
AMERSFOORT EN OMSTREKEN 
 

Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken 
Jaargang 8  september 1999  Nummer 3 

 
Archieven Leusden en Bunschoten naar Amersfoort 
 
De archieven van de gemeente Leusden zijn verhuisd naar de gemeentelijke archief-dienst Amersfoort en 
daar inmiddels raadpleegbaar. De archieven van het waterschap Vallei en Eem en de gemeenten Baam, 
Renswoude en Woudenberg bevinden zich al in Amersfoort. Tot 1 juni volgend jaar zijn ook de archieven 
van de gemeente Bunschoten daar ondergebracht wegens een verbouwing van het raadhuis. Voor nadere 
informatie kunt u 033-695017 bellen. 
Dr. F.J.W. van Kan  
gemeentearchivaris 
 
Misdaad gedurende de laatste 600 jaar 
samenvatting van de lezing van 22 april 1999 
door Dr. D.A. Berents 
 
Er zijn vele mogelijkheden om een genealogisch onderzoek extra interessant te maken door in de 
achtergrond van de voorouders te duiken. Hoe leefden zij, hoe zag hun omgeving eruit enz. Bijzonder 
belangwekkend is het om, in voorkomende gevallen, eens te speuren in een vonnissenboek. 
Spreker begon zijn lezing met een voorbeeld van Johan Pietersz van Lekkerkerk alias de Puik die in 1534 
met enige metgezellen gegeten en gedronken had in een herberg en toen vertrok zonder te betalen. Daarna 
drong hij een huis binnen dat helaas voor hem het huis van de schout bleek te zijn. De vechtpartij die eerst 
binnenshuis ontstond verplaatste zich al snel naar buiten. De schout die aanvankelijk boven lag te slapen 
mengde zich in het gevecht en werd samen met zijn zoon dodelijk gewond. 
De Puik werd gearresteerd. Voor het Hof van Utrecht legde hij een bekentenis af en werd veroordeeld tot 
onthoofding met het zwaard. 
Zo onderzocht spreker 5500 vonnissen, die natuurlijk niet allemaal zo spectaculair waren. 
Spreker verdeelde de misdrijven in vier categorieën t.w. vermogensdelicten, agressie, zeden- en politieke 
delicten. 
Vermogensdelicten (roof, diefstal, oplichting enz) vormden 18% van het totaal aantal onderzochte delicten. 
Het is echter zinvol dit aantal "op te schonen" d.w.z. de kleinere en minder interessante niet in beschouwing 
te nemen. Dan wordt het percentage teruggebracht tot ongeveer 9%. 
De delicten werden meestal toegeschreven aan zwervers, bedelaars, zigeuners e.d. Ook huursoldaten 
wisten er raad mee. Maar al te vaak sloegen die, als ze geen werk hadden, aan het plunderen. Maar het 
waren toch ook vaak de eigen inwoners. Als men een vergelijking wil maken tussen de misdrijven in 
verschillende gebieden en perioden moet men wel de leefomstandigheden mede in beschouwing nemen. In 
de Middeleeuwen kwamen vooral op het platteland vrijwel geen stenen huizen voor. Hout, riet en klei waren 
de belangrijkste bouwmaterialen. Men kon dus, als men kwaad wilde, gemakkelijk binnen komen. Er was 
echter in het algemeen weinig waardevols aanwezig. In de steden lag dat anders. Betere bouw en meer 
rijkdom, We moeten ons ook realiseren dat er in die tijden veel meer zwervers waren dan tegenwoordig. 
Men legde als straf namelijk liever geen gevangenisstraf op. Er waren weinig gevangenissen, de bewaking 
was zodanig dat ontsnappen niet echt moeilijk was en bovendien kostte een gevangene alleen maar geld. 
Daarom werd heel vaak de straf opgelegd van verbanning uit het gewest. Meestal zat er voor zulk een 
balling weinig anders op dan te gaan zwerven en door bedelen of diefstal aan de kost te komen. 
In de Middeleeuwen was het streven naar rijkdom minder dan in latere eeuwen. In de 17e en 18e eeuw zien 
we dan ook een toename van het aantal vermogensdelicten tot wel 50%.  
 
Een tweede categorie misdrijven kunnen we samenvatten onder de naam "agressie". Hieronder hoort 
doodslag, moord, mishandeling enz. In de Middeleeuwen behoorde 37%van alle misdrijven tot deze 
categorie. 40 tot 60 van de 100.000 mensen kwam door agressie om het leven. Ter vergelijking: thans is dit 
aantal 2 op de 100.000. Oorzaak zou o.a. kunnen zijn dat men vroeger meer op straat leefde. Er kwamen 
daardoor meer beledigingen en straatgevechten voor. Er bestond zelfs een lijst met beledigende termen die 
tot strafbaarheid leidden. Mensen die ongetrouwd samenwoonden en bijv. dienstboden mochten echter 
veelal straffeloos beledigd worden. 
Opvallend veel vrouwen werden veroordeeld, meestal wegens kwaadsprekerij. De straf bestond dan vaak uit 
het dragen van een steen (soms wel twee) langs een bepaalde route. 
Een andere reden voor meer agressie was ook het feit dat de mensen meer wapens hadden. In sommige 
gemeenten bestond een lijst van verboden wapens waarop veel steekwapens stonden, In Amersfoort was 
het dobbelen verboden omdat dit spel dikwijls aanleiding gaf tot vechtpartijen. Kaartspelen e.d. waren echter 



wel toegestaan, Veel doodslagen waren het gevolg van wraakneming, Wraak kon gemakkelijk leiden tot een 
niet afnemende cyclus d.w.z. dat iemand die het slachtoffer werd van wraakneming het nodig vond om 
daarop weer wraak te nemen enz. 
Als we zien dat er vroeger meer doodslag voorkwam, moeten we wel bedenken dat toegebrachte 
verwondingen sneller tot de dood leidden dan in latere jaren. In de 16e eeuw zien we het aantal 
agressiemisdrijven toenemen tot 50% maar in de 17e en 18e eeuw neemt het aantal weer snel af tot 30 en 
later zelfs tot 20%. Helemaal te verklaren is dat niet. 
Misdrijven tegen de zeden, waaronder ook gerekend werden homoseksualiteit, ketterij en godslastering, 
kwamen betrekkelijk weinig voor. In de 17e eeuw bijvoorbeeld maar in 3% van de gevallen (thans ca. 4%) 
Zedenmisdrijven die met sex te maken hadden kwamen nog minder voor en dan nog voornamelijk gepleegd 
door vrouwen. Dat zal echter wel komen omdat vrouwen vaker de schuld kregen. 
Politieke misdrijven, meestal misdrijven tegen de overheid, vormden in de Middeleeuwen 21% van alle 
misdrijven. Later werd dat minder. Veel van deze misdrijven werden in een andere categorie gestopt omdat 
de machthebbers er niet voor uit wilden komen. Een kleine oproer werd dan bijvoorbeeld afgedaan als 
straatschenderij. 
Er was vroeger een ruime keus aan straffen. We noemen verbanning, brandmerken, onthoofden, geseling, 
verdrinking, te pronk stellen, toekijken bij de executie van anderen, verminking enz. 
Overigens leek het erger dan de werkelijkheid was. De straffen werden in de wet genoemd als afschrikking 
en slechts vrij zelden ook werkelijk uitgevoerd. De doodstraf werd in 2% van de gevallen toegepast, 
lijfstraffen in 0,5% van de gevallen, al namen in de 18e eeuw deze straffen (vooral geseling en 
brandmerken) toe. 
Na de pauze werd aan alle aanwezigen een bladzijde uit het Vonnissenboek van het Hof van Utrecht uit 
1391 (thèta 2) uitgereikt, die gezamenlijk werd gelezen, zodat men nog eens een indruk kon krijgen van hoe 
het in die tijd toeging, We hadden weer een boeiende avond. Er was dan ook veel belangstelling, al viel het 
aantal toehoorders uit Hoevelaken, waar deze avond werd gehouden, wel wat tegen. 
 
Het verenigingscentrum van de NGV 
Samenvatting van de voordracht van 25 mei 1999 
door de heer J.F. van der Horst 
 
De heer Van der Horst is hoofd van de Contactdienst en kent ons verenigingscentrum als zijn broekzak. Het 
is verbazingwekkend dat vrij veel leden van onze afdeling daar nog nooit  zijn geweest, terwijl voor de 
meesten de afstand niet erg groot is. Vooral voor deze leden was de lezing van deze avond bijzonder de 
moeite waard. 
Spreker besprak de 6 diensten die in het centrum zijn ondergebracht. In feite zijn er 7 diensten waarbij de 7e 
dan de interne dienst is. Een dienst zonder welke het centrum niet zou kunnen draaien. Het is de dienst die 
voor de receptie, de kopieermachines, het onderhoud, de koffie enz. enz. zorgt. 
Het is niet de bedoeling van deze samenvatting om zeer diep in te gaan op hetgeen de heer Van der Horst 
over de andere 6 diensten heeft verteld. In oudere jaargangen van ons mededelingenblad vindt u een 
uitvoerige beschrijving van alle diensten. 
Wel is er sinds die tijd weer het een en ander bij gekomen en zijn er belangrijke vorderingen gemaakt met 
het in de computer invoeren van gegevens. 
Zo is bijvoorbeeld de catalogus van de dienst Bibliotheek-Boeken op de computer te raadplegen, hetgeen 
een duidelijke verbetering ten opzichte van het kaartsysteem inhoudt. 
Van de ongeveer 11.000 boeken vindt u gegevens niet alleen op naam van de schrijver maar ook op 
trefwoorden. 
Men is ook bezig de verzameling bidprentjes in de computer in te voeren. Een kolossaal werk als u weet dat 
het centrum over ongeveer 450.000 bidprentjes beschikt. Een grote, maar ook bijzonder kostbare 
verzameling. Oudere bidprentjes kosten nI. ergens tussen de 25 en 75 gulden. Van de 450.000 exemplaren 
zijn er ongeveer 30.000 in de computer ingevoerd. Er ligt dus nog wel wat werk te wachten. 
Spreker ging ook uitvoerig in op de verzameling periodieken. Alle genealogische en zeer veel historische 
uitgaven zijn in deze verzameling ondergebracht. Er zijn 360 Nederlandse titels en ongeveer 300 
buitenlandse perlodieken. Tel daarbij op de uitgaven van de ca. 300 familieverenigingen, dan heeft u een 
indruk van deze dienst. 
Veel is nog te vertellen over het Centraal Naamregister, een uniek kaartsysteem dat op familienaam verwijst 
naar vindplaatsen in o.a. boeken en tijdschriften; over de knipseldienst met naar schatting 15 miljoen 
knipsels uit landelijke en regionale dag- en weekbladen; het heraldisch archief met alle bekende boeken en 
een uitgebreid kaartsysteem; een collectie huismerken enz. 
Een apart woord nog over de dienst Microfiches. Bekend is waarschijnlijk dat deze dienst beschikt over meer 
dan 10.000 fiches van de "Mormonen" met ongeveer 200 miljoen namen. Minder bekend is misschien dat 
men ook beschikt over een collectie fiches van kranten uit Nederland, België en het voormalig Nederlands-
lndië, gegevens over de tienjarentafels van de Burgerlijke Stand, DTB-gegevens, Oud-rechterlijke en 
Notariële archieven enz. 



Aanwezigen die nog nooit in het verenigingscentrum zijn geweest, moeten, na het op duidelijke en prettige 
wijze gebrachte verhaal van de heer Van der Horst, toch wel besloten hebben om snel eens daar naar toe te 
gaan. Ze zullen niet teleurgesteld worden. 
 
Ds. Petrus Haeck en Oranje 
 
Over mijn bet-bet-overgrootvader ds. Petrus Haeck is al veel geschreven. Hij wordt vermeld in het Nieuw 
Biografisch Woordenboek en in het Biografisch Woordenboek van Protestantse Godgeleerden in Nederland. 
In het Amsterdams Jaarboekje van 1890 is onder de titel "De kerk onder het mes" een lang artikel 
verschenen betreffende de activiteiten van de vurig Oranjegezinde ds. Haeck en zijn gelijkgestemde 
collega's tijdens de Bataafse Republiek. Hij en zijn vrienden zijn tenslotte uitgeweken naar Hamburg-Altona, 
waar zich blijkbaar een grote kolonie Nederlandse vluchtelingen ophield. 
Weinig of niet bekend zal echter de correspondentie zijn die ds. Haeck voerde met stadhouder Willem V en 
diens echtgenote Wilhelmina van Pruisen. 
Op 8 april 1800 schrijft Willem aan de dominee, dat hij tot zijn spijt de zoon van Haeck niet aan een baan 
kan helpen: 
Wij hebben in de begeevinge der ampten in de Coloniën waarvan dit Gouvernement in possessie is geen 
invloed, anders zoude het mij zeer aangenaam geweest zijn om UwEerw. te hebben kunnen genoegen 
geven, doch weest verzekert dat zoo het in mijn vermogen is aan UwEerw. en deszelfs kinderen van Nut te 
zijn, dat ik zulks met het uiterst genoegen zal doen en dat niets mij aangenamer zal zijn dan de gelegenheid 
te kunnen hebben van UwEerw. blijken te kunnen geven van de achting met welke verblijve Weleerwaarde 
Heer…  
Ds. Haeck heeft ook Willem V voor zichzelf om een baan gevraagd toen hij in Hamburg-Altona verbleef en 
kennelijk er financieel niet goed voor stond. Willem bood hem toen de positie van aalmoezenier aan, maar 
intussen was ds. Haeck bij de Nederlandse kolonie benoemd tot tweede predikant. 
Het tij keerde, ook voor de gevluchte predikanten. Op 21 sept. 1803 nam de gemeenteraad van Amsterdam 
het besluit de ontslagen predikanten aan de gemeente "terug te geven". Op 5 febr. 1804 werden de diensten 
weer ingevoerd met betaling van traktementen uit een fonds. Ook Haeck werd in ere hersteld. 
Op 23 febr. 1814 schrijft de dominee aan "de Koninklijke Vorstin Wilhelmina, weduwe van Willem V" naar 
aanleiding van "de terugkeering van het voor ons zo dierbaar Huis van Oranje, en de zo heuchelijke 
wederkeering van Uwen K.H. in het weleer zoo diep gezonken doch nu weer vorstelijk 's Gravenhage",  
Toen op 30 maart 1814 koning Willem l in de Nieuwe Kerk te Amsterdam plechtig zou worden ingehuldigd 
als soeverein vorst, werd Haeck verzocht de inhuldigingspreek te houden. De Koninklijke Bibliotheek te Den 
Haag was zo vriendelijk mij een fotokopie van deze preek te sturen. 
Ds. Petrus Haeck stierf op 27 juli 1824. Hij werd begraven in de Westerkerk te Amsterdam. Op zijn grafsteen 
stonden de dichtregels die hij zelf maakte: 
Dat alles wat ik was of had de dood mij roove;  
Gods waarheid wankelt nlet, wie immer op haar bouw,  
'k Geloofde in Jezus en ik stierf in dat geloove, 
Mijn stof rust In dit graf,  op zijn verdienste en trouw. 
Waar deze grafzerk zich nu bevindt is niet duidelijk. In de Westerkerk in ieder geval niet (meer). 
 
Mw. Nebbeling-Riem Vis 
 
 
HAZAZOEK en uw persoonlijke gegevensbestand(en) 
 
Hebt u het ook wel eens gehad dat u op zoek was naar een naam of een artikel waarvan u zeker wist dat u 
die/dat enige tijd geleden ergens was tegen gekomen? Ik heb dat meerdere malen gehad. Je leest iets maar 
op dat moment heb je er nog geen directe aansluiting of toepassing voor, maar enige tijd later wel. Maar dan 
komt de vraag "waar heb ik dat ook al weer gelezen?" 
Sinds het jubileum van de NGV in 1996 heb ik daar een prachtig (gratis!) hulpmiddel voor! Tijdens deze dag 
werd de Totaal-Index Gens Nostra 50 Jaar uitgereikt. Menigeen zal deze diskettes op zijn harde schijf 
geïnstalleerd hebben en er het nodige zoekwerk mee verricht hebben. Maar wist u dat u uw eigen data-bank 
kunt opbouwen met het hier toegepaste programma HAZAZOEK? 
Bekijken we het programma eens dan zien we het hoofdprogramma (HAZAZOEK.EXE) enkele 
hulpprogramma's en een tweetal zgn. ASCll-files (GN-INH .HZX en GN.HZX). Om deze twee bestanden 
gaat het nu! Dit zijn zgn. tekstbestanden waarin HAZAZOEK voor u zoekt nadat u een zoekopdracht Ingetikt 
hebt. 
U kunt dus zelf tekstbestanden maken van naamregisters en inhoudsopgaven van boeken en tijdschriften uit 
uw eigen bibliotheek en deze toevoegen aan de reeds bij HAZAZOEK meegeleverde tekstbestanden en met 
de spreekwoordelijke druk op de knop gaat HAZAZOEK voor u zoeken in de door u geselecteerde items. 
Hoe gaat u te werk? We beginnen met een naamregister. Met behulp van uw favoriete tekstverwerker maakt 



u een register van de in een boek voorkomende namen met achter de naam de pagina waarop dle naam 
voorkomt. Vervolgens laat u het tekstverwerkingsprogramma de namen in alfabetische volgorde zetten. 
Hierna typt u als eerste regel: 
!Boek!O!O!6! en daarna slaat u het bestand op als een zgn. ASCII-bestand - zie de handleiding van uw 
tekstverwerker. (Ik heb hier als voorbeeld de naam Boek gekozen, maar u kiest natuurlijk de naam die u zelf 
aan uw bestand wil geven - dit is ook de naam die HAZAZOEK op het scherm zet in het venster links 
boven). De naam van het bestand waaronder u dit opslaat is minder belangrijk (voor HAZAZOEK) maar wel 
belangrijk is de  
extensie van het bestand: de drie letters na de punt - de extensie moet zijn .HZX Wanneer u nu dit bestand 
kopieert naar de directory waarin HAZAZOEK staat zal na het starten van dit programma de naam van het 
door u vervaardigde bestand automatisch in het schermpje linksboven van HAZAZOEK verschijnen en kunt 
u na selectie een zoe-kopdracht op dit bestand loslaten. (Even controleren of uw tekstverwerker niet 
'stiekem' een andere extensie gebruikt heeft om uw bestand op te slaan - anders met RENAME e.e.a. 
veranderen want HAZAZOEK zal uw bestand niet herkennen). 
De hierboven beschreven manier van werken geldt voor een alfabetisch gerangschikt bestand. Voor een 
inhoudsopgave dient de eerste regel als volgt te luiden: !lnhoudsopgave!0!*!20! en daarna volgen de namen 
en paginanummers (en de jaartallen!) van de artikelen van het door u bewerkte tijdschrift. 
Op de bovenomschreven wijze heb ik zelf twee boeken en de jaargangen van Gens Data bewerkt en aan 
het HAZAZOEK-programma toegevoegd. 
Ik heb nadien nog ontdekt dat als HAZAZOEK een artikel niet vindt (omdat u de juiste zoektermen niet 
gebruikte) er nog een mogelijkheid is om het bewuste artikel te achter-halen. Het bestand is zoals reeds 
opgemerkt een tekstbestand en onder DOS schuilt een programma EDIT. Met behulp van dit programma 
kunt u het te doorzoeken bestand op het scherm krijgen en vervolgens met de pijltjestoetsen het bestand 
regel voor regel doorzoeken. 
Het maken van een register c.q. een inhoudsopgave is een karweitje wat meestal niet in een avond te 
verwezenlijken is, maar ik heb de ervaring dat de daarin gestoken tijd zich later bij zoeksessies dubbel en 
dwars terug verdient. 
Mocht u ook er toe overgaan uw eigen bestand op te bouwen dan wens ik u veel succes toe! 
 
Peter Schippers 
 
 
Onderzoek op internet 
I 
Een berichtje in de krant over een nieuwe web site van De Kerk Van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen - ook wel Mormonen genoemd - was voor ons aanleiding om weer eens een kijkje te nemen 
op het wereldwijde Web van Internet. Overigens kunt u uitvoerige informatie over de bijdrage die dit 
kerkgenootschap kan leveren aan genea-logisch onderzoek, beluisteren tijdens de lezing van de heer Croes 
op 18 november a.s. in Putten. Bovendien besteedt het juli/augustus 1999-nummer van "Ons Erfgoed" 
eveneens uitvoerig aandacht aan de introductie van deze nieuwe web site. 
Het internet-adres van het archief In Salt Lake City is erg simpel: namelijk familysearch.org. 
Als u dit gekozen hebt, komt u terecht op de homepage FamilySearch Internet Genealogy Service. 
U zult zien dat de door u gevraagde genealogische informatie op dit moment (1 augustus 1999) gezocht 
wordt in de volgende bronnen: Ancestral File, International Genealogical Index (British Isles, North America, 
and Finland regions) en de web sites onder beheer van bovengenoemde Service. Volgens een persbericht is 
dit pas een begin. We kunnen dus nog veel meer verwachten. 
Overigens was dit onderzoekje aanleiding om eens rond te kijken in de home-pages van onze eigen NGV. 
Wij zagen tot onze vreugde, dat onze afdeling Computergenealogie een prima home-page heeft ontworpen. 
Er bevindt zich een eenvoudig te bedienen menu in, waarmee doorverwezen wordt naar maar liefst 46 
andere mogelijk interessante home-pages. Uiteraard komen Genlias en het centraal Mormonen-archief hier 
eveneens in voor. 
Wij hebben de internetinstelling in onze computer nu zodanig gewijzigd dat bij het opstar-ten van Internet de 
home-page van NGV Computergenealogie onze startpagina wordt. Van hieruit kunnen we meteen 
doorschakelen naar een van de 46 aangeboden genealo-gische bronnen. 
Het adres van NGV Computergenealogie is http:/www.gensdata.demon.nI. 
Bert de Beer 
 
Gelezen in het Financiële Dagblad van 14 augustus 1999 
 
Bij de boekbesprekingen stond o.a. het volgende: 
INTERNETGIDS Stamboomonderzoek door Koos Boertjens 
Uitgebreide informatie over het werken op internet en het zoeken naar gegevens. Een cd-rom wordt 
bijgeleverd. Paperback, 198 pag. Prijs ƒ 29,90. Academic Service, Schoonhoven. ISBN 90-395-0994-8 



 
 
De matriarchale lijn 
 
De laatste tijd wordt in verschillende publicaties veel aandacht besteed aan de voorou-ders via de zuiver 
vrouwelijke lijn. Veel eigenschappen zouden via de vrouwelijke lijn overgedragen worden. 
Wanneer ik naar mijn eigen kwartierstaat kijk, dan valt op, dat ik daar niet zoveel onder-zoek aan besteed 
heb. De voorouders van de grootmoeder van moederskant van mijn moeder komen uit Amersfoort en 
omgeving. De afstand tussen mijn woonplaats (Breda) en Amersfoorl en de afhankelijkheid van het 
openbaar vervoer zijn de voornaamste redenen daarvoor. Mijn moeder zelf heet Wilhelmina Maria Nefkens. 
Inderdaad, familie van de ook in Amersfoort bekende autohandel en garage. Zij ging op 25-jarige leeftijd in 
1935 naar Brabant, het land overigens van haar verre voorouders van haar vaderskant. Zij stamt uit een 
molenaarsgeslacht uit een gebied tussen Hedel, Dussen en Berlicum. Haar grootvader was de oprichter van 
de firma Gebroeders Nefkens. 
Haar moeder was Maria Hendrika Kuiper, een dochter van een manufacturier in het Amersfoort van rond de 
eeuwwisseling tussen de negentiende en de twintigste eeuw. En de moeder van deze Maria Hendrika Kuiper 
was Antonia Hendrika van Kalveen. 
Met deze Antonia Hendrika van Kalveen begint bijgevoegde kwartierstaat. En de bedoe-ling van deze 
publicatie zal duidelijk zijn: wie kan mij verder helpen? 
Uiteraard ben ik graag bereid om iets terug te doen voor mensen, die mij kunnen helpen. 
Ik kom regelmatig op het stadsarchief in Breda en kan heel eenvoudig onderzoek doen in de Doop- Trouw- 
en Begraafboeken van Breda, Princenhage, Teteringen en Ginne-ken. 
Mijn adres: Frans Roelvink, Roeselarestraat 406, 4826 JR Breda. Denkt u aan een postzegel voor 
antwoord? 
 
Kwartierstaat van Antonia Hendrika van KALVEEN 
 
Generatie I 

1. Antonia Hendrika van KALVEEN, geboren op 06-05-1850 te Amersfoort,  
overleden op 05-05-1929 te Amersfoort. 
Gehuwd op 04-02-1880 te Amersfoort met Willem KUIPER,  
manufacturier, geboren op 10-11-1842 te Alkmaar,  
overleden op 18-10-1915 te Amersfoort. 
 
Generatie II 
 

2. Antonie van KALVEEN, wever, geboren op 08-02-1817 te Amersfoort, 
overleden op 02-06-1876 te Amersfoort.  
Gehuwd op 01-08-1849 te Amersfoort met 

3. Hendrika HENDRIKSE, geboren op 14-09-1818 te Amersfoort,  
overleden op 19-06-1913 te Amersfoort. 
 
Generatie III 
 

4. Cornelis van CALVEEN, wever, geboren op 05-08-1770 te Amersfoort,  
overleden op 14-01-1848 te Amersfoort. 
Gehuwd op 15-05-1800 te Amersfoort met 

5. Catharina van KOUWENHOVEN, geboren op 04-10-1779 te Amersfoort,  
overleden op 01-01-1848 te Amersfoort. 
 

6. Jan HENDRIKSE, geboren te Hoevelaken,  
overleden op 24-02-1828 te Amersfoort.  
Gehuwd circa 1809 te Hoevelaken? Met 

7. Hendrika THEUNISSE, geboren circa 1785 te Hoevelaken, 
overleden na 1828 te Amersfoort. 
 
Generatie IV 
 

8. Leendert van CALVEEN, geboren op 06-07-1737 te Amersfoort,  
overleden op 15-06-1817 te Amersfoort. 
Gehuwd op 17-06-1763 te Amersfoort met 



9. Johanna WELS, geboren op 18-10-1734 te Amersfoort,  
overleden circa 1817 te Amersfoort. 
 

10. Gerrit van KOUWENHOVEN, geboren op 16-03-1753 te Amersfoort,  
overleden op 08-02-1799 te Amersfoort. 
Gehuwd op 05-02-1779 te Amersfoort met 

11. Johanna EYVER, geboren op 25-01-1752 te Amersfoort,  
overleden circa 1780 te Amersfoort. 
 

12. Hendrik HENDRIKSEN, geboren circa 1750.  
Gehuwd circa 1780 met 

13. Willemtje JANS, geboren circa 1760. 
 
Generatie V 
 

16. Roelof van CALVEEN, geboren op 07-02-1704 te Amersfoort 
(gezindte: rk). 
Gehuwd op 07-05-1733 te Amersfoort met 

17. Petronella Leenderts THIJS, geboren circa 1710. 
 

18. Jan WELST, geboren circa 1700.  
Gehuwd op 17-05-1727 te Amersfoort met 

19. Engeltje COOREMANS, gedoopt (rk) op 17-02-1701 te Amersfoort, 
 

20. Gerrit van KOUWENHOVEN, geboren circa 1720,  
overleden op 04-09-1779 te Amersfoort. 
Gehuwd op 28-01-1748 te Amersfoort met 

21. Catharlna de RUYTER, geboren circa 1720,  
overleden op 02-11-1776 te Amersfoort. 
 

22. Jan EYVER, geboren circa 1720. 
Gehuwd circa 1750 te Amersfoort (rk) met 

23. Joostje (Josina) HARDENBERG, geboren op 28-08-1725 te Utrecht. 
 
Generatie VI 
 

32. Thijmen van CALVEEN, geboren circa 1660. 
Gehuwd op 29-09-1688 te Amersfoort met 

33. Maria van PIPPINGH, geboren circa 1660. 
 

34. Leendert THIJS, geboren circa 1675. 
Gehuwd circa 1700 met 

35. Jannetje GOOSSENS, geboren circa 1675. 
 
Frans Roelvink 

 
Tien kilo leesvoer uit de USA 

 
In de USA zijn momenteel veel plaatselijke historische verenigingen druk doende met het publiceren 
van historische gegevens over de streek, met daarin vaak verhalen van en over emigranten. Ook 
registreert men de namen en data van de grafstenen van de plaatselijke kerkhoven. Op onze trip door 
de USA hebben we verschillende van dergelijke uitgaven gezien. Vaak zijn ze het werk van slechts 
één persoon en de uitgave is alleen plaatselijk bekend. Meerdere malen wilden we het vaak lijvige 
boek graag aanschaffen maar aangezien onze koffers niet rekbaar waren moesten we er vanaf zien. 
Soms ook kregen we een boek als geschenk aangeboden. Het is misschien leuk om eens te 
vermelden wat we hebben gezien. 
 
Uit Grand Rapids, Michigan: 
In de archieven van de Heritage Hall, behorende bij de Hekman Library van Calvin College, staan: 
- vele duizenden obituarles (soort uitgebreide overlijdensadvertenties, waarin behalve de directe 
nabestaanden, ook genoemd worden de namen van broers en zusters van de overledene) - voorts 
veel genealogieën zowel in het Nederlands als in het Engels 
- verslagen en gedenkboeken van bijna alle Christian Reformed Churches in de USA. 



Zo vonden we daar het volgende boekje: 
- "Holland Center Christian Reformed Church, Father we thank you for 75 years, 1910-1985", 
Lodgepole South Dakota, 44 pag. met veel informatie en foto's van de leden van deze kerk. 
En zo zijn er vele tientallen van dergelijke boekjes te vinden. Mocht U geïnteresseerd zijn en graag 
eens willen rondkijken in deze bibliotheek, er zijn mogelijkheden om in de zomermaanden voor een 
gering bedrag gebruik te maken van de dan leegstaande studentenkamers op de campus. 
 
Verder verzorgt Heritage Hall de uitgave van verschillende boeken, o.a. 
- "Write back soon", letters from immigrants in America, door H.J.Brlnks, CRC Publications, 133 pag. 
uitgave 1986 ISBN 0-930265-22-X, Translation of "Schrijf spoedig terug". 
- "Dutch American Voices", letters from the United States 1850-1930, door H.J. Brinks, CorneIl 
University Press, Ithaca and London, ISBN 0-8014-3063-1, uitgave 1995, 480 pag. Hierin brieven van 
immigranten uit Nederland aan hun familie in Nederland. 
- "Our Family Album" The unfinished story of the Christian Reformed Church, door James C. Schaap, 
CRC Publications, 1998. ISBN 1-56212-361-0. Het boek beschrijft de geschiedenis van de Chrlstian 
Reformed Churches zoals die in de VS zijn ontstaan en bestaan. 
The Heritage Hall geeft ook een paar keer per jaar een tijdschrift uit genaamd 
- "Origins", Historical Magazine of the Archives-The Hekman Library, Calvin College and Calvin 
Theological Seminary. Tel. (616) 957-6313. Abonneren door te schrijven naar Origins, Heritage Hall, 
Calvin College, 3207 Burton SE, Grand Rapids, Ml 49546. Minimale kosten 10 dollar per jaar. Dit 
tijdschrift is gevuld met verhalen over Nederlandse emigranten behorende tot de Christian Reformed 
Church. Er staan regelmatig besprekingen in van nieuw uitgekomen boeken, kortom een bron van 
inspiratie voor uw onderzoek naar geëmigreerde familieleden. 
 
Uit Zeeland, Michigan: 
Niet meegenomen, maar wel bekeken een boekwerk met daarin alle namen en data overgenomen 
van de grafstenen van het plaatselijke kerkhof. 
- "Recording of Zeeland City Cemetery, Ottawa County Michigan" from 1847-1995, compiled by Irene 
VanderMeulen-Reidsma. Published by Zeeland Historical Society, 37 East Main Avenue, Zeeland Ml 
49464. USA. Hierin veel namen van uit Zeeland afkomstige emigranten. 
 
Uit Holland, Michigan: 
In Holland Michigan zwaait Ralph Haan al vele jaren de scepter over de genealogische afdeling van 
de plaatselijke bibliotheek "The Herrick Library". Door zijn niet aflatende ijver staan daar nu duizenden 
obituaries keurig op naam gerangschikt. Hij doet dit alleen, maar soms wil iemand hem wel eens 
helpen. Helaas wel eens van de wal in de sloot. Zo had iemand hem beloofd een paar duizend 
advertenties op kaartjes te plakken. Toen hij er mee aan kwam zonk Ralph bijna door de grond. De 
goede man had alle advertenties met cellotape op de kaartjes geplakt. Ralph Haan heeft in zijn 
afdeling ook vele publicaties en genealogieën verzameld. Momenteel logeert iemand uit Nijkerk voor 
weinig geld in een leegstaande studentenflat van Hope College aldaar om onderzoek te doen naar 
emigranten uit Staphorst. Misschien voor een van de lezers ook een optie daar eens gebruik van te 
maken. 
Het A.C. Van Raalte Institute for Historical Studies, verbonden aan het Hope College te Holland 
Michigan, is opgericht in 1993 en wordt voor een groot deel gefinancierd door een voormalige 
Nederlandse emigrant, de heer Huizenga. Het is opgezet om de studie en publicatie te bevorderen 
van de geschiedenis van de Nederlanders in Amerika. Directeur is de heer Dr. E.J. Bruins. Eén van de 
medewerkers is Prof. Robert Swieringa. Hij publiceerde veel over Nederlandse emigranten. Van zijn 
hand verschenen lijsten met emigranten die in de Nederlandse archieven graag en veel worden 
geraadpleegd. In 1992, toen hij nog verbonden was aan de Universiteit van Kent, Ohio, verscheen van 
zijn hand o.a. 
- "1900 Census of Chicago and Cook County, address index", The dutch-bom and 
Their Families in the 1900 Census of Chicago and Cook County ILL. 
"Groningen emigratielijst 1881-1901, based on the provincial emigration records 
Rijksarchief Groningen. By Robert P. Swierlnga, Kent University Ohio. 
 
Informatie is te verkrijgen via het adres PO Box 9000 Holland MI 49422-9000 of via e-mail; 
vanraaIte@hope.edu Ook te bereiken via web site: http://www.hope.edu/vri. 
Prof. Swieringa is druk doende om al zijn publicaties op internet te zetten in samenwerking met de 
Broderbund Company. Deze zijn gespecialiseerd in ship passenger files etc. 
 
Uit South Holland, Illinois: 
Op bezoek bij Ross K. Ettema. Dat is een genealoog met een indrukwekkende staat van dienst. 
Samen met zijn vrouw publiceert hij regelmatig boeken over Nederlandse emigranten. Adres 16418 



Claire Ln, South Holland Illinois 60473-2220. 
E-mail: dutchdata@worldnet.att.net 
- "The Dutch Connection in South Cook County since 1847" published privately 1984. This book is a 
collection of genealogical and other incidental bits of information intended to show the connections of 
dutch people who emigrated to what I calI the Southern Calurnet area. Het resultaat van 13 jaar 
onderzoek. 
Nog meer publicaties van zijn hand zijn: 
- "Roseland Mutual Aid Society Members" 
- "The First Reformed Church of South Holland, Illinois." 
- "Van Drunen Geneology" published 1998. Early Van Drunen emigrant settlers to the South Holland 
area and their families up to 1998. 
 
Uit Bison, South Dakota: 
Heel interessant zijn overdrukken uit plaatselijke kranten. Zo vonden wij in Zuid Dakota bij de 
plaatselijke krant "The Bison Courier" in het stadje Bison, het volgende boek. 
- "Homestead Years, 1908 - 1988" by Mrs. L.I. Sudlow, The Bison Courier 1968. Dat zijn 351 pagina's 
informatie over de kolonisatie van Perkins County. Het staat vol met overdrukken van krantenartikelen 
uit die periode. Dit is het gebied waar mijn grootmoeders familie zich als hornesteader heeft gevestigd 
in het begin van deze eeuw. In juli 1999 werd daar een reünie gehouden en dat was een van de 
redenen voor ons om dit gebied te bezoeken. 
 
Algemeen: 
- "Netherlanders in Arnerica" a study of emigration and settlement in the 19th and 20th centuries in the 
USA by Jacob van Hinte, 2 delen. Oorspronkelijke titel "Nederlanders in Amerika," Wolters Noordhof, 
Groningen 1928. In 1985 vertaald in het engels, 1157 pag. ISBN 0-8010-9296~5. 
- "Netherlanders in America" by Henri S. Lucas. Dutch immigration to the USA and Canada 1789-
1950. W.B. Eerdmans PubI. Cy. Grand Rapids, uitgave 1955, herdruk in 1989, ISBN 0-8028-3659-3. 
- "Dutch lrnrnigrant Memoirs and Related Writings" by Henry S. Lucas. Revised edition, 611 pag. 
W.B.Eerdmans, Grand Rapids, ISBN 0-8028-4224-0. Dit boek is nu voor een opruimingsprijsje in de 
Nederlandse boekhandel te koop. Dat geldt ook voor het volgende boek: 
- "Amsterdarnse Emigranten", onbekende brieven uit de prairie van lowa 1846-1873, door Dr. J. 
Stellingwerff. 1975. ISBN 90-6064-246-5, 395 pagina's. 
 
Anje en Henk Bousema. 


