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VAN DE REDACTIE

Gens Germana 

De najaarsvergadering van 29 oktober 2016 

werd goed bezocht. Velen, waaronder enkele 

nieuwe leden, hebben aan de oproep om 

naar Baarn te komen gehoor gegeven. In een 

volgend nummer zal een verslag van de ver-

gadering worden opgenomen. 

In dit nummer een samenvatting van de 

speurtocht naar de herkomst van de hun 

familie door de gezusters Torn. Hierin wordt 

aangetoond, dat men soms geen genoegen 

moet nemen met de informatie dat er van 

een bepaalde plaats geen archieven of kerk-

boeken bewaard zouden zijn. Het gezegde de 

aanhouder wint, is hier zeker van toepassing.

Jos Kaldenbach neemt ons aan de hand van 

archiefvondsten mee op zijn weg een zoek-

tocht naar een grote erfenis. Het onderwerp 

kwam mij bekend voor. 

In mijn familie circuleerde ook een verhaal 

over een niet opgeëiste nalatenschap. In het 

septembernummer 2011 van Gens Germana 

deed ik hiervan verslag onder de titel ”Op 

jacht naar erfenissen”.  Toen bleek dat het geld 

er wel is geweest, maar dat er geen sprake 

was van verwantschap met de erflater. Aan 

de vertegenwoordiger van de werkelijke erf-

genamen is in 1852 een bedrag van 

fl. 186.266,-- uitgekeerd.

In het geval van Martin Burger of Metzger  

konden, ondanks de inmenging van autoritei-

ten, noch de verblijfplaats van het kapitaal 

noch de verwantschap worden vastgesteld. 

Verder in dit nummer weer een transcriptie 

van oud schrift.

In de rubriek Kort en klein maakt Jos 

Kaldenbach ons opmerkzaam op het initiatief 

van het Amsterdams Archief tot verdere ont-

sluiting van het rijke Notarieel Archief. Voor 

degenen met Duitse voorouders een kans om 

meer te weten te komen omtrent gezochte 

families. Notariële akten vermelden vaak bij-

zonderheden die niet via kerkboeken zijn te 

achterhalen, zoals plaats van herkomst, fami-

lieleden , beroepen of zakelijke activiteiten. 

Dorothy de Winter vraagt uw aandacht voor 

onze Facebook-pagina. Eigenlijk moet ook 

elke lid deze pagina regelmatig bezoeken, 

want er zijn allerlei leuke en interessante 

onderwerpen te vinden. Gewoontegetrouw 

sluiten wij af met een overzicht van ontvang-

en periodieken en de agenda.  Onder verwij-

zing naar de agenda vraag ik aandacht voor 

twee belangrijke evenementen, namelijk de 

Duitslanddag in Weesp en de Westfälischer 

Genealogentag in Altenberge (D). Noteert u 

deze in uw agenda. Dit zijn bij uitstek goede 

gelegenheden om kennis te maken met des-

kundigen op het gebied van van Duitse bron-

nen.

Namens de redactie wens ik u veel leesple-

zier.

Herman Beudeker
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Een druk jaar, met een te kleine bemensing 

voor wat betreft de WGOD-medewerkers, 

loopt ten einde.

Er deden zich zorgelijke politieke ontwikke-

lingen voor in een aantal landen die ver-

draagzaamheid niet in hun vaandel hebben 

staan. Wij als WGOD-leden, met vaak Duitse 

voorouders, weten welke enorme percenta-

ges immigranten ons land de afgelopen eeu-

wen heeft opgenomen en dat zou een extra 

impuls moeten zijn om tegen die Zeitgeist in 

te roeien. 

Verder had ik contact met mevrouw Doris 

Gutheil uit Düsseldorf, die in die plaats uitge-

breid onderzoek heeft gedaan betreffende 

haar eigen Franklin-school. In die school zijn 

in de kelder in 1945 veel inwoners en dwang-

arbeiders gaan schuilen voor een geallieerde 

aanval. Zeer opmerkelijk, omdat daarvóór, die 

laatste groep absoluut niet werd toegelaten 

in de schuilkelders. De school werd gebom-

bardeerd met als macaber gevolg 63 doden, 

waaronder 34 Nederlanders, 10 Russen, 6 

Italianen, 5 Belgen, 4 Fransen, 2 Polen, een 

Oekraïner en een Wit-Rus. De Nederlanders 

vormden een deel van de 52.000 

Rotterdammers die in twee dagen tijd op 10 

en 11 november 1944 in een grote razzia 

waren opgepakt om in Duitsland te werk te 

worden gesteld.

De 34 landgenoten vonden hun laatste rust-

plaats op een indrukwekkend ereveld. Op 

NPO-2 kon u, op 9 november 2016, over dit 

item een interessante reportage zien, die u 

op internet alsnog kunt terugkijken. 

Het WGOD bestuur en de redactie van Gens 

Germana wensen u allen een gezond 2017.

Jos Kaldenbach
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GENEALOGIE TORN 
(geduld is een schone zaak) 

Het genealogisch onderzoek naar de familie Torn begon in 1965. Na vier generaties Torn vonden 

wij het echtpaar Gottlieb Friedrich Torn en Anna Maria Houthoff. Zij laten in 1801 hun zoon 

Johannis Frederik dopen in de Gereformeerde kerk in Alphen aan de Rijn. Een huwelijk van dit 

echtpaar vonden we niet. Wat we wel vonden is, dat Anna Maria in 1803 in het kraambed over-

lijdt. In hetzelfde jaar hertrouwt Gottlieb Friedrich met Maria Tresselaar. In de huwelijksakte 

wordt hij Gottlieb Fredrich Thorn genoemd en dat hij geboren is in Indersbach. Maria Tresselaar 

sterft in 1809. 

In 1810 trouwt Gottlieb Friedrich opnieuw, nu met Catharina Gielink. 

In de ondertrouwakte wordt zijn naam geschreven als Frederik Dorn. 

Echter de D van Dorn is doorgehaald en vervangen door een T. Zo komen we aan de naam Torn. 

De geboorteplaats is nu Inderspach in 't Wurtenbergische.  Gottlieb Friedrich overlijdt 23 

Wil en Jannie Torn, w.torn@zonnet.nl



december 1834, hij is dan 68 jaar, tien maanden en één dag oud geworden. Zijn geboorteplaats 

is Hinderbach.  Terugrekenend moet hij dus geboren zijn op 22 februari 1766. Maar waar ligt 

Indersbach, Inderspach, Hinderbach in 't Wurtembergische? Na heen en weer schrijven met 

diverse Pfarrers, moet het wel om Endersbach in Württemberg gaan.

Dit was het moment om voor het eerst in Duitsland te gaan zoeken.

Daar vonden wij in het doopboek van Endersbach: gedoopt 29 januari 1771 Gottlieb Friedrich 

Dorn. Deze datum komt echter niet overeen met de datum die genoemd wordt bij het overlij-

den. 

In het Ehebuch vonden wij het huwelijk van zijn ouders en zo konden wij ons onderzoek vervol-

gen tot aan 1559. Wel bleef steeds de vraag of wij de juiste Gottlieb Friedrich Dorn hadden.

In het Rathaus van Endersbach was geen archief, daardoor wisten wij niet hoe wij aan andere 

gegevens konden komen.

Maar na bijna 20 jaar vertelt ons iemand, dat er in Endersbach toch archiefstukken zijn. Die zou-

den in de kelder van de school liggen! 

Er was geen beheerder van het archief maar op voorspraak van de Pfarrer kregen wij toegang 

tot die kelder. 

Met een looplamp, er was geen licht, hebben wij een week doorgebracht tussen spinnenweb-

ben en veel stof, maar ook kostbaar archiefmateriaal. En daar hebben we uiteindelijk het bewijs-

stuk gevonden. Namelijk: “Verzug Bürgerrechtens Von Johan Gottlieb Friderich Dorn” datum: 

17.5.1797”. * In deze Urkunde wordt o.a. zijn vertrek naar Amsterdam genoemd. En om het hele-

maal rond te krijgen vonden wij in Amsterdam de huwelijksakte: getrouwd 19 nov. 1797.

Uiteindelijk is ons geduld beloond en weten wij zeker dat de gevonden gegevens over zijn voor-

ouders ook juist zijn.

Verzug Bürgerrecht 17-05-1797

Verzug Bürgerrechtens Von Johan Gottlieb Friderich Dorn, gebürtig von Enderspach, Schorndorffer 

Ober Amts.

17.5.1797

Ich Gottlieb Fridr: Dorn Weil(and) Jacob Fridr: Dornen Gewesenen Bürgrs u(nd) Rösslens wirths zu 

Enderspach Schorndorffer Ober Amt ehelich lediger Sohn. Bekenne hiemit vor mich u(nd) meine 

Erben.

Demnach ich mit Gott entschlossen bin mich zu Ammsterdam Bürgr und Häusslich nider zu lassen, 

folglich mein In Enderspach anererbtes Bürgrrecht freien - eigenen Willens Auf zu geben; Als bezeuge 

ich hierdurch mit Bestem Vorbedach das ich dises meines - in Enderspach Gehabten Bürgrrechts hal-

ber, zu keiner zeit mehr in Cahum wircklichr Reception,  einige Ansprache machen - sondern vor mich 

u(nd) meinen nachkommen, mich deßelben, unter Ausdrücklichen Verzicht, Auf alle dagegen zu 

machende rechtliche Ausflichten In Dulten und Freiheiten, worinnen solche Auch immer  bestehen 
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Gens Germana 77

könten oder möchten, Gäntlich begeben haben will!

Dessen zu wahrem Urkund  habe ich mich nicht nur hienach Cum Patre, eigenhändig unterschriben 

sondern Auch da� Herrzogliche Oberamt Schorndorff, um die Sig(il)l(um) dises Briefs (jedoch in 

Andere Wege unbeschadet) gehorsamst gebetten.

Gegeben zu Schorndorff d(en) 17ten  Maij 1797 Gottlieb Friedich Dorn

T. Remmaiant.

Sigillum testatur, Hofrath Ober Amtman zu Schorndorff

In dessen Pfleeger Joseph Ehmann

* Deze akte is nu terug te vinden in het Stadtarchiv Weinstadt onder: W.E. Bürgerrecht Verzichts Urkunden 

1791–1828 2e Teil Nr. 125-249.

Genealogie
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Jos Kaldenbach, jos.kaldenbach@tiscali.nl

De administratie voor de bijna 1 miljoen dienaren van de Verenigde Oostindische Compagnie 

(1602-1802) was piekfijn in orde en is nu in het Nationaal Archief in Den Haag geconcentreerd. 

Dit omdat de VOC failliet ging en de Staat dus de miljoenenverliezen mocht goedmaken en de 

soldijboeken centraal innam.  De overgebleven archiefstukken in de Kamers  Amsterdam, Delft, 

Enkhuizen,  Hoorn, Middelburg en Rotterdam bestaan voor het merendeel uit kopieën van brie-

ven die ook in Den Haag liggen.  

Belangrijke veranderingen in de situatie van een dienaar, zoals dood, degradatie, vermissing of 

promotie werden in zesvoud geschreven, en op 4 verschillende  VOC- schepen en 2 stuks over 

land via Malakka  naar patria  vervoerd. Toch zijn er vele disputen en ruzies ontstaan, wanneer 

nabestaanden meenden een groot kapitaal op te kunnen eisen. De beslissing werd niet altijd in 

het voordeel van de klager genomen, als zij of de VOC het bewijs niet konden leveren.

Een tragisch geval van niet uitgekeerde kapitalen werd me kort geleden in 22 kopieën vanuit 

Aschaffenburg opgestuurd. Deze vordering kwam eind 18e eeuw pas tot uiting, hoewel de 

betreffende kapitein al op 28-11-1731 bij Java op zijn terugreis zou zijn  gestorven. Het betreft 
1Martin Metzger, geboren in 1682 in Damm  in Württemberg, die volgens de familie in 1709 bij de 

VOC in dienst kwam.  Het probleem toen en nu is, dat in de soldijboeken van de ruim 900.000 

dienaren op internet (www.vocopvarenden.nationaalarchief.nl) zijn naam helemaal niet voor-

komt, wél een aantal jongere Metzgers. 

Hoe kan dat? Is het soldijboek van zijn schip verloren gegaan? Of is hij onder een andere naam 

aan boord gegaan?  Dat kwam vaker voor, als een zwerver of handelaar met een passagebewijs 

dit bewijs verkocht aan een ander, zoals blijkt uit mijn artikel 'Bedrog bij de VOC' over Jan 

Crabbendams naamsverandering in Gens Nostra 2009, p. 21-23. Soms, als er een VOC-er bij een 

slaapbaas was weggelopen en deze snel een plaatsvervanger vond, dan gebeurde het dat 

iemand met de verkeerde naam naar Indië voer. In dit geval rijmt dat ook niet met het feit, dat hij 

in 1717 kapitein van de 'Delphi' werd. 

En een kapitein met een verkeerde naam in de administratie is wel erg vreemd.

In het Staatsarchiv Württemberg in het Bundesland  Baden-Württemberg is het hele drama 

terug te vinden in de MRA Requisitionen  K 593/45, Prod. 3:

De ellenlange weergave van de rechtzaken beschrijft minutieus de carrière van deze man, die 

78 Gens Germana 
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ook kapitein van de 'Delphij' is geweest:

'Toen waren: van Breidemantel, President-schepen, Von Schleppen Schout van Amsterdam en 

Klug en Hof, Schepenen’

Op de internetsite  www.stadsarchiefamsterdam.nl  komen hun namen niet tevoorschijn.

Wél noemen de erfgenamen ook zijn 'sehr großes Vermögen', wat weer blijkt uit 'bijgevoegde 

brief. Dus zijn de Haagse Staten-Generaal aangeschreven, om zijn nalatenschap uit te (laten) 

betalen…  'In een zekere krant heeft een oproep gestaan om schuldeisers te vinden, die oproep 

is naar Mannheim gekomen, maar wel erg laat, 40 jaar na dato'.

Gens Germana 79

Int Schip De Princes van Orange Anno 1783/4 voor (de Kamer van) Amsterdam.
Jan Hendrik Stapel van Amsterdam hooploper                   Nota heeft 3/10 Premie genoten f 30.--.--
 Niet vermaakt

1783 24 Junij  aan d'Edele Compagnie  2m gagie op hand   ƒ 14: -- --   1784 11 Maart  Per d'E'Comp. ƒ85:17:5 over 12m 8d gagie à ƒ7 per mmd van den  
 
   Schuld aan zijn moeder M greet Beek "    50: -- --      4 maart 1783 dat aan boord is gekomen tot heeden

   1 scheeps kist (Margreet Böge) "     3: 5:--      Dat ter rheede Batavia de Boeken sluiten en

                 continueert      ƒ  85:17:  5

            ƒ167: 5:--      over te quaat (negatief saldo) "          81:  7:11

 3/10 Premie                    ƒ167:  5: --

1785  dec.  ƒ 69.--  betaalt aan d'O.I.C op de schuld over 't boek E. folio 190 ƒ  69. -- --  1785 28 Maart  over 10m 2d op Hoolwerf folio 55 te goet ƒ 47.8.6 
                
1787 jan. ƒ 34.--  folio 209 "         34. -- --       credit ƒ150. -- per d'ingediende     ƒ150. -- --

  Debet ƒ 30. -- hem op d'uijt reijze verstrekt "      30. -- --   1787 28 Jan. ƒ 34.11.10 rest van 22 maanden op Hoolwerf fo7  "    34.11.10

1787 30 Oct ƒ162.12.15 aan hem zelve betaalt; 't oirconde getekent "  162.12.15  18 Oct. ƒ158. 1. 8     "     "     8m 20d op 't Duijfje tot zijn arrivement,

2571 No102  dit is 't   X   merk van Jan Hendrik         daaronder ƒ100 voor 't douceur 51m extra fo45 "   158.  1.  5

1788 maart ƒ47 bet. aan d'OIC. in voldoening vandeschuld per boek E. fo218 "  47. -- --         J.A.  ƒ342.12.15

2578 No261 ƒ342.12.15 (1 gulden = 20 stuivers; 1 stuiver = 16 penningen) 

Voorbeeld Soldijboek. VOC
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De genoemde erfgenamen kwamen daarom op 27 Augustus 1774 naar het Stadtamt van Mainz 

met getuigen, en hadden zelfs een stamboom meegenomen, om hun eisen kracht bij te zetten.  

Ook hun gevolmachtigden, de inmiddels  overleden Konrad  Zwiebel en Philipp Wurzel, waren 

naar Holland afgevaardigd.  Ook Martin Metzger de Tweede was erheen gegaan, om het vermo-
2gen te achterhalen. Ze hebben de Chargé d'affaires (zaakgelastigde) Von Lucius  te Mainz  ing-

eschakeld, met als gevolg in een lange brief van de 'Supplicanten von der Gnädige Hohe' 
3Keurvorst  aan de Staten-Generaal  in Den Haag'.

Aldus vat klerk Giessen dit alles samen op 6 foliovellen op 29 Xbr. 1790.

Op 27 mei 1791 schreef de Stggd. Secretaris  Werner  weer 16 kantjes met argumentatie vol:  'Ge-

volmachtigde (Mandatarius) Johannes Philipp uit Aschaffenburg, de verzoeker namens de fami-

lie, is innig dankbaar voor de hulp van de Keurvorst, die op 8 febr. 1791 een krachtig schrijven 

aan de Hoogmogende Heren Staten- Generaal van de Verenigde Nederlanden, waarop uit Den 

Haag op 8 Augustus 1791 een brief was teruggekomen, waarin de volgende punten uitgebreid 

uit de doeken werden gedaan:  op 22 Augustus was deze brief aangekomen, en op  6 September 

van hetzelfde jaar gütigst insinuiert (welwillend betekend)'. De stukken waren in het Nederlands,  

en in het Duits vertaald, met de volgende Puncte:

'1mo.  De Hollandse Heeren bewindhebbere meldden, dat ze alle mogelijke onderzoekingen 

hadden gepleegd, om Martin Metzger in de genoemde jaren te vinden, maar ze hadden niet het 

minste of geringste gevonden;

2do. In de bijlage van de brief uit Mainz zouden gegevens hebben gestaan, die weinig overeen 

kwamen met de inhoud van het vorige verzoek, namelijk een uitvoerig bewijs, dat Metzger in 

dienst van de VOC op zijn terugreis naar Java zou zijn gestorven. Echter, in de bijlage stond, dat 

hij in Holland zou zijn gestorven. In dat laatste geval kan de nalatenschap onmogelijk in handen 

van de Compagnie zijn;

3tio. Als de testateur door een zekere brief de Admiraliteit zou hebben verzocht, om zijn nalaten-

schap aan zijn vrienden [familieleden] te doen toekomen, en dat zijn testament daar was gede-

poneerd,… dan zou Metzger dus in 's Lands dienst hebben gewerkt, en dus niet voor de VOC;

4to. De bewindhebbere nemen ook in consideratie, dat de eigenaardige bewering, dat niet de 

Metzgerischen Erben (erfgenamen), maar Holland het overlijden moest bewijzen, of hem levend  

presenteren;

5to. Dit verzoek moeten zij meer als een eis zien, omdat buitenlanders over het geluk van hun 

landgenoten, die naar Indië reizen, een 'Einbildung' (verkeerd idee) hebben, die zij houden voor 

een rechtmatige eis;

6to. De bewindhebbere zijn ondanks dat bereid, als zij dat nodig achten, nadere onderzoeking-

en te doen, maar dan moeten ze wel met exacte gegevens geholpen worden; dus moeten zij 

weten, in welk jaar, voor welke Kamer, en op welk schip Metzger heeft gevaren, omdat anders de 

vereiste onderzoekingen vruchteloos zouden zijn; 

7to. Uit dit antwoord kon een College van hoge Hofrath- en Regeringspersonen dan bekijken, 

dat de Staten- Generaal niets anders konden doen, dan deze nadere gegevens in consideratie te 

nemen. Zo niet, verwachtten zij van de Hoge Landesregierung in Mainz, dat een op loze argu-

menten gegronde voorstelling van zaken  bij een H. L. Regering geen verdere ingang zou vin-

den;
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Aschaffenburg, Schloss Johannisburg am Main.

Maar toch zullen  beide partijen aan 'Joann Philipp  et Consorten' laten blijken, van hun kant al 

via Scriptura probatione , dat Martin Metzger geboren is in Damm*, in Hollandse dienst is 

geweest en gestorven, en waar acta anteriora aanwezig zijn om een minnelijke schikking met  

de Staten- Generaal te sluiten, en met een bepaalde som geld genoegen te nemen; daarin voe-

gen de erfgenamen zich:

Ad 1mum et 6tum: het doopceel van de parochie St, Agatha in Aschaffenburg toont aan, dat 

Martin een zoon was van de vroegere poorter van Aschaffenburg, Nicolai Metzger, gedoopt vol-

gens copia copiae fidematia in 1682.  Dit bewijs was al in handen van de weledelgeboren Heer  
3Georg Ernst Lucius , Legations- Sekretär en vroegere Chargé d'affaires, maar in diens brief van 8 

Augustus 1791 niet vermeld werd. Dit bewijs luidt als volgt: 

Martin Metzger .

 ============

'Is anno 1682 geboren, uit het Keurvorstelijke Mainzische; uit het stadhuis van Aschaffenburg, uit 

de parochie St. Agatha. Hij trad in 1709, op 20 Meij in Hollandse dienst. Anno 1717 heeft hij de 

functie van kapitein aanvaard op het schip Delphij en anno 1726 is hij ook nog als kapitein geva-

ren tot 1731, met verschillende reizen naar Java, Mallija, Varetta, Bengala, Zeilon en Ternate. Zijn 

laatste reis was om goederen retour en volk te transporteren, en winsten en inkomsten af te 

halen, waarbij hij ook specerijen meenam. Het schip Fietariij, oftewel  de Heerlijkheid  genaamd, 

was ook mee op deze reis, waarbij hij 9 maanden en 9 dagen is weggebleven. Negen weken reis-

de hij, voor hij weer terugging naar de oude hoofdstad van de Zeven Provinciën en handelsstad 

Amsterdam, en is daarbij op  het water in de Heer ontslapen als een trouw,  dienstbaar dienaar 
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en scheepskapitein  onder de wijze, Hoogweledelgeboren Verenigde Heren van Staten, en 

onder de VOC mede getrouwe en gehoorzame onderdaan, onder de schout en schepenen, 
2raadsheren der stad, en bewindhebbers in Amsterdam, en onder Admiraal Rodney  (die geen 

Engelse, maar Hollandse admiraal was, en voor Holland als een grote held heeft gevochten. 

Martin stierf en kreeg een zeemansgraf op de 28e  9br. 1731.  etc etc 

Repliek:

Ad 3 et 4. Uit de papieren van de Mannheimer  Metzgers, die van een andere tak afstammen, 

blijkt, dat Metzger in 1731 in zijn bureau een brief van drie kantjes heeft achtergelaten, dat de 

Kamer van de Admiraliteit zijn nalatenschap aan zijn vrienden (familieleden) aan de Main en de 

Rijn moest toedelen.  Daarin wordt zonder twijfel de hele nalatenschap beschreven, en genoeg-

zaam duidelijk, tot welke Compagnie, Kamer of regering hij heeft behoord.

Ad 4tum. Op uw eis een doodcedul te produceren, kunnen wij alleen antwoorden, dat we die 

nog niet ontvangen hebben, omdat Martin Metzger niet in Mainzer, maar in  Hollandse dienst is 

overleden, dus moeten de Staten- Generaal ons die toezenden.

Ad 7mum. Ons verzoek is rechtvaardig, het is geen verbeelding, maar bewezen door een adver-

tentie in openbare Couranten opgeroepen tot bekendmaking der erfgenamen, waarvan de wel-
3edelgeboren Heer Lucius   notitie heeft genomen, ondanks dat de Hollandse bewindhebbere er 

niets van willen weten.  Lucius heeft in Mainz  aan de Heer coadjutor alle papieren overhandigd. 

Hij vroeg zelfs aan de mandatarius Philipp en de aanwezige erfgenamen, wie hun zaken het best 

had waargenomen. Daarop had ook de Heer von Benzel****, gewezen Hofkanselier in 

Keurmainz, alsmede de Heer La Pierze genoemd  een en dezelfde: Isaac von Neuwied, een Jood 

en voorganger in Amsterdam,  hij heeft zich het meest voor deze zaak ingezet.

Een Jood uit Aschaffenburg wil erop zweren, dat hij als gevolmachtigde daarvoor in Amsterdam 

is geweest, en omdat hij toen geen volmacht bij zich had gehad, maar dat aan hem f. 1000,= was 

beloofd, als hij een minnelijke schikking zou bereiken. En werd aan Lucius in Mainz aan de fami-

lieleden geadviseerd – en twee maal 175.000 gulden te accepteren, als hij niet van de rechtvaar-

digheid van ons verzoek overtuigd was geweest. Hij zou ons tot rust hebben gemaand, als onze 

argumenten niet correct waren geweest.

Ons erfgenamen kan niemand kwalijk nemen, dat wij alles in het werk stellen, de nalatenschap 

van onze bloedverwant  Martin Metzger te ontdekken en te ontvangen….

En we hebben zoals gevraagd, de tijd, het schip en de heren, waaronder hij heeft gediend, toe-

gestuurd, maar nog niets ontvangen. Een matroos, die op Metzger's schip heeft gediend, kan dit 

bevestigen, maar durft zijn naam niet prijs te geven;

Ad 7mum ulterius. De Hoogmogende, eerlijke Staten- Generaal  of Gedeputeerden , welke in 
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Gravenhage zetelen, mogen de milde bereidwilligheid hebben, over de voornoemde punten 

nader onderzoek te doen;  dit verzoeken wij u nederig, zodat aan ons verzoek gehoor wordt 

gegeven.

Met  alle mogelijke hoogachting, etc.                   Johann Philipp  et consorten'.

Ander schip, andere Compagnie of eigen baas?

Zou Martin Metzger wellicht niet in dienst van de VOC, maar van de WIC zijn geweest?
5Onderzoek in de archieven van de WIC (Westindische Compagnie)  in Den Haag was ook geen 

succes. De aandeelhouders-, brieven- en commissieboeken noemen ook het schip Delphi en de 

kapitein Metzger niet.   Nu is dat een minder sterk bewijs dan bij het VOC, want de WIC- archie-

ven zijn lang niet zo compleet bewaard gebleven. Ook het archief van de Staten- Generaal uit 

1791, liassen Buitenland, sectie Hoog- Duitsland, vertonen geen bewijs voor de – al dan niet de 

terechte- claim van de nabestaanden. Martinus Metzger was dan dus geen VOC- er, wellicht een 

WIC- er, maar iets plausibeler is het, dat hij een van de honderden schippers was, die zelfstandig 

goederen en mensen transporteerden voor de VOC en WIC. Daarvan zijn helaas weinig lijsten 

met gekochte en gehuurde schepen bewaard gebleven, en deze vertonen geen van de gezoch-

te namen. 

Ook de sites www.delpher.nl en  www.maritiemdigitaal.nl  van de Nederlandse maritieme musea 

gaven geen hit, maar de familie in Duitsland bleef hopen op een toevalsvondst in een ego- of los 

document, dat nog zou kunnen opduiken. Tot ik op een taalkundig verantwoorde oplossing 
4denk te zijn gekomen: In de alfabetische lijsten met VOC- schepen  vond ik de Dolphijn, die niet 
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in deze tijd paste, en een scheepsnaam, die voor buitenlanders onuitsprekelijk is: 't Duiffje', die 

inderdaad in 1731 onder kapitein Jan Brouwer is uitgevaren voor de VOC.  In dat soldijboek 

staan voorin keurig de bemanningsleden alfabetisch op voornaam vermeld. Zou Martin Metzger 

daarin staan? Er kwamen vier mannen met de voornaam Martin in voor, 2 bosschieters, 1 

matroos, en 1 opperstuurman. Zo'n functie kan best verward of overdreven zijn door Martin of 

zijn familie. Deze Martin stond niet als Metzger ingeschreven, maar als Martin Burgers, van 

Amsterdam. De herkomstplaats Amsterdam werd door talloze buitenlanders gebruikt, omdat ze 

al enkele maanden in de stad bivakkeerden, en wel begrepen, dat er voor autochtonen betere 

carrièremogelijkheden waren dan voor allochtonen… Waarom dan de achternaam Metzger is 

weggevallen, is nog onduidelijk. Verkeerd verstaan of begrepen?  De sterfdatum uit de rechterlij-

ke stukken komt hier niet in voor, evenmin als de 2 maal 175.000,= die nog te vorderen waren, er 

werd zijn handtekening en een saldo van slechts f. 2014.13.12 genoemd. Maar dat dit de juiste 

Martin Metzger uit Damm is, acht ik waarschijnlijk. Van deze Martin komen nog 3 reizen voor in 

de VOC- archieven:

1. van 11-6-1724 met de 'Karsenhof' als derdewaak (3e stuurman) , gerepatrieerd met de 

 'Herstelling' in 1725;

2. van 15-5-1726 met  de 'Meerlust', ook als derdewaak, gerepatrieerd in 1728;

3. van 17-10-1737 met de 'Kerkwijk' als kapitein, met een maandbrief voor zijn vrouw Debora 

 de Kraamer, Marten was daarvandaan gerepatrieerd met de 'Noorwijkerhout', dus niet in 

 Azië verdronken. Inv. nr. scheepssoldijboek 6005-1. Hun huwelijk was in Amsterdam (pui) 

 op 20-8-1720, als Marten Burgers en Debora (de) Cramer (716-393). Zij hertrouwde als 

 weduwe op 5-2-1747 als Debara de Kramer met Adriaen Adriaensz. 

Als Martin Metzger voor eigen rekening met zijn schip 'Delphi' heeft gevaren, is hij dus niet als 

dienaar van de VOC terug te vinden. Enkele bezoeken aan het Nationaal Archief om dat aan te 

tonen bleven nog zonder resultaat.

Noten:  
1 Damm komt als plaatsnaam 19 maal voor in 'Müllers Grosses Deutsches Ortsbuch', 

 waarvan er één nu een wijk van Aschaffenburg is.
2 Er is maar één zo'n admiraal te vinden, en die werkte als admiraal voor de …….. WIC in 

 Suriname e.o. Zou daar de oplossing van het raadsel zijn? En dat Metzger een kleine 

 ondernemer was, die (ook) voor de VOC reizen maakte, maar er niet in dienst was??
3 George Ernst Lucius was van 1778-1789 zaakgelastigde van de Oberrheinische Kreis en 

 de Keurvorst van de Pfalz (Palts) en Trier, en van 1778-1800 van de Keurvorst van Mainz, 

 dus een ervaren staatsman. De Keurvorst van Württemberg heeft uit geldnood aan het 

 eind van de 18e eeuw massaal soldaten verhuurd aan de VOC.
4 Carl von Benzel- Sternau (1775-1832) was tot 1802 in Keurpfalzische dienst.
5 NA 1.01.02, boek 6555 en 6556, en 1.05.01.02 bevatten wel verrassend veel monsterrollen 

 van - meestal Duitse - WIC-dienaren, maar niet de gezochte. In VOC 1.04.02, inv. 4933-4936 

 en VOC 1.11.01.11, boek 551 kwam het juiste  schip 't Duijffje' voor.
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“Hr [Herrn] Ferdinand Kusel    Stockholm den 26. Aprill 1705.

Hochgeehrter Herr, Sehr wehrter Freund

Auf den 5. Hujus* war mein jüngstes, worzu mich referire,

nach denen woll erhalten  d.E**  angenähmes vom 21, dieses

nebst Connossement und unkost rchnung über das FaB von

Indigo und Kästlein mit Scheren und d. E. für die verschlosse-

nen Rthl*** 23 gecrediritet, wie den[n] auch Schiff[er] Dreijer gott-

lob glükl[ich] angekommen, ist mir auch lieb, das Schiff[er] Dwars

gearriviret, wie den[n] auch solches aus seinen schreiben ersehen,

will sodan[n] daB er schon wird von dannen sein und eine

Reise auf Königsberg befordert haben, den Verkauf meines

Eijsens recomendire d.E. hochstens, wovon der verfolg er-

warten will,  indessen verharrend nechst dienstl[iche] GrÜBe etc.

Jos Kaldenbach,  jos.kaldenbach@tiscali.nl 

OUD SCHRIFT

Dit keer een handelsbrief van een van onze leden: Leo Cusell  zoekt in Pruisen en Zweden naar 

zijn voorouders en kwam in het Riksarkivet van Stocjholm een serie naamgenoten tegen in het 

Familiearchief Tottie dat daar in de universiteit ligt. Goed voorbeeld om te volgen:

* van deze maand /d.M.

 ter controle van verloren 

 post.

** beleefdheidsafkorting zoals  

 UEdele?  Ihro ?

*** Reichstaler
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Duitsers in het Amsterdammer notariaatsarchief

Jos Kaldenbach,  jos.kaldenbach@tiscali.nl 

Het Stadsarchief van Amsterdam is nu ook aan de megaklus begonnen om het ONA te digitali-

seren, dankzij een subsidie van Metamorfoze. Twee miljoen bladzijden zijn al gedaan, de rest 

volgt in “Vele Handen” en zal nog vele jaren werk kosten. Maar dan kunt u gratis alle gedigitali-

seerde Amsterdamse akten inzien en downloaden via bit.pub.

Als u nieuwsgierig bent welke schatten er vanaf 1585 in zitten, kunt u nu alleen via de kaartjes 

in Inventarissen 30452 van Simon Hart gaan kijken. Ik fotografeerde er enkele van de ontelbare 

Duitsers:

 Wisselprotest van 10-4-1592: Erdtwein Dickaman, burger van Osnabrück, is de trekker op 

Frankfort, groot 1500 Thaler van 46 stuivers per Thaler. Houder: Jean Aux Brabis te Amsterdam. 

Betrokkene: Claes Seys van Amsterdam, die niet accepteert wegens het ontbreken van provisie. 

Inv. ONA 42, folio 116, Notaris Lieven Heylinc.

 Prokura van 11-1-1620: Pieter Allen, Koopman alhier, verleent  aan Harmen Hofmeester 

Prokura om te eisen van Catharina Brandes, Weduwe van Abraham Cornelisz., woonachtig  in 

Osenbrugge , de f. 111.2.-, welke hem toekomen wegens geleverde kousen en scharen. Inv. 

ONA 215, folio 88  Notaris Johannes Meerhout.

 Dienstcontract van 27-9-1627: Assuerus Coster, Geschutmeester alhier, neemt Evert 

Stickfoort van Osnabrück aan, geassisteerd door de Kooplieden Hendrick Abbeke en Adolff 

Forkenbeeck. De Jongen moet 5 jaar bij hem werken om het geschut gieten te leren. Geniet 

vrije kost en inwoning. Bovendien in het  laatste jaar, bij goed gedrag, een pak ter diskretie van 

zijn  leermeester. Inv. 759, folio 11, Notaris Johannes Verheij.

 Verklaring van 2-6-1628: Annetgen Jansdr. van Osnabrük verklaart, dat zij na de bevalling van  

een kind had beweerd, dat Werner Spieringh in Lübeck de vader is. Dat die het ontkent en dat 

zij hem daarop een Proces heeft aangedaan, maar, om verdere Kosten te voorkomen, haar aank-

lacht intrekt en dat ze 100 Gulden van hem heeft gehad. Inv. ONA 235, folio 112 ,Notaris 

Johannes Meerhout. 

 Verklaring  van 18-7-1629: Jan Schillemans, poorter en Beeldhouwer alhier, verklaart  dat Jan 

Messennaeker, van Osenbrugh, een leertijd van drie jaaren heeft voltooid om het Beeldsnijden 

te leren en dat  dit tot volle tevredenheid is gepasseerd Inv.985 , zelfde Notaris.

 Transport van 1-1-1631: Sara Lemens, Jongedogter, geassisteerd door haar Vader Samuel 

Lemens, drooggasterijhouder alhier, transporteert aan  Catalijne van den Bosch, Weduwe van 

Jan Starch, een Obligatie, nemer Jan Evertsz. van Isens [Esens] in Emderland, die als Trompetter 

op het schip 'Amersfoort' van de WIC (Westindische Compagnie) Kamer Amsterdam is uitgeva-

ren, groot 30 Gulden. Inv. 913, folio 2, Notaris Joseph Steijns.  N.B. van deze  Samuel Lemens zijn 

veel soortgelijke schuldbekentenissen   bekend, zoals in f. 15 v. van de adelborst Joost 

Benninck van Osenbruch,  en 31 v., 33 v., 181 und 184.
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Notariskantoor 1649

 Testament van 28-7-1607: Griete Lambertsdr. geboren te Schuttorp [Schüttorf ] in het 

Graafschap Bentheim, verklaart, dat haar Broeder Warnaer Lambertsz te Schuttorp grhrrl tevre-

den is met de afwikkeling van de erfenis van Hendrik Lambertsz. .Toen Warnaer een Kamp land 

te Schuttorp voor 150 Gulden van zijn halfbroer , woonachtig te Rhij (Riga)  in Ostland, kocht , 

had Hendrick aan hem dit geld voorgeschoten. Warnaer had het nooit betaald, waarop Hendrick 

hem die schuld op zijn sterfbed in Amsterdam had kwijtgescholden. Zij legateert aan die half-

broer in Rhij, die eveneens Warnaer Lambertsz. heet, 300 Gulden en aan de dochter van haar 

broer, Giertgen Lamberts te Bremen, 150 Gulden, de helft van de 300 Gulden die wijlen Hendrick 

bij de testatrice had achtergelaten. Tot universeel erfgenaam benoemt ze haar volle Broer 

Warnaer te Schuttorp, haar halfbroer Warnaer te Rhij end haar nicht Giertgen Lamberts in 

Bremen.  Inv. ONA 5b, f. 176v.  Notaris J. Pilorius.

 Verklaring van 9-7-1640: Patrick Keir, van Culross, gehuwd met Magdaleen Houston, en John 

Broun, van Ferriton, gehuwd met Jane Houston, zijn volgens de Schotse wet erfgenamen van 

hun gestorven zwager James Houston,  koopman in Edinburgh. Zij beloven,  ten behoeve van 

hun  schoonvader John Houston, koopman in Edinburgh, de schulden van James Houston aan 

Sir James Lumidaine, Kolonel en Kapitein Robert Hallfelt, uit Osnabrück, af te lossen. Deze laten 

zich vertegenwoordigen door Henry Whittaker, koopman alhier, en  William Anderson, 

Goudsmid in London.  David  Joncking aus Edinburgh was James Houston ongeveer 9000 

Gulden schuldig. De schuld aan Sir James en Hallfalt was 6600 Carolus Gulden van 20 stuivers 

per Gulden, oftewel 2640 Reichstaler, oftewel 7128 schottische Ponden. De erfgenamen zullen 
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erop  aandringen dat Joncking deze schuld afbetaalt, anders betalen ze die zelf. Na 30-9-1610 

wordt 6 ¼  % rente per jaar betaald. Inv. ONA 849, akte 7 ,  Notaris Joseph Steijns.

Joan Witheyn,  met Jacomo Burggraaf, beide kooplieden alhier, geven op 5-11-1652 een Prokura: 

Steven Jacobsz. Hoen moet zich naar de Saar, Mosel, Graafschap Nassau Saarbrücke begeven, 

om de beiden juridisch te vertegenwoordigen, vorderingen op te eisen, rekeningen te bekomen 

en wel bijzonder de rekeningen van Hans Willich en Bernardus Bruch te examineren. Inv. ONA 

1102, folio 20v. Notaris Johannes van de Ven.

Op 2-10-1653 treedt Jan Witheijn weer op. Hij gaat  een dienstcontract aan voor de houtzagers 

Meeuwis/ Mens Frederikse, van den Gouw [ Gouda], en Cornelis Pietersz. om twee jaar te dienen 

bij Witheijn in Saarbrugge in het Graafschap Nassau of elders, zoals ter plekke wordt verordon-

neerd, om daar hout te hakken, te zagen, te binden en andere werkzaamheden te verrichten. Hij 

vertrekt op 10-10-1653 ab. Beloning: 140 Gulden in 5 Jaar, vrije reizen, kost en inwoning en 

dranken. Pas in Saarbrugge wordt het contract effectief. Als Mens ziek wordt, wordt de huur 

gewoon gecontinueerd. Witheijn mag eventueel na een jaar dit contract opzeggen ONA 2280, 

folio 59, 60 und 61 Notaris Johan de Winter; handtekening: Joan Wyttehein !

Overeenkomst van 10-5-1659 : dezelfde kooplieden verklaren dat Witheijn  1/3 Part van de aan-

delen van Jacob Borckgraef, waarmee hij participeerde in de sociëteit ingevolge het contract 

met de Graaf van Nassau van 25-6-1642  te  Otwijler [Ottweiler] en van hun beider contract van 

30-6-1642 in Saarbrücken, overneemt. Witheijn zal hen alle Kosten betalen. Omdatr Borchgraef 

door  middel van een akte op 3-8-1657 dit 1/3 deel aan Guillelmo Bartolotti had overgedragen, 

zal  Witheijn aan de Weduwe Bartolotti het geheel uitbetalen. Inv. 1129, folio 151 und 152, 

Notaris Johannes van de Ven.

Voor dezelfde Notaris compareert op 25-9-1659 Johan Niclas, van Benglingen in Duitsch- 

Lothringen, op verzoek van Joan Witheijn. Hij verklaart, dat Witheijn, zijn directeur, en ook zijn 

employés in hun handel en wandel en houthakken in het Graafschap Nassau Saarbrücken, dat 

aan Lotharingen grenst, bij de aan- en afvoer  te Wasser en te lande  in de periode van vijf tot zes 

jaar vrij en in het vreedzame bezit van het hout zijn  geweest, om het te hakken en af te voeren. 

Inv. ONA 1130, f. 299 v.

Op 28-11-1771 verschenen Dedel & Roquette, kooplieden alhier, die aan Frans van Alphen, koop-

man in Frankfort am Main, Prokura verlenen om van Johan Georg Rochling, koopman in 

Saarbrücken, al hetgene te eisen wat hij hun schuldig is. Inv.10861, f. 1387,  Notaris S. Dorper.

Voor dezelfde Notaris  verschijnt Johan Georg Reus, koopman alhier op 26-8-1773, die aan G. 

Schmidborn und Muhlhaus  [Mühlhaus?] , kooplieden in Saarbrücken, Prokura verleent  om van 

Georg Friedrich Froelich, koopman in Saarbrücken, alles op te eisen, wat die hun schuldig is. Inv. 

10871, f. 1031. Duitstalige akte !

Op 18-3-1780: Goll & Compagnie, Directeuren ener Negotiatie, groot 200.000 Gulden ten laste 

van de Vorst von Nassau Saarbruck , op 31-3-1768 gepasseerd. Johann Goll von [van?] 

Frankenstein van deze Firma verzoekt de Notaris de 200 nummers van  de obligatien van 1000 

Gulden elk, te loten en de volgorde van de afbetaling te registreren. De eerste termijn van de 

aflossing is 1.7.1780 voor 20 obligatien, en verder jaarlijks 20 nieuwe obligatien. Inv. 12451, f. 179 

,Notaris Cornelis van Homrigh.
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Dorothy de Winter, dorothydewinter@chello.nl

Mijn naam is Dorothy de Winter en ik beheer de Facebook-pagina van de WGOD. Graag wil ik ver-

tellen hoe ik daartoe gekomen ben.

Al vanaf 1987 ben ik bezig met genealogie en met name onderzoek ik Duitse gegevens vanwe-

ge de achternaam van mijn kinderen. Ik heb ook mijn eigen achternaam uitgezocht, die terug te 

vinden is binnen een cirkel van dertig kilometer van mijn eigen woonplaats. Met dit onderzoek 

ben ik ben momenteel gestrand in het jaar 1657.

Onderzoek in Duitsland heeft mij altijd aangesproken om diverse redenen. Ik voel me thuis in 

het land, spreek graag de taal en zeker niet minder belangrijk, het feit dat onderzoek in 

Duitsland minder makkelijk verloopt. De uitdaging is groter. Met enige regelmaat bezoek ik een 

Duits archief in het gebied waar ik onderzoek doe (Westfalen-Lippe). Aan deze uitdaging is ook 

nog steeds geen eind gekomen.

Door de jaren heen heb ik genealogisch onderzoek zien veranderen van papier naar digitaal. En 

digitaal past bij mij. Ik ben van het verzamelen, ordenen en overzichtelijk houden en in digitale 

vorm voelt dat voor mij het prettigst. Het digitale tijdperk brengt je, bijvoorbeeld op Facebook, 

ook steeds meer in contact met andere archieven en verenigingen. En hoe ik ook zocht, er was 

geen facebookpagina van de WGOD.

Jaren geleden heb ik het idee om op facebook te gaan staan al geopperd aan een aantal 

bestuursleden van de WGOD, maar er kwam geen reactie. Uiteindelijk heb ik zelf besloten dat ik 

degene ben die de taak op me neem om de WGOD op facebook te zetten en de pagina te 

onderhouden. En vanaf dag één doe ik dit met veel plezier.

Omdat het vinden van informatie steeds weer erg moeilijk blijkt te zijn, doe ik een beroep op de 

lezers van Gens Germana om mij te laten weten waar er informatie op internet te halen is, zodat 

we die info met zijn allen kunnen delen op de Facebook-pagina van de WGOD. Dus heeft u een 

link naar een evenement, archief, vereniging, bibliotheek, verzameling, website of anderszins, 

dan wordt het delen hiervan zeer op prijs gesteld. Dit kan door een persoonlijk bericht (pb) te 

sturen naar de Facebook-pagina van de WGOD, https://www.facebook.com/WGOD.nl of via de 

infodienst, infodienst-wgod@wgod.nl, uw bericht zal dan doorgestuurd worden.

Wilt u meelezen met de Facebook-pagina, “Like” deze dan. Heeft u geen Facebook, dan kunt u 

onze pagina toch bekijken, die is openbaar. U kunt dan alleen niet reageren op berichten.

De WGOD staat voor het op weg helpen van anderen bij genealogisch onderzoek in Duitsland. 

Dus niet het onderzoek zelf, maar de ondersteuning ervan. En wij hopen dit nog velen jaren voor 

u te doen.

www.wgod.nl       https://www.facebook.com/WGOD.nl

FACEBOOK-
PAGINA 
WGOD

Facebook
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Düsseldorfer Familienkunde (DFK.de) jg. 52, 

2016-1. J. Kaldenbach: Aus Goldberg wurde 

Goedberg. Ein Grätzer Ganove in Düsseldorf 

und Holland [opsporingsbericht in Alkmaar 

uit 1824 leidde tot huwelijksakte in D.: x Fillin, 

Spanier, Elias, Neuburger, van Elburg]; F. 

Kohtes: Was uns Totenzettel über die letzten 

Bewohner von Kloster Meer mitteilen (Teil 1) 

[1830; von Wyhe zu Reuschenberg, von 

Preysing, von Büllingen, von Zandt]; vervolg 

Heiratsregister St. Maximilian 1820-1831: 

Naamlijsten]; vervolg Musiker.. Pfalzgrafen 

1614-1653: Bongartz, Castellini/ Castellein, 

Chelli/Celis]; vervolg Schatz- und lagerbuch 

Mettmann 1670-1700: Mannert, Klophaußen, 

Holtes]; M. Degenhard: Liste der Höchst-

besteuerten des kantons Velbert 1812 [50 

mannen]; wapen Beuth.

Idem 2016-2. vervolg Totenzettel Meer [Du-

metz, Rothes, Heesen, Esters]; M. Degenhard: 

Übersicht des Medizialpersonals in der Mairie 

Gerreshem 1812 [naamlijst: Bongard, Zentel, 

Krings, Gryo, Schlebusch]; idem: Höchst-

besteuerten Kanton Ratingern 1812; 50 man-

nen; vervolg Heiratsregister St. Maximilian: 

vervolg Musiker 1614-1653: Churmann. 

Erdte/Echter, Funia]; H.J. Schroff: Namens-

definition Scheydt; vervolg Mettmann 1679-

1700: goederen; wapen Berghaus(en).

Idem 2016-3. vervolg Totenzettel Meer 

[Heckschen, Brewer, Wermerskirchen]; H.J. 

Schroff: Namensdeutung Tripp/Trippel; ver-

volg muzikanten 1614-1653 [Gandella, 

Helwich, Kilian, Liedell]; M. Degenhard: Die ver-

mögensverhältnisse des deserteurs Matthias 

Altenbach aus Rheindorf 1810 [x Schmitz, 

König, Fischer]; vervolg Heiratsregister St. 

Maximilian 1820-1831 [naamlijst Rode-

Schoenen]; vervolg Schatz & Lagerbuch Amt 

Mettmann [uit Unterbach en Erckrath]; 

Wahllisten des Roer-departement, Mairie 

Heerdt [naamlijsten: 77 man, uit Oberlörick]; 

Zufallsfunde verzameld in Verden.

Idem 2016-4. H.-U. Osmann: Friedenssehn-

sucht und Gotteslob in Stein gemeißelt-

Sebastianerbrueder Peter Blind stiftete 

Wegkreuz in Erkrath [1763; x von der Linden 

cond. Onnartz, Herberts; n.a.v. de Vrede vaan 

Hubertusburg; Pabst-Ullendal, Strahlen, 

Hanten, Herbertz, Bollenbeck, Hahn, Spiecker, 

vom Gretenberg, Schmer, Rothausen, Haug, in 

der Lindenbeck, Eickarts, Eickenberg, 

Krengels, Steinshoff, Schirpenbroich, Barten-

stein, Beckhaus, Bollenbeck]; H.J. Schroff: 

Namensdefinition Höpner; vervolg Heiraten 

1820-1831 [naamlijst Scholl-Stin]; vervolg 

Musiker 1614-1653 [Lunckh, de la Mar/ 

Marche]; vervolg Wahlliste Heerdt en 

Obercassel]; vervolg Amt Mettmann [uit 

Erkrath].

Idem 2017-1: Verstorbene der ev. Gemeinden 

in Düsseldorf: Berger Kirche luth. En Neander 

Kirche ref. 1683-1809 [3500 dode, met beroe-

pen en ouders; alf. naamlijst: Abel- Zanders, 

en Ortsfremde, w.o Esther Giraud uit 

Groningen in 1799].

Der Eisenbahner-Genealoge (BSW), jg. 43. 

2016-2. E. Stoiber: Moderne Forschungs-

möglichkeiten im Staatsarchiv Amberg [Beie-

ren]; D. Müller-Bruns: über den Wappenklau 

sowie neue und aufgespürte alte Familien-

wappen [Rassler, Behling, Bunzel, von Oven]; 

D. Hesmer: Gedcom als Format für die Lang-

zeitarchivierung von genealogischen Daten? 

[goede inleiding]; J. Kaldenbach: Thüringische 

Eisenbahnenteignung 1869 [akte met tran-

scriptie: van baantraject Nordhau-sen-Erfurt; 

van A. Reichartz voor 714 Reichstaler, 17 
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Silbergroschen en 6 Pfennige; von Bock]; 

Zentrale Quellen für Familien-forscher im Nds. 

Landesarchiv Hannover [overzicht]; D. Paulini: 

750 Jahre Strümpelbach [gem. Weinstadt; 

Hahn x Rapp, Spittler x Götz, Mödinger, 

Bertsch, Bockel, Rosen, Becken; hoerenkind, 

Württelin, Steller, Walcker, Schuh, Wölflin, 

Irion]; M.G. Berndt: Eisenbahner des Bahnhofs 

und der Bahnmeisterei Merzdorf (Riesenge-

birge), Betriebsinspektion Hirschberg /Schle-

sien von 1911-1955 [alf. naamlijst Achenwall -

Würfel].

Emsländische und Bentheimer Familien-

forschung 2016-135. L. Remling: Fehlende 

Quellen nicht durch phantasiereiche 

Spekulationen ersetzen! [waarschuwing; v. 

Stampa-v. Laer]; H. Voort: über sagenhafte 

Ahnen und Legenden zu Grafschafter 

Familien [adellijke /Karel de Grote- bewijzen; 

Westenberg, Metelerkamp, Ruse/ Rusius]; M. 

Koers: Der Nachlass Schlicht- eine Fundgrube, 

auch für Genealogen [archeologe; Heimat-

haus Emsland]; H.J. Hilling: Das Meppener 

Ratsherrengeschlecht Blancke und seine 

Vertreter in Ostfriesland [stadswachten; veel 

dominees; Kambolt, Tegeler- von Bevern, 

Rottgers, Artopous, Thomas von Lünenburg, 

Nollings, Volcmarus, Sterenberg, Wolcken]; A. 

Scherger en O. Teipen: lintje.

Gens Nostra (NGV) 2016-11. Hengstmengel, 

Hengstmangers en Ensmenger [geen 

beroepsnaam, maar uit Tholen en Wald-

hambach/ de kromme Elzas; x Müllerin, Poot, 

Noordhoek, Quaak, van der Werf ]; M. van der 

Poel-Walvius: Klefforth/ Klefoth/ Kliffort, 

twee Osnabrückers in Friesland Heremastate 

[geen Engelse Clifford; tuinders/ hoveniers uit 

Schledehausen; x Geerts, Victor, Gerrits]; kw. 

N.H. Schuijl; Zwet = van der Roest; T. van 

Reeken: Engelse soldaten in het hervormde 

begraafboek van Helvoirt [Spaanse 

Successieoorlog van 1702-1713; ook 

Hessische en Hannoverse troepen]; Idem De 

vrouw in de genealogie [jubileumuitgave 

1946-2016]: veel vroedvrouwen: Aaltje van 

Oostendorp-van Loegen, [uit Emden]; 

Wassenaar-van Egmond; L. van der Linden: 

Theresia Henrica Juliana Covers-ten Brink 

(1808-1883)… [uit Mettingen; x Slieckelman, 

Böcker, Brenninkmeyer, Bisschof gen. Klötter, 

Kaijzer, Greve, Kuhlmann, Siermann, 

Berkemeijer, Wüst, Boecker]; weduwe 

Paarlberg-Waagmeester; M. Kroes-Hulsmeijer; 

M. Ellenbroek-Schoemaker; R.J.M. Tausk: 

Martha Tausk-Frisch (1881-1957), Oostenrijkse 

voorvechtster van vrouwenrechten [Joods uit 

Oekraïne]; M. Snoeren-van der Velden; W. 

Baljé-Kaptein; W. Ridderbos-de Rooij; B. van 

der Harst-Trompetter, met Höh x.Zadok uit 

Altenstädt; J.J.A. Verouden; kw. Vulsma met 

Langenhoff x Guba, Hulscher.

Idem afd. Drenthe: Threant 2016-4: A. Pol: De 

oudsten van Hoogeveen vanaf 1812 [Sal 

Jacobs uit Riedelsheim; L. Palstering uit 

Bentheim; J. Germanus uit Nordhorn; H. 

Hatogs uit Aurich; R.M. Vos uit Hessen Kassel].

Niederdeutsche Familienkunde (ZNF) jg. 91, 

2016-3. P. Raap: Der Auswandererhafen 

Bremer Hafen und Bremerhaven [vanaf 1830 

vertrek vanaf Bremerhaven; Kaje der Tränen]; 

R. Schomacker: Stellingen von 1845 bis 1919 

[ook Stelling- Langenfelde; Michelsen, Körner, 

Faulwasser, Amsinck, Hagenbeck- dierentuin; 

Pöpleu, Stöckling, Käselau, Glissmann, Stieper, 

Cölln, vondem Knesebeck, café/bordeel; 

Dohrn, Timm]; H.-J. Gut: Geboren in Hamburg- 

Eidelstedt, von Eltern [uit vreemdelingen; 

naamlijst von der Ahe-Zirus]; O. Puffarth: 

Bestrafungen von Lüneburger Klosterunter-

tanen 1739 [Stegen, Esche, Hagelberg, 

Schröder, Schuimacher, Einbaum, Wulf, 

Cordes, v. Estorff, Meyer, Jungemann, 

Hanstedt].
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4 februari 2017

Duitslanddag in het Verenigingscentrum NGV, Papelaan 6 te Weesp.

Eigenlijk is een nadere toelichting overbodig. Leden van de NGV, de WGOD en andere 

belangstellenden weten al jaren de weg naar Weesp te vinden.

Tevens een goede gelegenheid om kennis te maken met de in het Verenigingscentrum 

aanwezige collectie boeken en tijdschriften met betrekking tot Duitsland. 

18 maart 2017

Westfälischer Genealogentag in Altenberge.

Sporthalle Gooikerplatz und Ludgerischule te Altenberge bij Münster.

Aan dit tweejaarlijkse evenement nemen diverse genealogische verenigingen, organisa-

ties en uitgevers deel. Ook de WGOD is daar vertegenwoordigd. Neem eens een kijkje op 

de site van de organisatie, dan zult u verbaasd zijn over het aanbod op deze dag.

25 maart 2017 

Voorjaarsvergadering WGOD te Baarn 

Lezing door Roelof van Gelder:  “Georg Naporra's dagboek VOC”.

28 oktober 2017

Najaarsvergadering WGOD te Baarn.

Lezing door Herman Oberman: “Van boeren tot wetenschappers” (over zijn familie).

AGENDA 

Quellen und Forschungen zur Ostfriesi-

schen Familien- und Wappenkunde H.E. 

Hamer: Anmerkungen zu 300 Jahren 

Geschichte des ostfriesischen Pastoren-

geschlechts Hamer [oorsprong Deventer; x 

Breckmann, Seger, van Gulick, Walland, 

Winsing Pannenborg, Dirksen, Brink, 

Mennenga, Kircher]; G. Kämpfer: Eine Kugel zu 

viel und ein Käse zu wenig. Kaiserliche 

Soldaten in Norden 1728/1729 [von Bruyns/ 

Bruins uit NL, Bruns, von Horstman, von dem 

Appelle, Honard]; idem index 2015 [Aachen- 

Zwischenahn].

Zeitschrift für Ostdeutsche Familienkunde 

(AgoFF) jg. 64, 2016-3. H./ M. Priewer: 

Geschichte der Fam. Priewer/Prüfer aus 

dem Kalischer Land in Mittelpolen [x Wolf, 

Schnitzer, Zielke, Ruschke, Wachtel, Gauter, 

Neumann, Sayn]; S. Schober-Wischkony: 

Trauungsbuch der kath. Pfarrei 

Peisketscham (Oberschlesien) 1724-1767 

[chronologisch per jaar]; vervolg Arbeits-

migranten in Delmenhorst [1896 en 1897]; 

Idem index op namen en plaatsen van 

2013-2016.

Idem Arbeitsbericht 2016-3. website; kloos-

terarchief Benedictijnen in Grüssau; BS 

Küstrin en KB-overzicht Liegnitz; Abschrift 

der Taufeinträge des Dekanats Tachau in 

Westböhmen; BS Kreis Osterode digitaal.
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Ter vergemakkelijking van de communicatie zijn er voor individuele bestuursfuncties, 

de redactie van Gens Germana en de ondersteunende dienstverlening van de vereniging 

afzonderlijke emailadressen.

Voorzitter:    voorzitter-wgod@wgod.nl 

Penningmeester:    penningmeester-wgod@wgod.nl 

Secretaris:    secretaris-wgod@wgod.nl 

Oud-Duits schrift:    oudduits-wgod@wgod.nl 

Inlichtingendienst:    inlichtingendienst-wgod@wgod.nl 

Documentatiedienst:   documentatie-wgod@wgod.nl 

Coördinatie genealogische dagen:  coördinator-wgod@wgod.nl 

Webmaster:    webmaster-wgod@wgod.nl 

Bibliotheek:    bibliotheek-wgod@wgod.nl 

Redactie Gens Germana:   redactie-wgod@wgod.nl 

Bestellingen oude GG's:   bestellingen-wgod@wgod.nl 

Cartotheek:    cartotheek-wgod@wgod.nl

E-MAILADRESSEN VERENIGING
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‘Boeiende bronnen’, Themanummer Gens 

Germana Jrg. 33 (2007) nr. 4

Een nummer over transcriberen en vertalen 

onder de noemer ‘Mijn bijzondere bron’. 

Uiteenlopende soorten/favoriete bronnen 

zijn bij elkaar gebracht. Er zijn juridische stuk-

ken, maar ook kerkelijke documenten en een 

zeventiende-eeuws dagboek.

Leden € 2,50, niet-leden € 3,50.

‘Als het genealogisch onderzoek hapert’, 

Themanummer Gens Germana, Jrg. 28 

(2002), nr. 4 

De problemen van twaalf tot nu toe niet 

gevonden genealogische sleutelgegevens. 

Op het oog onoplosbare situaties, waar een 

genealoog op vastloopt. Door publicatie 

ervan hopen we op reacties van diegenen, 

die in hun stamboom de oplossing misschien 

weten.

Leden € 2,50, niet-leden € 3,50. 

‘Favorieten’, Themanummer Gens Germana, 

Jrg. 30 (2004), nr. 4 

Sympathieke voorouders als hoofdpersonen 

in de genealogie, o.a. uit de zeventiende 

eeuw. Ook worden genealogieën uit Baden-

Württemberg opgesomd naar aanleiding van 

de Duitse Genealogentag 2004 in Leonberg.

Leden € 2,=; niet-leden € 2,50.

‘Fotografie en genealogie’, Themanummer 

Gens Germana, Jrg. 32 (2006), nr. 4

De ingezonden verhalen geven samen een 

fraai beeld van de betekenis en de rol van 

fotografie in het stamboomonderzoek, maar 

ook van de problemen waar ze de stam-

TE KOOP BOEKEN EN OUDE NUMMERS 
GENS GERMANA

boomonderzoeker voor stellen. Laat u door 

dit nummer vooral inspireren uw beeldar-

chief opnieuw en door een andere bril te 

bekijken. 

Leden € 2,50, niet-leden € 3,50.

WGOD-cd-rom 2003

Alle artikelen van Gens Germana uit de perio-

de 1975-2002 (ook de uitverkochte titels, 

zoals Gids I en II en het Vademecum). 

Leden € 7,50, niet-leden € 15,=.

Oude nummers van het Verenigingstijdschrift 

Gens Germana, voorheen ‘Mededelingen’ 

geheten. Voor zover voorradig. 

Prijs: € 1,= per nummer.

Postleitzahlenbuch

Niet meer te koop maar wel op internet te 

raadplegen: www.deutschepost.de.

Voor antwoordporto in te sluiten bij corres-

pondentie met Duitse genealogen of archie-

ven zijn bij de penningmeester (penning-

meester-wgod@wgod.nl) en op de 

Ledenvergaderingen Duitse postzegels te 

koop à € 0,70 per stuk.

Het bedrag van de bestellingen wordt ver-

meerderd met de verzendkosten.

Bestellingen richten aan:

Mw. W. Torn, Molenzicht 37, 2317 RL Leiden, 

e-mail: bestellingen-wgod@wgod.nl

IV
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