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Van de voorzitter 
 
Beste Betuwe-genealogen, 
 
Ook het jaar 2004 behoort spoedig weer tot verleden tijd. Het is voor onze afdeling 
een goed jaar geweest, het aantal leden is met 12 toegenomen tot 202. Als we met 
elkaar de schouders er onder zetten moet het wel lukken om nog meer leden te 
werven en, wat ook belangrijk is, dat we de vergaderingen bijwonen. Over het 
algemeen komen er boeiende onderwerpen aan de orde. 
Door Jan Thijsen werd het leven geschetst van Maximiliaan van Oostenrijk, de 
vader van Anna van Buren, de eerste vrouw van Willem van Oranje.  
Jan Hoogendoorn  hield een boeiende inleiding over Frederik van Nassau 
Zuilensteijn, de enige erkende bastaardzoon van Frederik Hendrik. Van deze 
geschiedenis was nog weinig  bekend. 
Onze oud-voorzitter Coen Soetens sloot de lezingen van dit jaar af door ons mee te 
nemen naar de rechterlijke archieven. 
Heel leerzaam en de sprekers t.z.t. voor herhaling vatbaar. 
 
2005 lustrumjaar 
In de vorige Aqua Vitae is gemeld, dat er een extra nummer uitkomt i.v.m. het 20-
jarig bestaan van onze vereniging. Er werd toen gevraagd om kopij op het gebied 
van genealogie en historie, dit verzoek herhalen we nu, want we hebben nogal wat 
nodig. 
Er wordt ook overwogen om een genealogische dag te houden, in combinatie met 
andere verenigingen uit de regio. Ook met bijv. de Indische en Joodse 
Genealogenverenigingen. De Mormonen kunnen weer andere aspecten belichten. 
Leven er ideeën bij u, laat het ons weten. 
 
Bereikbaarheid vergaderlocatie 
Inmiddels hebben we onze vergaderlocatie voor het volgende jaar weer 
vastgelegd. De vergaderzaal is nu ook met een invalidenwagen bereikbaar. Er is 
nu een prachtige oprit gemaakt, waardoor deze ruimte nu voor iedereen bereikbaar 
is. En zo hoort het ook. 
 
Tenslotte 
Met de aanvulling van het bestuur wil het maar niet lukken. We zullen in de 
jaarvergadering nogmaals proberen ons bestuur aan te vullen. Beste leden, meldt u 
aan bij de secretaris als kandidaat bestuurslid of benader iemand anders. Laat het 
in het komende jaar niet alleen bij goede voornemens, maar voer ze ook uit. 
Ik verwacht u te mogen begroeten op de eerstvolgende lezing en wens u goede 
feestdagen toe en een voorspoedig 2005. 
 
Gijsbert van Aalst 
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Lezingenprogramma voorjaar 2005 afdeling Betuwe 
 
De lezingen vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand in het 
streekmuseum bij de Waterpoort te Tiel, adres Plein nr. 46-48. Aanvang van de 
lezingen is zoals gebruikelijk om 20.00 uur. 
 
 
11 januari De burgerlijke stand en het naamrecht vroeger en nu, door 

dhr. W.D. Zondag. 
 
De burgerlijke stand is in ons land door de Franse overheersing (Napoleon) in 
1811/1812 ingevoerd en sinds die tijd een overheidstaak geworden. Vóór die 
periode werden de geboorten en huwelijken bijgehouden in de kerkelijke registers 
en het overlijden door de beheerders van de begraafplaatsen.  
Aan de hand van veel voorbeelden zal een overzicht worden gegeven van 
verschillende akten van geboorte vanaf 1800 tot heden. Ook de geboorteakten van 
Koningin Beatrix en Prins Willem-Alexander zullen worden getoond.  
Voorts zal het een en ander worden verteld over voornamen: over mooie, leuke, 
grappige, gekke en rare namen, die tegenwoordig worden gegeven. De mogelijk-
heden om je achternaam of voornaam te veranderen komen ook aan bod, alsmede 
de naamgeving van de in ons land wonende vreemdelingen. Tot slot ook aandacht 
voor het nieuwe naamrecht (keuzemogelijkheid van de ouders voor de naam van 
de vader of de moeder), de registratie van partnerschappen en het voltrekken van 
huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen, de zgn. ‘flitsscheiding’ en 
enkele ontwikkelingen wat betreft huwelijksvoltrekkingen.  
Aan het eind van de lezing wordt aan een ieder een overzicht uitgereikt van de 
belangrijkste wijzigingen van de burgerlijke stand vanaf 1800 tot heden; een 
overzicht van het huidige naamrecht in Nederland, alsmede een verhaal over de 
huwelijksvoltrekking in onze landstreken zo’n 1600 jaar geleden. 
 
8 februari  De genealogische nawerking van de Franse revolutie, door  

C.J. van Heel. 
 
In zijn lezing hoopt mr. C. van Heel, rechtshistoricus en genealoog, werkzaam als 
archivaris, aandacht te besteden aan de gevolgen, die de Franse revolutie heeft 
gehad voor de beoefening van de genealogie. Eerst zal hij aandacht besteden aan 
de vraag waarom de revolutie plaats vond in het koninkrijk Frankrijk en niet bv. in 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, of, nog meer voor de hand 
liggend, in het generaliteitsland Brabant. Ook kijkt hij naar vergelijkbare 
ontwikkelingen in de Britse koloniën van Noord-Amerika. Vervolgens schetst hij 
het verloop van de Bataafse revolutie, waarbij hij attendeert op een groep nieuwe 
bestuurders, de “homines novi”, die de zittende groep regenten gaat vervangen. 
Ook laat hij zien hoe men, ondanks alle veranderingen, zijn best blijft doen om 
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zoveel mogelijk bij het oude te houden, maar dat uiteindelijk door de inlijving van 
het koninkrijk Holland bij het dan inmiddels keizerrijk Frankrijk, alles volledig 
omgegooid werd. Door de invoering van de Franse wetgeving, moest voor het 
eerst in de geschiedenis de burgerlijke overheid werk gaan maken van een 
sluitende bevolkingsregistratie, zodanig dat iedereen in zijn familiaire context te 
identificeren was. Ook werd de oude kerkelijke “bevolkingsregistratie”in beslag 
genomen, zodat – anders dan in Duitsland – de genealoog met een beperkt aantal 
plaatsen kan volstaan om genealogisch onderzoek te doen. 
 
Als de tijd het toelaat, wil de heer Van Heel graag een serie schitterende dia’s laten 
zien van zegels uit Frankrijk van vóór de revolutie. 
 
NB. Bovenstaande twee lezingen sluiten op elkaar aan en zullen misschien op 
enkele punten elkaar overlappen, maar zullen zeker zorgen voor een goed beeld 
aangaande de huidige bevolkingsregistratie 
 
8 maart Boeven in de familie, door J.A. van Felius. 
 
Een toevallige vondst in het Rijksarchief in Noord-Holland leidde tot het stellen 
van een vraag in het Zeeuws Archief in Middelburg: “Kan ik hier iets vinden over 
gevangenen in Zeeland in de negentiende eeuw?” Het antwoord op de vraag 
betekende het begin van een speurtocht naar veroordelingen van diverse 
familieleden. Aan de hand van de gevonden gegevens wordt u in deze lezing 
meegenomen langs de archieven waarin u de boeven in uw familie kunt 
terugvinden. Schokkend? Eigenlijk niet, want in de loop van het verhaal zult u 
merken dat mensen een gezicht krijgen, dat ze boven de dorre feiten uitgetild 
worden. En u zult zien dat er eigenlijk niets nieuws onder de zon is, want sommige 
gebeurtenissen uit het verleden klinken soms verrassend bekend. 
De heer Van Felius heeft in 2003 bij ons een interessante lezing verzorgd over 
onderzoek naar Engelse voorouders, vandaar dat wij hem graag weer uitnodigen. 
 
12 april Afdelingsjaarvergadering 
 
In dit nummer vindt u de notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag 
van de secreatris. Op de vergadering zullen de agenda en de financiële verslagen 
worden uitgereikt. 
 
Na de vergadering kunt u, hopelijk met evenveel succes als vorig jaar, weer de 
Contactdienst raadplegen. Door van te voren in uw gegevens na te gaan op welke 
namen uw onderzoek vast zit, kunt u deze avond gerichte vragen stellen. Wilt u 
zelf gegevens beschikbaar stellen voor de Contactdienst, dan  kunt u die bij de 
Cals van de afdeling inleveren. 
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Concept  Jaarverslag  Secretaris  2004  
 
Ledental 
Op 1 januari bedroeg het aantal leden 191. Na de laatste mutatieopgave d.d. 
31.10.2004 zijn er 202 leden ingeschreven, alsmede 11 bijkomende 
lidmaatschappen. De afdeling mocht een aantal nieuwe leden begroeten, dat 
ondanks de gevolgen van overlijden en opzeggingen en afvoering van leden om 
andere redenen een positief saldo vertoont. 

 
Bestuur 
Het bestuur kwam in 2004 twee maal bijeen, te weten in maart en in oktober. 
Dankzij de moderne communicatietechnologie wordt er veel overleg gevoerd per 
e-mail. De samenstelling van het bestuur luidt: 
 
Voorzitter      G. van Aalst 
Secretaris      mw. M. van Beek-Montens 
Penningmeester  J. Kuijntjes, tijdens de 

ledenvergadering 2004 herkozen 
Lid       Sj. de Klerk  
Lid  vacant ondanks herhaalde pogingen 

om leden te enthousiasmeren tot 
toetreding. 

Overige functies 
DIP       J. Thien 
Afdelingsafgevaardigde    Sj. de Klerk  
Plaatsvervangend afdelingsafgevaardigde G. van Aalst 
CALS      J. Kuijntjes 
Bibliotheek      Mw. J.E. Grimberg 
 
Nieuw is deelname aan het zogenaamd regionaal overleg, waar voorzitters, 
secretarissen en penningmeesters van zes aan elkaar grenzende afdelingen in 
gesprek zijn met het hoofdbestuur van de NGV. Dit overleg vond plaats op 20 
november. 
  
Bijeenkomsten 
Op in het totaal van 7  bijeenkomsten in 2004 waren gemiddeld  35 aanwezigen. 
 
Vergelijking met voorgaande jaren: 2003 gemiddeld    25,7  

  2002         31 
  2001           28,5 
  2000      30,3 

1999      29 
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13 januari dhr. M.R. Doormont Onderzoek in Oost- en  
  West-Indië 36 
10 februari dhr. B. Wilschut Het computerprogramma 
  GensDataPro 40 
9 maart dhr. O.J.A.M.J. Dierckxsens Het notariaat en notariële stukken 
  als genealogische bron 39 
8 april jaarvergadering    +   
 contactdienst / uitwisseling door dhr. J. Kuijntjes  31 
14 september dhr. D.J. Thijssen Maximiliaan van Egmond,  
  graaf van Buren 30 
12 oktober dhr. A.J.G. Hogendoorn De familie Nassau van Zuilenstein,  
  the naughty Nassau’s 27 
9 november dhr. C.P.H. Soetens Onderzoek in de rechterlijke 
  archieven 41 
 
Bijzondere activiteiten 
In het voorjaar nam de afdeling deel aan een succesvol verlopen historisch / 
genealogische markt in samenwerking met verschillende andere verenigingen.   
 
In september bracht een twaalftal leden gezamenlijk een bezoek aan het vc Weesp. 

 
Tijdschrift 
Het tijdschrift Aqua Vitae beleefde in 2004 de 7de jaargang, waarin de nummers 1 
en 2 verschenen. 
 
Datum:    30 november 2004 
 
Voorzitter      Secretaris 
G. van Aalst      M. Van Beek-Montens 
 
 
Jaarvergadering   NGV  afdeling Betuwe, dinsdag 13 april 2004   
Notulen   c o n c e p t 
 
Afwezig met bericht van verhindering: Dhr. W. van de Westeringh 
 
1. Opening 

Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en blikt vooruit op het 
verloop van de avond. 
- Met het oog op de verkiezing van nieuwe bestuursleden vraagt hij of 

zich onder de aanwezigen nog kandidaten bevinden. Mevrouw Van 
Arkel vraagt wie de huidige bestuursleden zijn, want zij weet niet wie 
er achter de tafel hebben plaatsgenomen. Voorzitter laat de leden 
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zichzelf achtereenvolgens voorstellen: Sjouke de Klerk – lid, Magda 
van Beek – secretaris, Joop Kuijntjes – penningmeester, Gijsbert van 
Aalst - voorzitter. Het levert geen nieuwe kandidaten op. 

- Voorzitter brengt onder de aandacht dat de NGV afdeling Betuwe 
volgend jaar (2005) 20 jaar bestaat. Wat kan de afdeling doen om dit 
heuglijke feit op waardige wijze te benadrukken? Iedere suggestie is 
welkom. Voorstellen en goede raad zijn van harte welkom bij het 
bestuur.   

- Na behandeling van de agendapunten zal Joop Kuijntjes in zijn 
functie van CALS de gang van zaken toelichten bij de contactdienst 
van de NGV. Na zijn uitleg wordt iedereen in de gelegenheid gesteld 
informatie te vragen over familienamen waarnaar men onderzoek 
doet. Het doel van de invulling van deze avond is het vinden van een 
vernieuwd concept voor een avond waar onderling contact tussen 
leden (en niet leden) wordt bevorderd. Aanwezigen die over 
aanvullende ideeën beschikken worden van harte uitgenodigd deze in 
te brengen ter vergadering. 

 
2. Vaststelling verslag jaarvergadering 2003 

Conform vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
- Ingekomen stukken 

. De heer Crezee te Tiel stelde een deel van zijn genealogische 
bibliotheek ter beschikking van de afdeling Betuwe. De afdeling is de 
heer Crezee zeer erkentelijk. Het betreft: ± 9 jaargangen van het 
Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West Noord-Brabant en de 
Bommelerwaard, het tijdschrift van het Centraal Bureai voor 
Genealogie en de CBG-jaarboeken over dezelfde periode (1986 t/m 
1994). De schenking wordt toegevoegd aan de afdelingsbibliotheek. 

 
- Informatie over en uit de overige relevante ingekomen stukken is aan de 

leden ter beschikking gesteld middels Nieuwtjes&Vondsten, aan de 
aanwezigen uitgereikt tijdens de bijeenkomsten (seizoen mei 2003-april 
2004, de nummers 6 t/m 12). 

 
- Mededelingen 

. N.a.v. vragen tijdens de vorige ledenvergadering heeft het bestuur het 
voornemen een gezamenlijk bezoek aan het verenigingscentrum te 
Weesp te organiseren. Belangstellenden kunnen zich hiervoor in de 
pauze aanmelden. Ook degenen die een voorkeur hebben voor een 
bezoek aan het CBG wordt gevraagd deze wens kenbaar te maken.  
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. Een bijzondere vermelding verdient het langdurig lidmaatschap van 
de heer Hans Thien, die slechts 47 jaar jong is en toch al 30 jaar lid 
van de NGV. De afdeling prijst zich gelukkig deze genealoog in hart 
en nieren in de functie van DIP in haar midden te hebben.  

. Gedurende een groot aantal jaren was het voor alle leden mogelijk 
zogenaamde kadercursussen te volgen. Een ieder onder de aanwezige 
leden die daarvoor belangstelling heeft  en zo’n cursus zou willen 
volgen wordt gevraagd dit kenbaar maken. Bij voldoende deelnemers 
kan zo’n cursus opnieuw worden georganiseerd. Op uitnodiging van 
de voorzitter vertelde Joop Kuijntjes, die zelf de cursus volgde, in het 
kort uiteen wat een dergelijke cursus kan bieden. 

 
4. Jaarverslag secretaris 2003 
 Goedgekeurd met de opmerking dat aan het lijstje bestuursleden de naam 

van de heer H.J.B.A. van Heusden is toegevoegd. De heer Van Heusden, 
tijdens de vorige ledenvergadering met algemene stemmen verkozen, zag 
zich genoodzaakt in augustus 2003 zijn bestuursfunctie neer te leggen om 
persoonlijke redenen. Voor zijn inbreng in de maanden dat hij beschikbaar 
was, is de afdeling hem dank verschuldigd en zijn vertrek wordt door de 
overblijvende bestuursleden ten zeerste betreurd.  

 
5. Verslag kascontrolecommissie 

Namens de commissie geeft mevrouw Van der Nat een welgemeend 
compliment aan onze penningmeester: alles ziet er zeer verzorgd uit en alles 
klopt. De heer Van de Westeringh en mevrouw Van der Nat waren onder de 
indruk van de kundige werkwijze van de penningmeester. 

 De voorzitter dankt de commissie voor haar inzet. 
 
6. Jaarverslag penningmeester 2003 

De penningmeester beantwoordt vragen over het in stand houden van 
rekeningen met uiterst lage saldi en over het hoger begrote bedrag voor de 
zaalhuur. De eerste worden afgebouwd. Het tarief voor de zaalhuur zal naar 
verwachting ook dit jaar hoger uitvallen. Het overleg met de gemeente 
hierover is nog niet afgerond. 
De verkoop van Stukken en Brokken verliep in het eerste kwartaal beter dan 
vorig jaar. Met ingang van 2004 is de prijs per deel vastgesteld op € 10,00 
per stuk. Deel I is uitverkocht. Van de delen II en III is nog voldoende 
voorraad. 
Het verslag van de penningmeester over 2003 wordt conform goedgekeurd. 
 

7. Verkiezing kascontrolecommissie 
Met algemene goedkeuring van de vergadering wordt de nieuwe 
kascontrolecommissie als volgt benoemd: 
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  Mw. A.T.M. van der Nat –Ruygt (3de jaar) 
Dhr. Van Rijnswou (1e jaar) 
Dhr. F.A. de Morée (reserve) 

  
8. Bestuursverkiezing 
 

De heer Joop Kuijntjes heeft er wederom een volledige bestuursperiode van 
drie jaar opzitten als penningmeester van de afdeling. Het is het bestuur een 
genoegen te kunnen meedelen dat de heer Kuijntjes zich opnieuw 
herkiesbaar stelt. Desgevraagd beantwoordt de vergadering zijn kandidatuur 
met een hartelijk applaus, waarmee de heer Kuijntjes opnieuw benoemd is 
als penningmeester voor een nieuwe periode. Voorzitter dankt Joop voor 
zijn inzet en de leden voor hun vertrouwen 
In het bestuur bestaat nog steeds een vacature. Kandidaten blijven welkom.  
 

9. Rondvraag 
 

De heer Van den Berg, vraagt – als nieuw lid - naar de inhoud van de 
afdelingsbibliotheek. 
- In het Aqua Vitae 2003 nr. 1 is een lijst van titels opgenomen.  

Nieuwe aanwinsten worden na ontvangst vermeld in Aqua Vitae.  
- Op de website van de afdeling zijn alle titels uit de bibliotheek 

vermeld.  
De heer Soetens vraagt hoe het staat met de toegankelijkheid van de 

bibliotheek.  
- Het bestuur is in overleg om een betere toegankelijkheid te 

bewerkstelligen. De huidige fase van dit overleg laat nadere 
informatie nog niet toe.  

  
10. Sluiting 

Voorzitter stelt voor om na afsluiting een kwartier te pauzeren alvorens tot 
het volgende onderdeel van de avond over te gaan. Onder dankzegging voor 
de medewerking en de aandacht van alle aanwezigen, sluit de voorzitter om 
20.55 uur de vergadering. 
 
 

Echteld, 16 april 2004 
 
Magda van Beek-Montens 
secretaris NGV afd. Betuwe 
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Contactavond na de ledenvergadering 
 
Na een woord van dank aan Cor van Zanten, medewerker van het Streekmuseum 
en ter plaatse steun en toeverlaat van de afdeling, heeft de voorzitter hem namens 
de afdeling een envelop met inhoud, zodat hij zelf het bloemetje en/of de fles wijn 
kan uitzoeken, aangeboden. Applaus van de aanwezigen onderstreepte deze hulde. 
 
De contactdienst van de NGV heeft in onze CALS, de heer Joop Kuijntjes een 
goede vertegenwoordiger. Dat blijkt als hij kort en bondig vertelt hoe de contact-
dienst in elkaar zit. Hij maakt duidelijk welke werkwijze wordt gehanteerd en wat 
het verschil is tussen de gegevens die via de internet-site verkrijgbaar zijn en via 
de “lokale” contactdienst functionaris. Bij de laatste  is een veelvoud aan gegevens 
beschikbaar.  
 
De contactdienst beschikt over familienamen, gekoppeld aan plaatsnamen en 
jaartallen. De gegevens zijn beschikbaar gesteld door genealogen (waaronder ook 
niet-leden) die hun onderzoeksresultaten graag delen met hen die onderzoek doen 
naar dezelfde familienaam. Van iedere deelnemer is naam, adres en eventueel e-
mail-adres beschikbaar, zodat men onderling direct contact kan leggen. 
 
Dat gebeurde al meteen in onze eigen zaal. Toen de aanwezigen namen opgaven, 
die Joop via zijn on-line-bestand opvroeg, bleek tot drie keer toe dat degene die de 
informatie aan de contactdienst beschikbaar had gesteld, zich eveneens onder de 
aanwezigen bevond. Het onderling overleg kon nu meteen een aanvang nemen. 
Die mogelijkheid werd enthousiast benut! 
 
Op bijna iedere naam die werd opgevraagd, verscheen een reeks namen, plaatsen 
en jaren op het scherm met naam en adres van de inzender. Er werden ijverig 
aantekeningen gemaakt. Eén enkele keer bleek dat een naam niet in het bestand 
voorkwam. Al met al lijkt het er op dat deze avond leidt tot allerlei contacten 
tussen genealogen in heel Nederland (en zelfs daarbuiten). 
 
Wie nog meer wil zoeken kan altijd terecht bij de CALS van de NGV afd. Betuwe, 
ook via de site van de afdeling, http:// betuwe.ngv.nl. Hier vindt u het e-mailadres 
van de contactdienst functionaris (CALS) van de afdeling Betuwe, bij wie u ook 
de namen kunt vinden die geen e-mailadres gebruiken. 
 
www.contactdienst.nl  -- Hier zijn alleen inzenders te vinden die beschikken over 
een e-mailadres. 
De avond verliep zeer geanimeerd en menigeen was verrast over de  gulle inhoud 
van de onderzochte databank. 
De zaal bleek opgesplitst in groepjes, waarin druk gegevens werden uitgewisseld, 
toen de voorzitter de bijeenkomst rond 22.30 uur beëindigde.  
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Kennismaken met ....... 
 
M. van Beek-Montens 
 
 
De heer G.D. Opperman  (lidnr. 118035) 
 
Kennismaken met de heer Opperman. Is dat  mogelijk? Voor de meeste lezers van 
Aqua Vitae gaat het hier om een goede oude bekende! Vanaf de oprichting van de 
afdeling Betuwe was Geurt Opperman een trouw lid. Een opmerkelijke persoon-
lijkheid met een ongebreidelde belangstelling voor genealogie en historie. Zelden 
of nooit liet hij verstek op de dinsdagavonden. Des te meer wordt hij dan ook op ’t 
ogenblik gemist, sinds gezondheidsperikelen hem verhinderen de lezingen bij te 
wonen. Het is verheugend dat hij - in afwachting van betere tijden - op deze 
manier een boekje open doet over zijn vele, vaak zeer uiteenlopende activiteiten. 
 
Om te beginnen houdt hij zich al zo’n dertig jaar bezig met genealogisch onder-
zoek. Jong begonnen, daartoe aangezet door opmerkingen en vragen van twee 
tantes, die de leeftijd der sterken reeds hadden bereikt. De beide dames vroegen 
zich af hoe de familie in elkaar stak. En hun neefje Geurt besloot op onderzoek uit 
te gaan. Met de eerste resultaten heeft hij gelukkig zijn tantes nog kunnen 
verblijden. De tantes behoorden tot de familie Opperman. De oorsprong van de 
naam lijkt voor de hand te liggen, maar - toch enigszins verbazend - blijkt de 
oorspronkelijke “opperman” in de scheepsbouw werkzaam te zijn. Een geslacht 
van schippers is de stam van een boom met vele takken. In 1680 was daar schipper 
Christiaan Opperman en uiteindelijk sloot Geurt Opperman zelf als schipper de rij. 
Zijn vader, zijn grootvader enz. leefden op hun schepen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de tantes hier en daar het familiespoor bijster waren geraakt. 
Varen betekent dat van een vaste woon- en verblijfplaats nauwelijks sprake is. 
Geurt is hiervan het duidelijke bewijs. Zelfs nadat hij gestopt was met de vaart, 
zag hij nog kans de vrouw van zijn leven helemaal in Rotterdam te vinden. 
Overigens is het  tijdens ons gesprek zijn vrouw die hem veelvuldig vol 
enthousiasme bijvalt.  
 
De varende Oppermannen waren gewoonlijk rivierschippers, die de kost 
verdienden als turf- of zandschipper. Twee uitzonderingen zochten het avontuur 
wat verder van huis. Met de VOC togen zij naar de Oost om later gezond en wel 
weer terug te keren in het vaderland. De riviervaart vond grotendeels plaats op de 
grote rivieren in Nederland, maar ook Duitsland en België waren bekend gebied. 
Zand uit België en grind uit Duitsland werd per schip aangevoerd voor de 
Nederlandse glasindustrie. Om zo’n beweeglijke familie genealogisch netjes in 
kaart te brengen, is het nodige speurwerk verricht.  
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De blik van Geurt Opperman bleef niet beperkt tot zijn eigen stamboom. In zijn 
woonplaats Kesteren kwam de Historische Kring Kesteren tot stand. Later voegde 
zich het Arend Datema Instituut hierbij. Sinds 1977 herbergt het oude spoorweg-
station in Kesteren deze activiteiten. Geurt Opperman is daar over de drempel 
gestapt en vervolgens door de jaren heen een gewaardeerde medewerker geweest. 
Het mes sneed aan twee kanten, want al in het begin beschikte de Historische 
Kring over heel veel streekgegevens, uit plaatsgebrek afgestoten door het Rijks-
archief te Arnhem. Het betrof stukken uit het rijksarchief, die gekopieerd werden 
in het kader van een werkverschaffingsproject. Een buitenkans voor het beginnend 
archief in Kesteren. Nog steeds is er in het oude station veel genealogisch 
materiaal aanwezig, zodat een bezoek voor iedere onderzoeker in de omgeving 
zeer de moeite waard is. Het bestreken gebied ligt rondom Kesteren, van Valburg / 
Zetten aan de oostzijde tot en met Maurik / Eck en Wiel aan de westkant. 
Bovendien blijkt ook hier de appel niet ver van de boom te vallen. In navolging 
van haar vader heeft dochter Carola in ruime mate interesse voor historische zaken 
ontwikkeld. Dat is merkbaar in het tijdschrift van de Historische Kring Kesteren, 
waarin enkele stukjes van haar hand verschenen. Zij beschreef o.a. excursies van 
de kring, waaraan ook moeder en dochter Opperman graag deelnemen.   
 
Een deel van de onderzoeken die de heer Opperman realiseerde is gepubliceerd. 
De geslachten Onink en Van Dijk bijvoorbeeld zijn beschreven in Stukken en 
Brokken (uitgave van de NGV afd. Betuwe). 
Ondanks zijn werk, ondanks de steun aan de Historische Kring, ondanks zijn 
genealogisch onderzoek, bleef er tijd over voor een andere hobby. Als lid van de 
Rhenense filmclub kwam de 8mm-camera in zijn leven. Die werd al snel 
vervangen door het 6x6-fototoestel, voor een rijksdaalder gekocht op de markt in 
Apeldoorn. De fotografie in huize Opperman bloeide op. De huidige camera is 
aangepast aan de eisen van de tijd, maar de liefde voor fotografie is gelijk 
gebleven. Later bleef de markt ook nog een rol spelen, toen de vraag ontstond naar 
oude foto’s. Op de jaarmarkt in Kesteren trok Geurt Opperman veel belangstelling 
met zijn kraam vol foto’s “van vroeger”. 
Hoewel zijn gezondheid nog te wensen overlaat is een informatievraag van een 
van onze leden altijd welkom, werd mij verzekerd. Zo’n vraag zou betrekking 
kunnen hebben op o.a.: de namen Opperman, Witjens (Rotterdam e.o.), Verwoert 
(Ochten e.o.), Rooseboom (Ede, Barneveld – de Veluwe) en de reeds genoemde 
families Onink en Van Dijk.  
Als dit interview wordt geplaatst is de heer Opperman wellicht weer in ons midden 
tijdens de lezingen, zodat de lezer zijn vraag persoonlijk kan stellen. U kunt 
daarnaast altijd gebruik maken van zijn e-mailadres: gd.opperman@ planet.nl 
of telefoon nummer  0488-482381 en vanzelfsprekend kunt u contact zoeken via 
de redactie van Aqua Vitae. 
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Familie(s) de KLERK (1) 
 
S. deKlerk 
 
 
Na mijn pensionering kreeg ik tijd voor nieuwe zaken. Mijn vrouw en ik hadden al 
veel van de wereld mogen zien, maar nu openden zich nieuwe vergezichten. We 
gingen vaak  en ver op reis en in de rustige uren bleef er tijd over voor een 
inhaalslag op nieuwe  ontwikkelingen. Een 3-maands cursus automatisering, zoals 
dat kort voor mijn pensionering werd genoemd, had mij rijp gemaakt om zelf een 
kleine Sinclair ZX Spectrum aan te schaffen en binnen een paar maanden schreef 
ik een programma waarmee ik al mijn geldzaken kon regelen. 
 
Een neef van moederszijde informeerde mij over zijn contacten met de 
Nijdamstra-stichting in Friesland. De genealoog FLEER van die stichting had in 
een paar decennia informatie verzameld over de families NIJDAM, FLEER en 
WYNIA. Dat trok mijn belangstelling, want mijn moeder was een WIJNIA, dus ik 
zocht contact en ik ontving een brief van de secretaris/penningmeester met 
ongeveer de volgende inhoud: 
  Waarde Neef, ik vrees dat ik U moet teleurstellen, want wij - de beide 

bestuursleden, die samen over 180 jaren ervaring beschikken, zijn vast 
besloten de stichting op te heffen, omdat er geen geschikte opvolgers zijn. 

 
In de ledenvergadering ter voorbereiding van de daarvoor benodigde notariële 
stappen, stemden de leden tot hun teleurstelling niet in; zij traden af. Er werd een 
voorlopig nieuw bestuur gevormd en de huidige voorzitter nam het initiatief tot 
een moderne aanpak van gegevensverwerking. Van het een kwam het ander en 
enkele leden hebben het handmatig gevormde bestand ingevoerd in PRO-GEN. 
Mijn bijdrage aan dat werk heeft  mij alle reeds door de stichting vergaarde 
informatie over mijn WIJNIA-voorouders bezorgd. 
 
Met zoveel informatie voorhanden, waar je tijdens het invoeren tot in de kleinste 
details met je neus op wordt gedrukt, raak je onontkoombaar geboeid. Je begint je 
te realiseren hoeveel verschillende mensen met de meest uitéénlopende beroepen 
en ambten, invloed hebben gehad op de persoon, die jij tenslotte bent geworden. Ik 
vond er knechten en meiden, winkeliers, eigen-geërfde boeren, gemeente- en 
kerkbestuurders, veel jong-overledenen met partners, die vaak herhaaldelijk 
hertrouwden, maar ook 100-jarigen. Eén van mijn oudste voorvaderen blijkt een 
pastoor uit Grouw te zijn, die een bijzondere pauselijke opdracht aldaar te 
vervullen had. ( Die opdracht had overigens niets met het nageslacht van doen).  
 
Al met al, je begint je af te vragen: ......hoe zit dat bij de Klerken ? 
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Ik werd lid van de NGV en vriend van het CBG en begon archieven te bezoeken. 
In Apeldoorn, waar ik toen woonde, volgde ik een cursus oud-schrift. ....U 
begrijpt: er begon zich een klein Klerk-bestand te vormen. 
 
Ook in de familiekring werd er over voorouders gepraat en een 10-jaar oudere neef 
Arie van vaderszijde bleek al veel informatie te hebben. Die informatie had hij ten 
dele zelf verzameld, maar ook hij was in contact gekomen met familie-leden met 
genealogische belangstelling (een de Klerk uit Zetten bijvoorbeeld met nu zonen te 
Nijkerk en een Arie Baggerman getrouwd met Jannetje de Klerk).  We hielden 
elkaar geinformeerd en zo groeide het KLERK-bestand uit ca 1600 te Vreeswijk, 
via een onderwijzer, die naar Kedichem in de Vijf-heren-landen emigreerde, naar 
vandaag een bestand van eigen Klerken, dat 12 generaties kent. 
 
Uit het Genealogisch Repertorium leerde ik dat er al veel over families met één of 
andere naam de KLERK was gepubliceerd. Dat heeft mijn leeshonger nogal 
bevorderd. Ook het beschikbaar komen van vele jaargangen genealogische 
tijdschriften op CD-ROM zorgde voor een forse toename aan informatie, die .... 
misschien ?, ... op één of andere manier ?, wel met de eigen familie .... zou kunnen 
zijn gerelateerd. 
 
Ik kreeg de beschikking over het in 1992 hernieuwd uitgegeven familie-boek De 
CLERCQ (ik kom daar later op terug) en ik ontmoette een naamgenoot, die ook 
informatie over desnoods alle Klerken verzamelde.  
Wij hebben onze gegevens gedeeld, zodat wij beiden over een vrij groot bestand 
beschikken.   . . . Wat daar nu mee te doen ? 
 
Om tot een goed gestructureerd bestand te komen heb ik mij de volgende vragen 
gesteld:  
1. Waar komt de naam de Klerk vandaan ? 
2. Is de schrijfwijze gerelateerd aan familieverbanden ? 
3. Waar wonen die de Klerken ? 
4. Zijn er al duidelijk families of delen van families bekend ? 
5. Zijn er criteria te ontwikkelen om familieverbanden op te sporen ? 
Op die vragen wil ik verder ingaan. 
 
De familienaam: 
 
Bij veel familienamen stuit je vóór 1810 regelmatig op het ontbreken van de 
familienaam en moet je verder met patronymen. Dat is mij bij de naam de Klerk 
vrijwel nooit overkomen; nagenoeg altijd is de familienaam vermeld. Wel heb ik 
een enkele keer getwijfeld of een in een document vermelde persoon de KLERK 
heet, of dat hij bijvoorbeeld van RIJN heet en aldaar de klerk is. 
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Een aantal vroege voorbeelden van de naam zijn: 
- In 1275 huurt Willem Clerc  een hofstede in Schiedam. 
- De Vlaamse schrijver Jan de Clerc, geboren in 1279 in Tervuren, alias Jan 

van Boendale, is scepenclerc (stadssecretaris) van Antwerpen 
- Dirk Jacobsz Klerk is in 1281 vermeld als leenhouder van 3 morgen land in 

het (huidige) Westland en daar is ook Dirk Boudijnsz Klerk pachter van land 
dat in 1294 overgaat op Jan Dirk Klerksz. 

- Eind 13e/begin 14e eeuw wordt Jan die Klerk genoemd als belender van een 
onder de grafelijke lenen vallende hofstede te Woerden 

- Willem van Egmonde vermaakt bij testament 12-03-1311 een jaarrente t.b.v. 
zijn memorie aan.... de volgende kloosters...., de deken van Egmond 3 pond, 
Heer Matheus onzen kapelaan 3 pond, Harman de Clerck 30 sc. per jaar, 
totdat hij is aangesteld in een kerk of een probende heeft ontvangen ..... 

- Begin 14e eeuw is Willem die Klerk te Hillegom houtvester en huurt een 
Bartholomeus die Klerk land in Kennemerland  

- In 1380 is een Johan die Clerck overste ouderman van Utrecht  
- In 1473 pacht Jannes die Clerck voor 223 pond de bier- en botertol van 

Rotterdam 
- Al voor 1479 tot na 1481 is Filip de Clerck, raad en rentmeester van  Utrechts 

LVe bisschop, David van Bourgondie. 
- Eind 15e/begin 16e eeuw vervullen leden van het geslacht de Clerck te Bergen 

op Zoom  functies als rentmeester in het markiezaat dan wel van de stad ( niet 
beiden tegelijk). 

- Jean le Clerc, alias Johannes Clericus, geboren te Geneve op 29 maart 1657 
en overleden te Amsterdam op 8 januari 1736, is een Nederlands protestants 
godsgeleerde. 

 
Wijst de naam op scribent of clericus ?    Beide vormen komen dus voor ! 
Een duidelijke herkomst van de naam heb ik niet gevonden, maar de ambtelijke 
herkomst lijkt mij meer waarschijnlijk dan de kerkelijke. 
Ook lijkt het zeer waarschijnlijk dat er meerdere families “de Klerk” bestaan. 
 
De schrijfwijze van de naam: 
 
Bij de naam WIJNIA  (22 varianten) was mij al gebleken, dat de schrijfwijze van 
de naam veel vaker afhankelijk was van de spellingvastheid van de scribent van 
een document dan van de eigenaar van de naam. De naam “Klerk” kent nog veel 
meer varianten, zoals 
(de)(le) CLEERC CLER CLERC CLERCK CLERCQ 
 CLERCX CLERK CLERKS CLERKX CLERQ 
 CLERCQUE CLERX KLER KLERCK KLERCX 
 KLERK KLERKEN KLERKS KLERKX KLERX 
In het telefoonboek van 1997 komen bijna alle varianten nog voor. 

  
 

17 

Herhaaldelijk komt het voor dat meerdere schrijfwijzen worden gebruikt voor de 
naam van één persoon in één document. Je kunt er dus niet van uitgaan dat bij 
verschillende schrijfwijze er geen familieverband zou bestaan. 
 
Toch blijkt vaak dat je het ook niet kunt verwaarlozen, want zodra personen zelf 
over de eigen familie schrijven, blijken ze doorgaands wel spellingvast te zijn. Het 
doopsgezinde koopmansgeslacht de Clercq (van het familieboek; ik kom daar later 
op terug) schrijft de naam nog altijd als vanouds.  
 
In de meeste families is de schrijfwijze in de loop der tijd steeds verder vereenvou-
digd of aan meer eigentijdse spelling aangepast. Het veranderen van de schrijf-
wijze van een naam door eigenwijze “klerken” op gemeenteburelen zullen velen 
wel herkennen. 
Voor mijzelf hanteer ik de regel: ... verwaarloos de schrijfwijze niet, maar laat de 
inhoud belangrijker blijven dan de verpakking of het schrift. 
 
Waar wonen de “KLERK”en ?  
 
De naam is in België meer verbreid dan in de noordelijke Nederlanden. Binnen 
ons land komt de naam vóór 1810 (afgezien van enkele uitzonderingen) slechts in 
een deel van het land voor. Op de volgende kaart zijn de vóór 1810 gevonden 
geboorte- of doopplaatsen door een lichte arcering bedekt . 
 

     

 
 
In de provincies Friesland, 
Groningen, Drente, Overijssel 
en Limburg komt de naam 
vrijwel niet voor. In de 
provincie Gelderland alleen in 
- of pal noord van-  de Betuwe 
(het grensgebied met Utrecht 
en Holland) en in 
Noordbrabant alleen in het 
westelijke deel van de 
provincie.  
Deze verspreiding wijst mijns 
inziens vooral op vestiging 
langs de waterwegen en in 
belangrijke handelscentra. 
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Wederom meer klerk dan clericus dus? 
 
Maken we onderscheid tussen de varianten Klerk en Klerk(x/s) dan blijkt dat in 
1997 van de varianten Klerk, ongeveer 

58% in de randstad, 10% in Zeeland en 14% in Brabant woont 
en van de varianten Klerk(x/s) 

28% in de randstad, bijna 1% in Zeeland en 49% in Brabant woont. 
 
Bekende families: 
 
Binnen het Klerk-bestand zijn enkele grotere families en vele familiefragmenten te 
onderkennen naast vele losse gezinnen en ook losse personen. Ik noem U: 
 
6. De doopsgezinde familie de CLERCQ, een koopmansgeslacht uit Haarlem/ 

Amsterdam, heeft al veel gepubliceerd; in 19921) werd wederom een 
familieboek uitgegeven (ik noemde dat al eerder). Zij stammen af van een 
Gentse familie roodververs, oudst bekenden zijn vòòr 1400 geboren,  
waarvan een zoon Jacques overging naar de doopsgezinde gemeente en 
huisvesting verleende voor hun bijeenkomsten. Hij werd daarvoor - na een 
proces van een half jaar in 1585 - gestraft met 50 jaren verbanning uit Gent, 
zodat hij zich - na een kort verblijf in Rotterdam - te Haarlem vestigde. Deze 
familie is uitgezworven over de gehele wereld; één gezin heeft bijv. de 
Russische revolutie in Leningrad niet overleefd. Van deze familie zijn mij 
ongeveer 1000 verwanten bekend. 

 
7. Van een regentenfamilie te Rhenen, afstammend van Cornelis Gerritsz. 

CLERCK , die aldaar werd vermeld in 1574 en waarvan mij ongeveer 60 
verwanten bekend zijn, weet ik uit publicaties 
� dat de laatste blanke Zuid-Afikaanse president de Klerk  een nakomeling 

is van Willem Jan Klerck, geboren 20 augustus 1766 te Rhenen, die als 
kapitein-luitenant ter zee Kaap de Goede Hoop bezocht en jaren later 
emigreerde. 

� dat een inmiddels uitgestorven deel van de familie, te weten Reinhold 
Antonie (broer van Willem Jan) en zijn nakomelingen,  in 1831 in de 
adelstand werden verheven en dat aan Jhr. Albert Reinhold Jacob Klerck 
bij K.B. dd 19 mei 1899 de titel van baron werd verleend.2)  

 
3. In Middelburg vestigt zich op3) 4 januari 1639 de uit Calais uitgeweken Pierre  

le CLERCQ met zijn vrouw en twee kinderen, later via Londen gevolgd door 
familie van zijn vrouw. Drie jaar later vertrekt de weduwe met haar kinderen 
naar Amsterdam en Naarden. Enkele leden van deze familie behoorden tot de 
Waalse gemeente te Zwolle. Van de familie zijn mij ongeveer 50 verwanten 
bekend, meest voorkomend onder de naam de KLERK. 
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4. Bekende  Voortrekkers4) in Zuid-Afrika behoren tot een Zeeuwse familie de 

CLERCQ . Pieter de Clercq, geboren ca 1650 in Serooskerke, en zijn vrouw 
Sara Cochet en hun zoon Abraham vertrokken naar Zuid-Afrika. Het is niet 
zeker of Pieter daar is aangekomen, maar Sara werd in 1689 lid van de Kaapse 
kerk. Abraham werd boer te Stellenbos en in 1715 lid van die burger-
dragonders. 

 
5. Een bekend auteur binnen de NGV was Ir. Th.P.E. de KLERCK .5) Hij 

publiceerde de genealogie van zijn familie, waarvan de in 1701 als schout van 
St. Philipsland aangestelde François de KLERCK als stamvader wordt 
beschouwd. Mij zijn ongeveer 350 verwanten van deze familie bekend. 

 
6. De heer C.P.M. de Klerk te Noordwijkerhout vergaart gegevens van zijn 

voorouders en heeft nog niet gepubliceerd. Ik noemde hem eerder i.v.m. het 
uitwisselen van gegevens. Ik mag over zijn familie wel iets zeggen. In het 
Betuwse dorp Rhenoy aan de Linge krijgen een Jan Clerck en zijn vrouw 
N.N. Joannisdr. tussen 1685 en 1720 twee zoons en zes dochters. Een eeuw 
later krijgen Cornelius (de) Clerk en Ariana de Leur kinderen te Culemborg, 
later te Hagestein en Vianen, waar Ariana overlijdt. Cornelius hertrouwt met 
Elisabeth Verhaar uit Asperen, waarna het gezin naar Leiderdorp vertrekt en 
nog drie kinderen krijgt. Van deze familie zijn mij circa 375 verwanten, vooral 
in de Leidse omgeving, bekend. 

 
7. Over het oudste deel van de eigen familie werd reeds gepubliceerd in de 

kwartierstaat Grabowsky.6)  Ir. Grabowsky heeft bij Philips gewerkt. Zijn 
vader was gehuwd met Adriana van Rossum, dochter van Arie van Rossum en 
Anneke de Klerk. 

 
Cornelis Jansz. de CLERCQ, geboren circa 1585, trouwt Stijntjen Pieters. Zij 
krijgen tussen 1605 en 1623 vier zoons en drie dochters. De jongste zoon 
komt voor in het doopboek van de Heerlijkhijt van Vreeswijk geseijt de Vaert. 
Een eeuw later, doop 23-12-1708, wordt Izak Cornelisz de Klercq geboren; hij 
trekt als onderwijzer naar het dorp Kedichem in de Vijf-heren-landen. Van 
deze familie zijn inmiddels ongeveer 800 verwanten bekend. 

 
Naast deze families zijn fragment-genealogiën7) bekend uit Amsterdam (7), 
Haarlem (5), Noord-Holland boven het IJ (6), Utrecht (6), Culemborg (3), Leiden 
(15), Rotterdam/Dordrecht (15), Tholen (5), Walcheren (10), Zeeuws-Vlaanderen 
(4), overig Zeeland, westelijk Brabant, enkele van Hugenoten; allen tesamen bijna 
100. 
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Tenslotte zijn er nog de vele honderden Klerken vermeld in genealogiën of 
kwartierstaten van andere families, dan wel in weesregisters, archieven enz., die 
als gezinnen of als individuele personen boven de kim komen. 
 
Het zal U duidelijk zijn dat ik al die “Klerken” niet tot mijn familie reken, zodat ik 
mij ook geen zorgen maak of van die velen de vermelde gegevens geheel conform 
de gebruike-lijke zorgvuldigheid zijn vastgelegd en gedocumenteerd. Ik gebruik 
deze informatie in feite om nog niet bekende eigen familierelaties op het spoor te 
komen. Vind ik een mogelijk verband dan heeft toevoeging aan de eigen familie 
pas zin als daar bewijzen voor worden gevonden; van die personen wordt de 
documentatie dan zo volledig mogelijk verzorgd. 
 
Om gericht naar zulke verbanden te zoeken heb ik criteria nodig, die mij wijzen 
waar ik met kans op succes onderzoek moet doen. Welke deze criteria zijn en hoe 
ik die toepas, hoop ik in een volgend stukje te vertellen. 
 
 
Noten 
1 Familieboek uitgegeven door de Stichting Familiearchief de Clercq. 
2 Ned. Adelsboek 1943 - 1948, pag 178 t/m 180. 
3 Gens Nostra jrg XXI, nr.1 , jan 1966. 
4 C.Coetzee de Villiers. Geslachtregister der oude Kaapsche Geslachten. 
5 Gens Nostra, jrg XI, nr 10 en 11, okt. en nov. 1956. 
6 Gens Nostra jrg XXX (1975), blz 156 e.v. 
7 Vermeld in NL Patriciaat of diverse genealogische tijdschriften. 
 
 
Opsporing gezocht 1 
 
J. Kuijntjes 
 
 
ANDRIES GIJSBERT(S), stamvader in Nederland van een familie “van Iterson”, 
geboren ca. 1580-1590, was kooiman te Mariënwaard, schepen van Beesd en 
buurmeester te Mariënwaard en voerde een wapen met drie distels. Hij overleed 
vermoedelijk in 1663, want in november van dat jaar wordt zijn vrouw Trijntje 
Jans als weduwe genoemd. Zij was eerder gehuwd geweest met ene Jan 
Reijers/Regers, waaruit minderjarige kinderen die door Andries en Trijntje werden 
opgevoed. Is er een akte te vinden in het loofsignaat van Beesd of het rechterlijk 
archief Beesd/Rhenoy waarin deze kinderen hun erfdeel ontvangen? 
Trijntje was mogelijk een dochter van ene Jan de Bije/Bie. Zij blijkt in een akte 
van 27.11.1663 een forse schuld te hebben, die teruggaat op een schuldbekentenis 
van 03.05.1626; zou er nog iets hiervan in de actes te vinden zijn? 
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Wie waren Andries Gijsberts en Trijntje Jans en wat was hun voorgeslacht? Hoe 
komt hij aan de naam “van Iterson”.  
 
R.A. van Iterson 
 
Antwoord en vraag naar aanleiding van opsporing gezocht 1 uit Aqua Vitae 
2004-1. 
 
Van Nico den Breejen ontvingen wij een aanvulling op nummer 5 uit het lijstje: 
 
I. Elsje den Breejen. Dochter van Klaas den Breejen en Rozina Pieternella 
Hettema. Geboren 06.04.1891 te Hardinxveld, overleden 09.10.1955 te Rotterdam 
op 64-jarige leeftijd. Trouwt 21.03.1913 te Hardinxveld Arie Lodewijk van 
Gelderen, geboren 21.03.1891 te Buurmalsen, overleden na 09.10.1955. 
Uit dit huwelijk: 
a. Rozina Pieternella van Gelderen, geboren te Gorinchem. Trouwt te 

Rotterdam H. van Broekhuijze 
b. Egbertha Ella van Gelderen, geboren te Rotterdam. Trouwt te Rotterdam J. 

Julle 
(geboorte- en huwlijksdata van laatste personen ook bekend) 
 
Naast een antwoord ook een nieuwe vraag: 
Wellicht kan E. van Gelderen mij helpen met de vader en moeder van de 
echtgenoot van Elsje den Breejen, zijnde Arie Lodewijk van Gelderen. 
 
N. den Breejen 
 
Opsporing gezocht 3 
 
Van Hette Hooisma  ontvingen wij het volgende probleem: 
 
Op 4 sept 1843 wordt te Wolvega geboren Lourens Johannes Hooisma zoon van 
Johannes Idzes Hooisma en Jantje Lourens Zandstra. 
 
In 1865 vertrekt Lourens Johannes naar Amsterdam. 
 
Maar nu komt het probleem. 
 
Lourens Johannes Hooisma (wonende te Opheusden) trouwt op 15.12.1879 te 
Kesteren (akte 31) met Jantje Haar, geboren te Wageningen en wonende te 
Opheusden, dochter van Gerrit Haare en Jacomina Teunissen van Maanen. LJH is 
veldwachter. Hij maakte diverse omzwervingen (als politie-agent) door het land en 
overlijdt 23.01.1917 te 's-Gravenhage (akte 330) en Jantje overlijdt 30.10.1930 te  



  
 

22 

's- Gravenhage (akte 3316). 
 
Lourens Johannes Hooisma (ambtshalve in Kampen) trouwt op 30.03.1871 te 
Kampen (akte 27) met Marrigje van Ommen, geboren te Kampen en wonende te 
Kampen, dochter van Johannes Frederik van Ommen en Annigje Egberts van de 
Belt. LJH is oppasser/arbeider. LJH overlijdt 08.03.1906 te Amsterdam (akte 
1729) en Marrigje overlijdt 13.02.1909 te Amsterdam (akte 1105). 
 
Beide huwelijksakten geven dezelfde geboortedatum en ouders weer van LJH. 
 
Dus 2x een Lourens Johannes Hooisma. 2x getrouwd maar ook 2x overleden. 
 
Ik kom niet verder. Mijn vraag is nu: Zijn er gegevens te vinden over LJH over de 
periode 1865 tot 1879, wanneer is hij politieagent geworden in Kesteren? Zijn er 
mensen bezig met de familie Haar?. Wie o wie kan mij helpen. 
 
Ik ben zeer nieuwsgierig wat er boven water komt. 
 
Hette Hooisma 
 
Opsporing gezocht 4 
 
Ik ben op zoek naar een Arent of Aart Lammers, Lamberts of Lamers. 
Hij is de vader van Lambertus of Barth Lammerts, ged. (NG)19.05.1726 te 
Bemmel (RAA 240). 
 
In het trouwboek (NG) van Bemmel (RAA 241.4) wordt het volgende vermeld: 
tr. 28 april 1724 
Aart Lammerts, J.M. van Voorst 
en 
Maria Gilliaams, Wed van Johannes Hendriksen (ook wel genoemd "de 
Seelander") 
Getrouwt tot Bemmel. 
 
Voorst zou in dit geval kunnen zijn Voorst onder Gendringen. In de gemeente 
Voorst (Veluwe) kan ik niets vinden. In Gendringen beginnen de doopboeken 
(NG) pas in 1741. Ook in de RK boeken kom ik niet verder. 
Kent iemand nog andere bronnen (bijv. Rechterlijk Archieven)? 
Hoe kan ik dit vastgelopen onderzoek weer openen? 
 
Leo Lamers 
 
Reacties graag via de redactie van Aqua Vitae. 
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Kennismaken met ....... 
 
M. van Beek-Montens 
 
 
Mevrouw  B. van Arkel  (lidnr. 130340) 
 
Met een brede zwaai opent  mevrouw Bea van Arkel de voordeur en verwelkomt 
mij hartelijk. Tijdens enkele bijeenkomsten in Tiel spraken wij elkaar reeds, maar 
zo’n ontmoeting als vandaag trekt meer registers open. Gesteund door  een goed 
geheugen, waarin een scala aan onderwerpen een plaats heeft gekregen, vergunt zij 
mij een blik in haar wereld. Zij zegt haar boekenverzameling te hanteren als 
naslagwerk, maar dat neemt niet weg dat zij ook zonder boek in de hand over heel 
veel onderwerpen veel kan vertellen. Een bibliofiel ben ik mijn leven lang 
geweest, bekent zij. In haar kinderjaren las zij al fervent boek na boek. De 
bibliotheek werd twee maal per week vereerd met haar leesgierige aanwezigheid. 
En nog raakt zij telkens weer geboeid door de verscheidenheid aan beschreven 
onderwerpen als zij – op zoek naar iets speciaals – in de bibliotheek haar ogen de 
kost geeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de boekenkasten in haar eigen 
huis een bovengemiddelde hoeveelheid informatie bevatten. De belangstelling van 
mevrouw Van Arkel lijkt onbegrensd. 
Dezelfde behoefte aan vergroting van haar kennis, maakte reeds op heel jonge 
leeftijd vragen in haar los naar het verleden. Steeds vaker viel haar op dat in al dan 
niet historisch gerichte literatuur de naam Van Arkel voorkwam. Zo begon het. 
Wie zijn die mensen? Wat deden zij? Waarom heten zij net zo als ik? Zijn zij 
familie? In de directe familiekring kon zij de antwoorden niet vinden. Haar vader 
was enig kind, diens grootouders heeft zij niet gekend. Toch lijkt haar vader een 
belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van zijn dochters interesse in 
familiezaken. Vader Van Arkel bewaarde een schat aan gegevens, zoals originele 
aktes uit de negentiende eeuw, erfrecht zaken, notariële stukken….  Daarnaast zijn 
er albums vol schitterende oude foto’s, waarvan er veel werden gemaakt in de 
eerste helft van de vorige eeuw. En dan zijn er de verhalen! Daarin levert ook de 
moeder van Bea van Arkel een belangrijk aandeel. Enthousiast vertelt zij 
desgevraagd over vroegere ervaringen, van haarzelf en haar familie, van haar man 
en zijn familie. Dankzij haar mooie gevorderde leeftijd kan zij een stukje verder 
terugkijken in de geschiedenis dan dochter Bea. Bovendien zorgt zij voor een 
heerlijk kopje koffie! Haar dochter en ik zijn voor de gelegenheid bij haar te 
gast… 
 
Op tafel liggen inmiddels stapels papier, mappen en albums. Nog vóór de wet op 
de privacy de gegevens in de gemeentehuizen aan het genealogisch oog onttrok, 
had Bea van Arkel al afschriften van allerlei aktes uit de burgerlijke stand 
bemachtigd. Een goede start. Toch blijft het moeilijk de familie goed in beeld te 
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brengen. Er blijken nogal veel verschillende takken Van Arkel te zijn. Het lijkt 
erop dat zij aan dezelfde boom ontsproten, gezien de vernoemingen en omdat zij 
in dezelfde omgeving gevestigd zijn. Waar de takken zich na enkele generaties 
opnieuw door huwelijk met elkaar verbinden, wordt het wel heel verwarrend voor 
de onderzoeker. Mevrouw Van Arkel heeft de familielijnen uitgewerkt op grote 
vellen papier om de verhoudingen duidelijk te maken, maar het blijft ingewikkeld. 
Aan grootmoederzijde loopt het onderzoek gemakkelijker. De familie Bosschaart 
kan in rechte lijn worden teruggevonden tot zelfs in Woerden en Amsterdam. Hier 
is sprake van een schippersfamilie, waarvan tenslotte een zoon zich vestigt bij zijn 
geliefde in Ravenswaay. Nazaten werden o.a. koetsier, wagenmaker en 
landbouwer. 
 
Een boeiend aspect aan genealogie vindt Bea in het onderzoeken van de betekenis 
die verschillende voorouders hadden voor hun omgeving en in hun tijd. Een blik in 
hun dagelijks leven licht soms een tip van de sluier op. Er was ene Gerrit die 
verdacht werd van het vernielen van visfuiken. Wel voor de rechter gebracht, maar 
niet veroordeeld. Hij woonde in Eck, deel van de heerlijkheid Eck-en-Wiel. Deze 
zaak speelde zich af in 1765, evenals de zaak van zijn dochter Anneken. Zij werd 
voor het gerecht gedaagd omdat zij een ring had gestolen. Er  volgt vrijspraak 
“wegens haar jonge leeftijd”. Ook een beroep kan veel vertellen. Neem molenaar 
Quint in Rijswijk. Door te weten waarmee hij zijn geld verdiende, is meteen 
duidelijk hoe hij zijn dagen doorbracht en met welk slag mensen hij contacten 
onderhield. Voor de zoon van Bea van Arkel is deze voorvader wel heel bijzonder. 
Met hem deelt hij de liefde voor het molenaarsvak. De molen in Herveld, die op 
gezette tijden en in opdracht nog graan en maïs maalt, wordt regelmatig draaiend 
gehouden door zoon Van Arkel. Een historische hobby!   
Overigens is Quint een voorbeeld van een naam die bij de invoering van de 
burgerlijke stand van schrijfwijze veranderde, afhankelijk van de ambtenaar 
vanzelfsprekend, zodat de familie, waaruit Bea’s moeder stamt, gezegend is met 
de namen Quint- en Kwint. “Kwint in Ingen”, zegt moeder. “Quint in Rijswijk”, 
vult de dochter aan. De Van Arkels leefden eeuwen lang in Zoelmond. De 
geboortegegevens zijn teruggevonden tot ongeveer 1715, toen de vroegst bekende 
voorvader Gooszen van Arkel het levenslicht zag in Ravenswaay.  
Waar mevrouw Van Arkel haar onderzoeksresultaten uitschrijft op papier, is er 
een neef die haar bijstaat als het gaat om onderzoek via internet. Hij heeft de weg 
naar ISIS *)  gevonden, getuige de vellen vol geprinte huwelijksgegevens. Als 
mevrouw van Arkel een voorouderlijk huwelijk laat zien, merkt zij daarin een 
tikfoutje op. De huwelijkspartner Van Arkel wordt plotseling Van Alfen genoemd. 
Het geeft eens te meer aan dat controle met behulp van de echte akte noodzakelijk 
blijft.  
De Van Arkels in Andelst zijn gezellige praters. Het is aardig om te horen hoe 
een familie, grotendeels gevormd in het beperkte gebied van de Neder-Betuwe, 
zich uiteindelijk geheel openstelde voor andere culturen. Bea van Arkels’ vader 
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had heel graag naar Oost-Indië getrokken, maar zíjn vader hechtte geen 
goedkeuring aan het voornemen. Vervolgens trouwden drie van zijn zeven 
kinderen met Nederlands-Indische  partners. Dat leidde ertoe dat de familie nu 
vier verschillende nationaliteiten en vijf verschillende godsdiensten herbergt. 
“Probleemloos”, wordt mij verzekerd. Beoefenaars van genealogie in de 
komende generaties wacht daar nog veel onderzoek. Voorlopig echter zit er nog 
werk genoeg in het huidige onderzoek. Het bezoek aan het verenigingscentrum 
in Weesp bood een dermate overvloedige hoeveelheid informatie, dat een 
volgend bezoek aan de volle kaartenbakken in het NGV archief al op het 
programma staat van mevrouw Van Arkel. 
 
En omdat genealogisch onderzoek nooit klaar is, vindt de belangstellende lezer 
hier nogmaals de belangrijkste namen vermeld. Van Arkel, Van Alfen, 
Bosschaert/ Bosschaart/ Boshaard/ Boshart, Quint/ Kwint .  
 
Voor verstrekking van aanvullende gegevens of  de vraag om  nadere informatie: 
Mevrouw B. van Arkel,  tel.: 0488-454718    
of via de redactie van dit tijdschrift. 
 
 *) Digitale database van nederlandse archieven 
 
 
 
 
Gelderse Contactdagen 
 
J. Kuijntjes 
 
 
De afgelopen 2 decennia zijn er 11 Gelderse contactdagen geweest. Door allerelei 
oorzaken is het bezoekersaantal de laatse jaren steeds afgenomen. Daarom en 
omdat de organisatiecommissie van mening is dat mensen tegenwoordig liever 
naar een kleinschaliger bijeenkomst komen, is besloten om te stoppen met het 
organiseren van deze dagen. 
 



  
 

26 

Nieuwe digitale toegangen Streekarchief Bommelerwaard 
 
S.E.M. van Doornmalen 
 
 

Op de website www.streekarchiefbommelerwaard.nl zijn nieuwe toegangen 
beschikbaar gekomen die genealogen wellicht op een spoor kunnen zetten. Zo is 
er een begin gemaakt met het ontsluiten van borgbrieven of akten van 
indemniteit die over allerlei archieven verspreid zitten. Aan het verzamelen en 
scannen van de borgbrieven wordt nog steeds gewerkt en deze toegang zal dus 
nog vaak worden aangevuld. Tot op heden zijn gegevens en scans van 400 
borgbrieven verwerkt uit de jaren tussen 1645 en 1812. Borgbrieven zijn 
verklaringen die bij verhuizingen worden afgegeven door een instantie of 
particulieren uit de geboorteplaats ten behoeve van de instanties in de plaats van 
vestiging. Daarin wordt aangegeven dat indien degene(n) die zich elders 
vestigt/vestigen tot armoede vervalt/vervallen, de plaats van herkomst de lasten 
van de armenzorg (gedeeltelijk) zal dragen, dan wel dat wordt gegarandeerd dat 
de dan armlastige zich wederom zonder bezwaren in de plaats van 
herkomst/geboorte mag vestigen. Het was gebruikelijk om de borgbrief in te 
leveren in de plaats van vestiging en die weer op te halen en mee te nemen naar 
de nieuwe woonplaats bij verhuizing. Indien men de plaats van vestiging niet 
meer verliet bleef de borgbrief in het archief van een van de plaatselijke 
instanties. De plaats die een borgbrief uitgaf hield voor zichzelf vaak een 
afschrift van de brief. Dat deed men los en/of in een register. Vaak treft men 
dergelijke borgbrieven aan in rechterlijke archieven bij de voluntaire akten 
(geloftesignaten), maar ze worden ook wel gevonden in allerlei andere 
rechterlijke protocollen (b.v. dingsignaten) en in dorpsarchieven en kerkelijke 
archieven. Een van de redenen om deze borgbrieven op de website te publiceren 
is juist dat ze erg lastig te vinden zijn. De borgbrieven bieden vaak inzicht in 
beroepen, gezinssamenstellingen en plaatsen van herkomst van personen. Bij het 
ontbreken van bevolkingsregisters van vóór de 19e eeuw vormen zij een 
welkome aanvulling ten behoeve van het genealogisch onderzoek. 

 
Een bijzondere bron die op de site is te raadplegen, is het middeleeuwse 
cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis. Het unieke register wordt sinds 
de jaren zestig van de vorige eeuw vermist. Gelukkig bleek het kort daarvoor op 
microfilm te zijn gezet. De tekst is aldus bewaard gebleven. De integrale tekst is 
op de website te bekijken. Het cartularium is aangelegd in de jaren 1530-1538 
onder het bewind van de 'heylichgheest ind ghasthuijssmesters' Jacob Rolofssz. 
Besirsz. en Dirck Aertsz. die Wijnter. Het bevat afschriften van akten vanaf 1308. 
Nadat het register is aangelegd in een mooi regelmatig handschrift zijn er op het 
einde van de zestiende eeuw in een ander handschrift nog een aantal afschriften 
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van akten uit de periode 1588-1593 aan toegevoegd. Het cartularium is ingedeeld 
naar de namen van de plaatsen waar het gasthuis bezittingen had. Daarbij is de 
binnenstad van Zaltbommel nader onderverdeeld naar straatnamen. Het grootste 
deel van de akten is in het latijn een minderheid in het Nederlands. 
 
 

 
 
De derde toegang kan ook genealogen van dienst zijn, al was het maar om een 
uitgave van de eigen familiestamboom te illustreren. Het streekarchief is begonnen 
met een Beeldbank Bommelerwaard. Als eerste is de collectie van 1700 
prentbriefkaarten (ansichten) gedigitaliseerd en beschreven. Van alle kernen in de 
Bommelerwaard zijn kaarten beschikbaar. De oudste dateren uit 1899. In de 
toekomst wil het archief verschillende deelcollecties aan de beeldbank toevoegen, 
waaronder de verzameling carte-de-visites (portretfotootjes) en de schoolfoto’s 
(vanaf ca. 1880) die het bezit. 
 
 
Oproep artikelen voor een lustrumspecial. 
 
In september 2005 bestaat de afdeling Betuwe 20 jaar. We willen dat vieren met 
een extra dik nummer van Aqua Vitae of bij voldoende kopij met een extra 
nummer, zoals u al in het artikel van de voorzitter kon lezen. Uw artikelen 
ontvangen we graag uiterlijk 1 mei 2005. Dit kunnen genealogische artikelen zijn,  
maar ook historische artikelen over de Betuwe zijn welkom. 
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Excursie verenigingscentrum NGV te Weesp. 
 
G. van Aalst 
 
 
Op zaterdag 18 september j.l. zijn we met een twaalftal leden op excursie geweest 
naar het verenigingscentrum van de NGV te Weesp.  
 
Ondanks dat ieder op eigen gelegenheid ging, waren we op de afgesproken tijd 
allen aanwezig. Bij onze binnenkomst zagen we overal bezoekers en vrijwilligers 
aan het werk.  
We werden door een vrijwilliger van de afdeling informatie op plezierige wijze 
met koffie en koek ontvangen. Tijdens het nuttigen hiervan werd nader kennis met 
elkaar gemaakt.  Er werd een uiteenzetting gegeven over het ontstaan van de 
vereniging. Daarna werd in chronologische volgorde verteld wat er allemaal in het 
centrum is opgeslagen, van bidprentjes, familieadvertenties, enz. Ook bevat het 
centrum een schat aan boeken over genealogie en wapenkunde. Iedere week komt 
er wel weer wat binnen. Tevens werd uiteengezet, waarom we in het digitale 
tijdperk toch nog een verenigingscentrum hebben. Alles wordt, aldus onze 
gastheer, gecatalogiseerd en zoveel mogelijk digitaal opgeslagen. Maar alle 
belangrijke stukken blijven in het centrum opgeslagen als naslagwerk. 
 
Na de heldere uiteenzetting en het vragenrondje volgde een rondgang door het 
gebouw. Ook dat was best wel interessant, we stoorden wel wat vrijwilligers die 
heel geconcentreerd, al of niet met loep, aan genealogisch onderzoek bezig waren. 
Uiteraard werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om van deze specialisten wat 
extra informatie te verzamelen. 
We waren onder de indruk van het vele werk dat door vrijwilligers wordt verricht, 
het is duidelijk dat ons centrum alleen kan blijven bestaan door de enorme inzet 
van deze mensen. 
 
Na alles tijdens de rondleiding bekeken te hebben, gingen we zelf op onderzoek 
uit. We werden zonodig terzijde gestaan door vrijwilligers en werden wegwijs 
gemaakt met het computerprogramma. Tussen de middag kon men ter plaatse de 
meegebrachte lunch nuttigen of in een nabijgelegen restaurant wat gebruiken, 
waarna het onderzoek weer door kon gaan. 
Toen we ’s middags weer naar huis togen, waren we zeer tevreden over de 
excursie, voor de meesten was dit de eerste kennismaking. 
 
Na de gastheer hartelijk te hebben bedankt voor de gastvrijheid was dit de 
afsluiting van de excursie. We kunnen een ieder aanbevelen ons verenigings-
centrum met een bezoek te vereren, want het is heel interessant en leerzaam. 
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Enquete « De afdeling is van ons allemaal «  
 
De afdeling Betuwe bestaat 20 jaar. Twee decennia hebben wij er gezamenlijk 
opzitten. Dat lijkt een goede aanleiding om de meningen over ons reilen en zeilen, 
over het functioneren van de afdeling en over ons tijdschrift Aqua Vitae eens naast 
elkaar te leggen. 
Om de vereniging een gezonde toekomst te bieden, is het goed om te weten wat 
onze leden belangrijk vinden en hoe het bestuur zijn taak het beste kan vervullen.  
In bijgevoegd enquêteformulier vindt u een hele reeks vragen. Het is de bedoeling 
dat de verzamelde antwoorden alle informatie opleveren om voortzetting en 
misschien zelfs uitbreiding van onze afdeling en de afdelingsactiviteiten te 
garanderen en te verbeteren. 
 
Ieders bijdrage is zeer welkom. Het formulier vraagt niet alleen om uw mening, 
maar ook om voorstellen of wensen kenbaar te maken.  Hoe meer inzendingen, 
hoe beter, want de afdeling is van ons allemaal ! 
Mogen wij op uw medewerking rekenen ?  
 
Samen naar het CBG 
 
 
Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot deelname aan een gezamenlijk 
bezoek aan het Centraal Bureau voor Genealogie. Veel leden koesteren deze wens 
reeds geruime tijd en het is nu gelukt voor onze vereniging een dag te reserveren 
in Den Haag. 
Op 12 februari 2005 zijn wij welkom tussen 9.00 uur en 13.00 uur. 
 
De rondleiding vangt aan om 9.30 u. Voor dit tijdstip is gekozen om voor iedereen 
een persoonlijk bezoek aan de studiezaal mogelijk te maken. Als de reis eenmaal is 
gemaakt, loont dat  zeker de moeite. 
Om ten volle te profiteren van uw bezoek kunt u naast de  in de studiezaal 
beschikbare microfiches van BS, DTB, familieadvertenties en bidprentjes ook 
stukken inzien die uw speciale belangstelling hebben. Via internet kunt u 
opzoeken welk bijzonder familiemateriaal voor u in de overige verzamelingen van 
het CBG opgeslagen is.  Dossiers of oude stukken bijvoorbeeld. U kunt hiernaar 
zoeken op de site van het CBG:  www.cbg.nl.  De stukken die u op zaterdag wilt 
inzien in de studiezaal, moeten dan wel vóór vrijdag 12 uur telefonisch worden 
aangevraagd:  070-3150563 en 070-3150564. 
 
Omdat het bezoek aan het verenigingscentrum te Weesp veel enthousiaste reacties 
losmaakte, verwacht het bestuur ook in dit geval een mooi aantal deelnemers. Als 
er te veel deelnemers blijken te zijn, kan een tweede bezoek worden besproken. 
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Voor de organisatie is het daarom prettig als u uw inschrijving zo spoedig 
mogelijk inzendt. 
Summiere informatie over het openbaar vervoer: vanaf het Utrechts Centraal 
station vertrekt ± 8.15 uur een trein die  om 8.57 uur aankomt op Den Haag 
centraal. Het CBG annex Nationaal Archief ligt naast het centraal station. 
Voor opgave tot deelname vindt u in deze Aqua Vitae een speciaal 
inschrijfformulier. 
 
 
Bibliotheek 
 
No. 448. 
 
Van de heer Soetens kregen wij het boek ‘Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 
2’. Hij ontving dit bij een lezing in de afdeling Utrecht en vond het boek meer op 
zijn plaats in onze bibliotheek. 
 
Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afdeling.  
Uit het voorwoord: Wie vreest hier met een verzameling stambomen, parentelen of 
genealogieën te doen hebben, wordt aangenaam verrast. Het zijn voor het meren-
deel boeiende, ja bijna detectiveachtige verhalen geworden over Stichtenaren uit 
het hele verre en recente verleden, van de legendarische dood van Jan van Schaf-
felaar in de 15e eeuw tot de kleurrijke eigenaren van de bekende muziekhandel 
Guldemond in de Zadelstraat te Utrecht. Inclusief uitgebreide index.  
 
No. 449. 
 
Biografisch Woordenboek van Tiel deel 2 
Uitgave van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en omstreken 
 
De auteurs van dit boek, verenigd in de Historische Werkgroep Tiel, beschreven 
34 mensen die in een ver of nabij verleden van belang zijn geweest voor de stad. 
Het 140 pagina’s tellende boek is rijk geïllustreerd, deels in meerkleurendruk en 
voor € 19,95 verkrijgbaar bij de lokale boekhandel, in het Regionaal Archief Tiel 
en bij de receptie van het Streekmuseum De Groote Sociëteit. 
Wie worden erin geportretteerd? De kunstschilder Willem van Kessel 
bijvoorbeeld, die in olieverf Aert van der Steen vastlegde met zijn vrouw en hun 
20 kinderen in 1717. De verzetsstrijder Leendert Johan Papo, afkomstig uit een 
Hugenotenfamilie, schoolgegaan in Ophemert, in de tweede wereldoorlog druk in 
het verzet, waarbij hij de bijnaam “Hey Tarzan” opliep. Barthold van Haeften 
vervulde de functies van heemraad, dijkgraaf, ambtman. Overigens had hij een 
fikse greep op het leven in diverse dorpen, waar hij dominees, kosters en 
schoolmeesters benoemde en bovendien de lage rechtspraak uitoefende. Ook 

  
 

31 

huisarts Ten Bokkel Huinink vindt een plaats in deze uitgave, evenals de eerste 
Campagne, in Tiel gedoopt op 6 november 1756. Mevrouw J. Vos, zuster Rosa, 
eerste hoofd der dominicanessen besluit deze kleine bloemlezing uit de inhoud. 
Door de grote verscheidenheid biedt een biografisch woordenboek aan genealogen 
tal van interessante aspecten. 
 
Sinds 19 november 2004 was het boek verkrijgbaar. Sinds die datum is dit boek 
opgenomen  in de bibliotheek van de afdeling Betuwe. 
 
No. 450. 
 
Zoeklicht op Bommelerwaardse families 
 
Dit boek vescheen ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Historische 
Kring Bommelerwaard (HKB) in september 2004. 
Het initiatief werd genomen in het genelogencontact van de HKB. Door de 
eindredacteuren, Willem Dingemans en Jan Groenendijk, werden met hulp van 
diverse anderen, gegevens verzameld over 57 families, die in de Bommelerwaard 
voorkomen. Na een algemene inleiding over de Bommelerwaard, worden deze 
families behandeld. Aan de hand van een kwartierstaat worden allerlei bijzonder-
heden van deze families beschreven, en zijn ook vele foto’s en illustraties 
opgenomen. Hierdoor is het een goed leesbaar boek geworden. Voorzien van een  
index. 
 
De behandelde families zijn: 
Van Anrooy Van Ballegooijen Bok Van Brakel 
Brouwers Van Bruchem Van Dam Dingemans 
Van Emmenes Enthoven De Gaaij Van de Garde 
Van Genderen De Geus De Gier Goesten 
Van de Graft Grandia Hartog Hasselman 
Van Heel Hoeflake Hooijkaas Jagtenberg 
Jansen De Jongh Jonkers Van der Kaaij 
Van Kessel Koolhaas Kras Krijgh 
Nefkens Van Haren Noman Van Ommeren Van den Oord 
Van Os Philips De Roock Slegh 
Van Steenbergen Stuvers Thooft Timmer 
Den Treffer Van Tuyl Verhoeckx Versfelt 
Van Voorden Vos Van Thiel de Vries Van de Werken 
Van Willigen 
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Evenementenkalender 2005 
 
 
5 febr. WEESP Duitslanddag in het NGV Verenigingscentrum.  

10:00-16:00 uur. 
  
 5 mrt. STELLENDAM  4e Genealogische dag Goeree-Overflakkee. 

Hoofdkantoor Rabobank Westflakkee, Langeweg 
63. 

  10:00-16:00 uur. Info: secretariaat@genealogie-
flakkee.nl 

 
13 mrt.  HENGELO Bibliotheek. Twentse Voorouder Dag 2005. Info: 

tg@home.nl 
      
   2005 NIJMEGEN Grote viering i.v.m. 2000-jarig bestaan Nijmegen. 

Zie website: http://www.nijmegen2000.nl/ 
 
12&13 mrt. KERKRADE Limburgdag. Organisatie: Heemkundekring. In 

vergadercentrum van Roda JC Stadion. 
  Info: info@lgog.nl 
 
19 mrt. HILVERSUM Themadag “Geneaal-Digitaal”  Deze dag gaat 

helaas niet door!!!!!!!! 
     
16 apr. UTRECHT Jaarvergadering Indische Gen. Vereniging in 

Moluks Hist. Museum, zie: http://www.igv.nl 
 
21 mei STEENWIJK Genealogische Dag in Steenwijk 
  
2 juli PUTTEN Pro-Gen Landelijke Genealogische Zomermarkt. 

De Aker, Fontanusplein 2. Inl. 040-251 66 65  
 
13 mei 2006  NGV- 60 jaar. In de Jaarbeurs van 10:00-16:00 

uur. 
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