsen 
[Hotze Schuil, 1924-2005], Ferde Beulakker [watersport], 
Abe Lenstra [1920-1985, voetbal], Verdwenen beroepen: 
Ruurd Tjallema, verffabrikant; Willem Loré [1679-1744, 
landmeter, betrokken bij dijkenbouw in Friesland].
  nr. 5 | sept. 2012
Thema: Historische buitenplaatsen. Runenstaf van 
Bernsterburen [gevonden in 1881]; Het Schaapmarkt-
plein te Sneek; Saskia Uylenburgh; Hofsteden, herenka-
mers en buitenplaatsen, Oranienbaum, Beslingastate, 
Kippenburg, Onmisbare krachten op de buitenplaats 
[tuinlieden].
  nr. 6 | nov. 2012
Thema: Zeevaart. Bijdragen betr. Tsjalling Terpstra 
[1914-1977]; H. Brand: De Friese handelsvaart door de 
eeuwen heen; B. Stenekes: Oost-Vlieland: een Oostzee-
vaarderskolonie; Hylke Jans Kingma [1708-1782, schip-
per, koopman; familiebedrijf in Makkum]; Harlingen 
[Frieslands poort naar zee].

  Genealogie (CBG)
  nr. 4 | jg. 18 | dec. 2012
C. Huitema: Vier eeuwen migratie van de mennonie-
tenfamilie Fehr [oorspr. De Veer]; L. de Bruijn: Favoriete 
voorouder. Een soort reus [Adrianus Petrus Slats, jacht-
opziener]; R. Straatman: De tombe en het schilderij [fa-
miliegraf Hartman, 1678]; T. van Bueren: Medieval Me-
moria Online. Een nieuw hulpmiddel voor genealogen 
[dodengedachtenissen in allerlei brontypen; database 
met uitgebreide beschrijvingen; http://memodatabase.
hum.uu.nl]; K. Kuiken: Zelfde wapen, andere Jacob 
[(Van) IIssel; Vrouwenparochie]; S. Reinders: Dienen 
met mooie woorden. Alba amicorum van vrouwen: eeu-
wenoude vriendschapsboekjes; G. van Breugel: Met Lu-
cas van Dijck langs Brabantse bronnen [interview]; Kijk 
op bronnen (6) M. Zoeteman-van Pelt: De Amerikaanse 
census van 1940; Wapenregister.

  Genealogisch Erfgoed Magazine
  (www.erfgoed.info)
  nr. 4 | 20e jg.| nov. 2012
H.M. Lups: Strohulzenfabricage (2); D. Kranen: Het ver-
haal van de thee [historische feiten, productieproces, 
thee in Nederland (met namen van handelaars w.o. 
makelaarskantoor Voute en leden Sint Nicolaasgilde in 
Den Haag 1750)]; J.W. Koten: Cholera grote sterfte in de 
19e eeuw, ook voor de genealoog relevant [1817, 1838, 
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RUBRIEK  Gens Data
Voor deze rubriek in aanmerking komende artikelen hebben als bindende factor het gegeven dat zij iets met di-
gitale ontwikkelingen resp. wetenswaardigheden met betrekking tot de genealogie van doen hebben. Bijdragen 
kunnen per e-mail worden aangeleverd op het adres info@ngv.nl ter attentie van Wim Scholl, onder vermelding 
van ‘rubriek Gens Data’.

gedcom en groepen in Aldfaer

Door J.W.Limpers

Op de website van de ngv www.ngv.nl vindt u onder 
de sectie Kenniscentrum uitgebreide informatie over 
de gedcom-standaard. Daar staat in de inleiding onder 
meer te lezen: ‘Het gedcom bestandsformaat is te be-
schouwen als een uitwisselingstaal, die gebruikt wordt 
om op computers de uitwisseling van genealogische 
gegevens te standaardiseren. De naam gedcom staat 
voor genealogische Data communikatie. De gebrui-
kersomgeving is het werkterrein van genealogie-beoe-
fenaars, historici en andere onderzoekers, werkzaam 
op aanverwante gebieden. Het gedcom bestandsfor-
maat is ontwikkeld door de Familie Afstammelingen 
Afdeling van de Kerk van Jezus Christus van de Heili-
gen der Laatste Dagen, kortweg de Mormoonse kerk. 
De ontwikkeling van dit bestandsformaat stamt uit 
1984.’

Vanzelfsprekend beschikt ook het stamboomprogram-
ma Aldfaer over de functionaliteit om gedcom bestan-
den te importeren of te exporteren. Wanneer u in het 
hoofdvenster van Aldfaer klikt op het menu element 
Bestand ontvouwt zich een submenu met onder ande-
re de elementen Importeer gedcom en Exporteer ge-
dcom. Wanneer u vervolgens een van deze opties kiest, 
verschijnt een scherm met in de titelbalk gedcom Im-
port of gedcom Export. Door op uw toetsenbord de 
functietoets F1 te gebruiken, verschijnt het betreffende 
deel van de Aldfaer handleiding waarin beschreven 
staat hoe deze schermen ingevuld dienen te worden.

Er zijn diverse omstandigheden waarbij het gebruik 
van gedcom nodig is.

Importeren gebeurt wanneer u stamboomgegevens 
afkomstig uit een ander stamboomprogramma in uw 
eigen stamboomprogramma wilt invoeren. In de hand-
leiding van Aldfaer staat de volgende waarschuwing: 
Wees voorzichtig met het toevoegen van een gedcom-be-
stand aan een bestaande stamboom. Hoewel dit hoog op de 
wensenlijst vermeld staat, voert Aldfaer namelijk nog niet 
automatisch een controle uit op personen, die al in de stam-
boom voor komen. U loopt zodoende nog het risico dat er 
na toevoeging dubbele personen in uw stamboom gaan ont-
staan, die veel handmatige correctie achteraf noodzakelijk 
kunnen maken.

Exporteren wordt gebruikt in de volgende situaties:
1)  U wilt een ander stamboomprogramma gaan ge-

bruiken. U exporteert een gedcom bestand dat u 
vervolgens in het nieuwe stamboomprogramma im-
porteert;

2)  Een ander wil (een gedeelte van) uw stamboom over-
nemen;

3)  U wilt (een gedeelte van) uw stamboom invoeren in 
openbare systemen zoals Geneanet (www.geneanet.
org), Coret (www.coret.org) of de NGV (www.ngv.nl/
Uitwisseling).

Meestal wilt u niet de gehele stamboom maar een ge-
deelte van uw stamboom exporteren. Voorbeelden: een 
familielid van vaders kant is niet geïnteresseerd in uw 
gegevens van moeders kant of u wilt alleen uw kwar-
tierstaat in een openbaar systeem plaatsen. Aldfaer 
kent de mogelijkheid een gedeelte van uw stamboom 
te selecteren en daarna te exporteren. Een selectie 
uit het totale bestand wordt Groep genoemd. Aldfaer 
kent twee manieren om een groep te definiëren. Een 
groep kan gemaakt worden op basis van selectieregels 
(bijvoorbeeld toon alle personen die vóór 1900 in ’s-
Gravenhage geboren zijn) of op basis van voorgeslacht, 
nageslacht of verwanten. Klik in het hoofdvenster op 
Tonen en kies in het submenu Groepen. Gebruik de 
functietoets F1 om de bijbehorende uitleg op te roepen.
Op de NGV website vindt u onder de sectie Uitwisse-
ling/stamboom uitvoerig beschreven hoe u (een ge-
deelte van) uw stamboom als gedcom bestand kunt 
importeren in de NGV website.
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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

Mededelingen
REDACTIE: Thijs van Veen

Bijlage Gens Nostra 68 (2013) januari Nr. 374

Terugblik op het Congres in Maastricht van 24 tot 28 september 2012

De organisatoren van het XXXe Internationale Congres 
voor Genealogie en Heraldiek kunnen terugkijken op 
een buitengewoon geslaagd evenement. Uit alle uit-
hoeken van de wereld mochten we dan ook goede be-
richten ontvangen waar het de organisatie betrof. Het 
succes is mede te danken aan de heren Rob van Drie en 
Jan Anema met wie ik een driemanschap mocht vor-
men dat de laatste twee jaar intensief met elkaar heeft 
samengewerkt. Zonder de inzet van de dames Susanne 
Pauwels en Susan Verkou van het congresbureau PCO 
en de groep vrijwilligers voor het werk aan de inschrijf-
balie en de organisatie van het Famillement (op woens-
dag 26 september) zou dit niet mogelijk zijn geweest.
 24 september was de dag waar we twee jaar naar toe 
hadden geleefd, waarop in de Bonbonnière in het hart 
van Maastricht de opening plaats vond. Deze opening 
werd bijgewoond door ZKH prins Willem Alexander, 
de heer Bovens, de commissaris van de Koningin in 
de provincie Limburg, en de heer Hoes, burgemeester 
van Maastricht. De plaatsen op de voorste twee rijen 
werden ingenomen door leden van het Wetenschap-
pelijk Comité, het Comité van Aanbeveling en andere 
genodigden uit binnen- en buitenland. Leo Voogt, de 
nieuwe directeur van het Centraal Bureau voor Genea-
logie, praatte het openingsprogramma aan elkaar. Ope-
ningswoorden werden in de drie congrestalen gespro-
ken door Jan Anema (Frans), Rob van Drie (Duits) en 
Roelof Vennik (Engels).
 De mede-organisator van het vorige congres in Stutt-
gart de heer dr. Heimbach droeg de baton over aan Roe-
lof Vennik die een kort woord van dank sprak. Deze 
baton reist sinds 1984 de wereld rond en zal over twee 
jaar door een Nederlandse vertegenwoordiger worden 
overgedragen aan de organisatoren van het XXXIe Con-
gres in Oslo. De baton is voor het eerst gepresenteerd 
op het XVIe Congres dat in 1984 in Helsinki is gehou-
den. Deze is vervaardigd door Tuoman Hynsky en ge-
schonken door Henrik Degerman en Tom Bergroth. 
De baton is ongeveer anderhalve meter hand gemaakt 

van roestvrij staal en bekleed met 
groen fluweel en bezet met kleine 
zilveren kruisjes met op de top een 
soortgelijk kruis. Sinds 1984 is tel-
kens een zilverkleurig plaatje met 
embleem of logo van de organisa-
toren bevestigd. De traditie grijpt 
terug op de baton van de pedel die 
als ceremoniemeester optreedt bij 
academische plechtigheden zoals 
promoties en rectoraatsoverdrach-
ten. In een ver verleden was de ba-
ton meestal veel korter en diende 
als staf van legeraanvoerders. De-
ze werd nog in de vorige eeuw ge-
bruikt door de veldmaarschalken 
van het Derde Rijk.
 ZKH de Prins van Oranje kreeg 
uit handen van Rob van Drie een 
aantal speciaal voor het congres 
uitgegeven publicaties aangebo-
den. Vervolgens luisterden onge-
veer 150 belangstellenden naar de 
openingslezing van de heer Re-
gis de la Haye. Na een koffiepauze 
werd de Prins voorgesteld aan een 
aantal geselecteerde gasten uit 
binnen- en buitenland. Na afloop 
vertrok de prins met zijn gevolg 
en werd het lezingenprogramma 
voortgezet.
 De week werd gevuld met 50 
parallellezingen waarbij steeds in 
de benedenzaal een genealogisch onderwerp ter sprake 
kwam en in de bovenzaal een heraldisch onderwerp. 
Het thema voor het congres Grenzen aan de Genealogie 
en de Heraldiek sloot aan op de lezingen. Zo waren er 
lezingen over de ontwikkelingen op het gebied van de 
digitalisering maar ook DNA-onderzoek.

De baton



G
ens N

ostra  • 2013 jaargan
g 68  —

—
—

 

28

 Woensdag was de dag waarop de meeste congres-
gangers op excursie naar Aken gingen. Voor een ieder 
was er een publieksmanifestatie die gratis toegankelijk 
was. Zowel in de Bonbonnière als in het Archief wa-
ren stands ingericht waar onder meer genealogische 
organisaties, antiquariaten en uitgevers zich konden 
presenteren. Er werden rondleidingen georganiseerd, 
en men kon luisteren naar een aantal korte lezingen. 
Zangeres Liesbeth List werd geïnterviewd over haar er-
varingen in het programma Verre Verwanten. De dag 
is uiteindelijk door ruim 1500 mensen bezocht.
Ook in de avonduren vergaderde men soms, zoals die 
van de Confédération de Généalogie, Académie de 
Généalogie, Académie de Héraldique en het Bureau 
Permanent des Congres die uitsluitend toegankelijk 

waren voor leden. Vrijdagmiddag waren de laatste le-
zingen en het afsluitende diner in Chateau Neercanne 
nabij Maastricht dat door ruim 100 congresgangers 
werd bezocht.
 In totaal werd het congres door 180 personen uit 
25 landen bezocht waaronder een grote groep Neder-
landers. Het was een mooie ervaring die voor het eerst 
sinds 1964 weer in ons land plaatsvond.
 Nogmaals dank ik een ieder die op enigerlei wijze 
aan dit congres heeft meegewerkt en het mede door 
zijn of haar inzet tot een succes heeft weten te maken.

Roelof Vennik
Voorzitter Nederlandse 

Genealogische Vereniging

Agenda

Februari
2-feb  10.30 uur. Algemeen/nationaal
   Verenigingscentrum, Papelaan 6, Weesp 
   Elfde Duitslanddag
4-feb  19.30 uur. Afdeling Zuid-Limburg
   Oranjehotel, Rijksweg-Zuid 23, Sittard
   Lezing door dhr. mr. A.H.G. Verouden: 
   De valkuilen van de naamsverandering.
13-feb 19.30 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier
    ’t Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alk-

maar
   Lezing door dhr. J.C. Bauer: 
   Het sprekend maken van een familiegeschiedenis.
13-feb 20.00 uur. Afdeling Utrecht
    Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, 
   Prof. Suringarlaan 1, Utrecht
   Lezing door Frits van Oostvoorn: 
    Mijn betovergrootouders .... immigranten in 

Utrecht.
14-feb 20.00 uur. Afdeling Delfland
    Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindse- 

weg 7, Delfgauw
   Lezing door Herman de Wit: Geneaknowhow.
16-feb 13.30 uur. Afdeling Friesland
   Groeneweg 1, Leeuwarden
    Lezing door Johan Frieswijk: Een arbeiders

familie uit de Friese Wouden.

16-feb 14.00 uur. Afdeling Twente
   Grotestraat 207, Borne
   Lezing.
19-feb 19.30 uur. Afdeling Amsterdam en omstreken
    Pelgrimskerk, Backerhagen 12, Amsterdam-

Buitenveldert
    Afdelingsledenvergadering met aansluitend 

lezing door Gabri van Tussenbroek: De nieuwe 
kerk.

19-feb 19.30 uur. Afdeling Betuwe
   J.S. de Jongplein 3, Tiel
    Lezing door Emiel van der Hoeven:  

Publiceren: van kopie tot drukwerk.
19-feb 20.00 uur. Afdeling Amersfoort en omstreken
    Kerkelijk Centrum ‘De Brug’, Schuilenburger-

weg 2, Amersfoort
   Lezing door Zacharias Klaasse: Het kadaster.
23-feb 11.00 uur. Algemeen/nationaal
   Verenigingscentrum, Papelaan 6, Weesp
   NGV PRdag 2013.
27-feb 20.00 uur. Afdeling Kennemerland
    Pijnboomstraat 17, hoek Schoterweg, Haarlem 

Noord
    Lezing door Rob Dix: Voorbij de DTB naar de 

Middeleeuwen.
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Elfde Duitslanddag in het Verenigingscentrum te Weesp

Op zaterdag 2 februari 2013 zal voor de elfde keer de 
Duitslanddag worden gehouden in het Verenigings-
centrum in Weesp. Nieuw op deze dag is de aanwe-
zigheid van bestuursleden van de Westdeutsche Ge-
sellschaft (Rijnland/Rheinprovinz). Verder zijn net 
als voorgaande jaren deskundigen aanwezig uit onder 
meer Dortmund, Hessen, het Osnabrückerland, het 
Tecklenburgerland, Westfalen, Wolhynië in Oekraïne, 
en van de Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familien-

kunde (Polen, Rusland, Baltische Staten) en de WGOD 
(Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland). En 
vanzelfsprekend staan ook onze eigen talloze Duitse 
bronnen en indexen ter beschikking, waar u ook op 
plaatsnaam kunt zoeken.
 Leden en niet-leden zijn van harte welkom van 10.30 
tot 16.00 uur aan de Papelaan 6 in Weesp. De toegang 
is gratis! Voor meer informatie kunt u terecht op tele-
foonnummer 0294-413301 of via e-mail info@ngv.nl.

Jaarverslag van de hoofdredacteur Gens Nostra over 2012

Gens Nostra telt in 2012 – zonder register – 704 (2011: 
714) pagina’s, verdeeld over tien verschenen nummers. 
Hoogtepunt vormden in april/mei het themanum-
mer over Vader onbekend deel 2 en in september over 
Maastricht. Gens Nostra verschijnt in een oplage van 
ruim 9.000.
 De samenstelling van de redactie is (ongewijzigd 
t.o.v. 2011): L.F. van der Linden (hoofdredacteur), me-
vrouw drs J. Bos-Bliek, B. van Dooren, drs C. de Graaf, 
A.P. Hoekstra, T. Hokken en mevrouw M. Vulsma-Kap-
pers.
 De hoofdredacteur is het diensthoofd, het aan-
spreekpunt voor de lezers en vertegenwoordiger van 
Gens Nostra naar het hoofdbestuur en ‘naar buiten 
toe’. Hij draagt verder zorg voor de techniek van Gens 
Nostra (maakt artikelen zetklaar en verzorgt de lay-out) 
en onderhoudt de contacten met de zetter en druk-
ker. Naast de normale redactionele werkzaamheden 
verzorgt mevrouw Bos-Bliek de Vragenrubriek inclu-
sief de onderdelen ‘Gezocht: naamgenoten en/of ...’ 
en ‘Alleen voor emigranten ...’. Samen met De Graaf 
neemt zij de boekbesprekingen op zich. Hokken bege-
leidt themanummers, Hoekstra verzorgt een deel van 
de correspondentie met de auteurs, Van Dooren zorgt 
voor een deel van het register en mevrouw Vulsma-
Kappers voor de rubriek Periodieken.
 Onmisbare hulp verlenen ook trouwe medewerkers, 
als mevrouw C.L.M. Greveling-Koenen te Amersfoort, 
voor het beheer van het adressenbestand, de heren J. 
Kuijntjes te Gorinchem, voor gegevens over Gens Nos-
tra op de website, G. Mulder te Culemborg, bij het sa-

menstellen van het register, W.J. Scholl te Vlaardingen, 
als redacteur van de rubriek Gens Data, A.J. Stasse te 
Utrecht, bij de kwartierstaten en voor een deel van de 
voorbereiding van het Maastrichtnummer. De hoofd-
redacteur is bovendien ondersteund door verschil-
lende andere personen van de NGV. Thijs van Veen te 
Amersfoort verzorgt per nummer de mededelingen 
onder eindverantwoordelijkheid van het hoofdbestuur.
Het register over 2011 is in januari 2012 verschenen. 
Doel blijft om het register zo spoedig mogelijk in het 
erop volgende jaar beschikbaar te hebben.
 Sinds de afgelopen jaren is door de goede contacten 
met de PR en de webredactie van de NGV (mevrouw 
A.P.J. Käyser-van der Zee) het mogelijk om regelmatig 
berichten en aanvullende informatie over Gens Nostra 
via de website www.ngv.nl beschikbaar te stellen (on-
der meer richtlijnen, inhoudsopgaven, overzicht kwar-
tierstaten en nieuwsberichten). Sinds 2012 verschijnen 
de gepubliceerde boekrecensies ook op de website.

Het uitgeven van Gens Nostra is niet mogelijk zonder 
de goede samenwerking met de firma’s Perfect Service 
te Schoonhoven (voor het zetwerk) en Ten Brink te 
Meppel (voor het drukken, vouwen, snijden, nieten en 
verzenden). In 2012 zijn de financiën voor Gens Nostra 
net niet binnen de begroting gebleven. Van de contri-
butie die de leden betalen, daalt het aandeel voor Gens 
Nostra: 2009: 50%; 2010: 46% en 2011 en 2012: 41%. 
Dit betekent dat in 2012 een volledige jaargang Gens 
Nostra omgerekend naar een lid zestien euro kost (in-
clusief zetten, samenstellen, drukken en verzenden), 
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dus gemiddeld e 1,60 per nummer (inclusief de the-
manummers en het register). 
 Gens Nostra streeft binnen de genealogie naar een 
zo groot mogelijke diversiteit aan bijdragen, in soort, 
in tijd en in geografische spreiding. Behalve aandacht 
voor genealogieën, kwartierstaten, biografieën, bijdra-
gen over bronnen, naamkunde of heraldiek zijn in 
2012: 26 (in 2011: 14) vragen, in de rubriek Wegwijs 
tien bijdragen over onderzoeksmogelijkheden ge-
plaatst (waarvan zeven keer ‘archiefnieuws’), is de ru-
briek ‘Het portret van’ 41 (in 2011: 27) keer verschenen, 
is de rubriek Gens Data negen keer verschenen, zijn in 
de rubriek Boeken in totaal 78 (in 2011: 78) recensies 
vermeld en omvat de rubriek Periodieken in aantal pa-
gina’s ruim een kwart (vorig jaar bijna een kwart) van 
Gens Nostra. De korte beschrijvingen van talloze peri-
odieken in Gens Nostra geven de lezer inzicht in wat 
waar nieuw is verschenen. De afgelopen zes jaren zijn 
61 korte kwartierstaten (waarvan in 2012: 12) van meer 
of minder bekende en meestal overleden Nederlanders 
gepubliceerd (index, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nos-
tra). Nieuwe voorstellen kunnen hiervoor ingediend 
worden.
 De redactie van Gens Nostra streeft naar kwaliteit. 
De presentatie en leesbaarheid van Gens Nostra blijven 
punt van aandacht. Na de introductie van de nieuwe 
lay-out in 2004 en de nieuwe rubriek ‘Het portret van’ 
is in 2005 gestart met de Hantwijzer Antwerpen om 

een handvat voor onderzoek (voor 1600) in Antwerpen 
te bieden. Sinds 2006 verschijnt de rubriek ‘Uit het 
verenigingscentrum’ (in 2012: een keer verschenen), 
om aandacht te schenken aan bijzondere onderdelen in 
de collecties van de NGV in het Verenigingscentrum te 
Weesp. Sinds 2010 verschijnt Gens Nostra volledig in 
kleur en sinds 2011 is nieuw de rubriek Gens Data. De 
redactie staat open voor ideeën. Redactielid De Graaf 
geeft sinds 2009 bij de NGV-afdelingen lezingen over 
Gens Nostra. In 2012 heeft hij als lid van de werkgroep 
Gens Nostra de plannen voor de nieuwe lay-out nader 
uitgewerkt.
 Inzendingen dienen aan bepaalde kwaliteitseisen te 
voldoen en worden zoveel mogelijk chronologisch naar 
binnenkomst opgenomen. De gemiddelde wachttijd 
tussen indiening en plaatsing van bijdragen is in het 
verslagjaar iets toegenomen, en is voor sommige au-
teurs (te) lang. Toch zou dit niemand mogen ontmoedi-
gen een artikel voor Gens Nostra in te zenden. Immers 
met het publiceren van uw artikel in Gens Nostra wordt 
het resultaat van uw onderzoek voor andere belangstel-
lenden ontsloten en blijft dit op vele plaatsen voor lang 
bewaard. De redactie nodigt auteurs graag uit om een 
manuscript in te zenden. Gens Nostra is immers het 
tijdschrift voor en door de leden.

L.F. van der Linden, 
hoofdredacteur Gens Nostra

GensDataPro Het stamboomprogramma van de NGV 
voor een perfecte registratie en uitmun-
tende uitvoer van uw stamboom/familie-

geschiedenis. 
Alle informatie vindt u op 

www.gensdatapro.nl. 

GensDataPro is te bestellen in de 
webwinkel van de NGV op www.ngv.nl.

Vragen

676. VAN ZIJL(L)
Te Benschop bevinden zich in de N.H. kerk de graven 
van de broers Aart en Johannes van Zijl. Zij zijn kin-
deren van Cornelis Jansz van Zijl en Hilligje Aerts de 
Lange (tr. Benschop 14-3-1647). Cornelis is een zoon 

van Jan Cornelisz van Zijl en Catharina Gerritsdr. 
Crieck.
Gevraagd: voorouders en nadere gegevens betreffende 
Jan Cornelisz van Zijl.
G.H. Verwoerd, Almelo
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 Aan dit nummer werkten mee:
 Harry Berg h.berg1@versatel.nl, Tjalk 68, 9408 CC Assen
 J.W.Limpers Timorlaan 5, 7314 BV Apeldoorn
 Harmen Snel HSnel@stadsarchief.amsterdam.nl, p/a Stadsarchief Amsterdam, 
  Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam
 Joris Jan de Vries milarepa@planet.nl, Louis Couperusstraat 241, 1822 LJ Alkmaar

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 
Postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl.

Informatie over de NGV is te vinden via: www.ngv.nl.
De genealogische software van de NGV is GensDataPro, verkrijgbaar via: www.GensDataPro.nl.
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Bestellingen alleen na ontvangst van de factuur.
Contributie: ING betaalrek. 547064 (IBAN: NL02 INGB 0000547064, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden.
Dienst Bestellingen: ING betaalrek. 3639286 (IBAN: NL42 INGB 0003639286, BIC: INGBNL2A) te Amersfoort.
Overige betalingen: ING betaalrek. 2843032 (IBAN: NL14 INGB 0002843032, BIC: INGBNL2A) te Leeuwarden.

ANBI De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ont-
vangen erfenissen en schenkingen. Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).


