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Gens Germana is een uitgave
van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland en
wordt gratis verstrekt aan de
leden.
Het blad verschijnt viermaal per
jaar (in maart, juni, september
en december).
Richtlijnen voor kopij Gens
Germana
De redactie ontvangt graag
korte bijdragen over familiegeschiedenis in de vorm van
genealogiën, stamreeksen,
kwartierstaten en persoons- of
plaatsbeschrijvingen.
Gegevens van recent overleden
en nog levende personen
komen in de regel niet in aanmerking voor publicatie. De
redactie beslist in laatste instantie over de aangeboden kopij.

Auteurs ontvangen twee exemplaren van het nummer, waarin
hun bijdrage is opgenomen.

Teksten:
Deze kunnen digitaal als Worddocument worden verzonden
aan het emailadres redactiewgod@wgod.nl. Dus geen
pdf-bestanden, omdat deze
moeilijker door de redactie zijn
te bewerken.
Afbeeldingen en foto's.
Afbeeldingen dienen los van de
tekst (als attachment) te worden aangeleverd bij voorkeur als
jpeg-bestand.
Grote bestanden kunnen
verzonden worden via
“wetransfer”.
Gelieve de afbeeldingen te voor-

zien van een omschrijving en/of
een (volg)nummer ten behoeve
van de plaatsbepaling in uw
tekst.
Bijvoorbeeld: Landkaart nr. 1,
portret nr. 2 en 3, etc.
Redactie GG: Herman
Beudeker, Jos Kaldenbach, Leo
van der Linden, Kees
Takkenberg
Lay-out: Reginald Lindemans
Redactieadres: H.C. Beudeker,
Aristoteleslaan 27b, 3707 EK
Zeist
e-mail: redactie-wgod@wgod.nl
Indien u schriftelijk contact
opneemt met de redactie of een
bestuurslid, dan a.u.b. een
postzegel insluiten voor
antwoord!

Het lidmaatschap van de
WGOD kost ! 19,50 per jaar.

Opzegging van het lidmaatschap voor het komende verenigingsjaar dient schriftelijk (of
per mail) te geschieden bij de
secretaris en dient vóór 1
december van het huidige verenigingsjaar te zijn ontvangen.
Opzegging wordt schriftelijk
door de penningmeester bevestigd. In geval van overlijden
mag ook de penningmeester
worden bericht, die dan zorgdraagt voor beëindiging van het
lidmaatschap.

Van de redactie

Van de redactie
Zoals u heeft gezien is ons blad veranderd. Na de
oprichting in 1968 ontvingen de leden periodiek
enkele bladzijden op A4-formaat onder de titel “Genealogische Sprokkelingen” met als subtitel “Genealogisch Nieuws door en voor de leden van de
WGOD”. In 1977 wijzigde de naam in “Mededelingen van de WGOD”. Eerst nog op het oude formaat
met grijze kartonnen omslag en vanaf 1994 op A5
met de bekende gele kaft als Gens Germana. De huidige grootte is 21 x 21 cm wat betekent dat de hoogte
hetzelfde is gebleven en de bladzijden breder zijn.
Het belangrijkste is echter dat wij overgaan naar
kleur.
Zowel de Duitslanddag te Weesp als de
Westfälische Genealogentag te Altenberge liggen
achter ons.
Het aantal bezoekers aan deze evenementen bevindt
zich in stijgende lijn. Dat is verheugend.
Onze nieuwe leden de heren Hermans en Schouten
stellen zich in dit nummer aan de lezers voor.
In de rubriek genealogie kunnen wij kennis nemen
van aanvullingen op het familieboek Lenghaus door
Jürgen Hausfeld en vraagt Huub de Kleijn aandacht
voor de afkomst zijn voormoeder Anna Frederiks
Brinkmann. Aan het einde van de laatstgenoemde
bijdrage wordt uitleg gegeven over de oorzaken van
het fenomeen Hollandgänger. Hoewel in vorige jaargangen al het nodige over dit onderwerp is gepubliceerd, heeft de redactie met het oog op onze nieuwe
lezers gemeend hieraan opnieuw aandacht te besteden.

Verder een samenvatting van de lezing door
mevrouw Brigitte Jahnke over een geallieerd bombardement op Leeden (D), waarbij in 1945 veel
Nederlanders zijn omgekomen.
In de rubriek Oud Schrift maken we nader kennis
met de activiteiten van de familie Van de Loo.
Natuurlijk is Gens Germana niet compleet zonder
het overzicht van ontvangen periodieken en de agenda. Tenslotte doet de redactie een oproep aan alle
lezers om een bijdrage aan ons blad te leveren. Het
hoeven geen grote artikelen te zijn. Een verhaaltje
over uw zoektocht naar een Duitse voorouder is al
voldoende. Kwartierstaatfragmenten zijn altijd welkom, omdat de kans op aansluiting hierbij groter is
dan bij een beschrijving van één familie.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe.

Herman Beudeker
email: redactie-wgod@wgod.nl

Herman Beudeker
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Van het bestuur

Van het bestuur
Jos Kaldenbach,
jos.kaldenbach@tiscali.nl

Op zaterdag 4 februari j.l. werd de 15e Duitslanddag
te Weesp gehouden. Er kwamen 116 bezoekers, die
door een aantal medewerkers van de NGV en de
WGOD zo goed mogelijk werden geholpen of doorgestuurd naar de aanwezige vertegenwoordigers van
een aantal Duitse genealogische verenigingen. Veel
vragen en problemen, meestal in verband met Duitse voorouders, werden
ter plekke beantwoord, c.q. opgelost.
Één van de hoogtepunten van de dag
was het uitreiken van een cadeau aan
Jürgen Hausfeld van de OSFA. Hij
nam een prachtig uitgevoerd boek
over de familie Lenghaus (een van de
duizenden textielfamilies uit Duitsland
in Nederland) in ontvangst, dat hem
door mevrouw Veenendaal, de dochter
van mevrouw Hendriks-Kamp, werd
overhandigd.
Dit boek “Lenghaus is the name.
Tailor-made…!” door A. VeenendaalHendriks, schonk zij al eerder aan de
WGOD. De familie Lenghaus omvat
afstammelingen van arme boerenarbeiders uit Berge
en Bippen in het Osnabräcker Nordland, alsmede de
Noord-Hollandse families Lenghaus uit Aartswoud,
Den Helder, Hoogwoud, Wieringen, Winkel en…
Australië. Aangetrouwde families zijn onder meer De
Beurs, Brans, Brink, Haaije, Hulskamp, Kamp,
Kraan, Niestadt, Poppe, Pronk en Vonk.
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Jürgen Hausfeld kon de schrijfster van het boek meteen verblijden met de mededeling, dat hij nog 150
jaar verdere aanvullingen uit Bippen en Berge bij zich
had op zijn laptop.
“Oh, dat wordt dus een tweede boek”, was haar opgetogen reactie.

Zo kan het u dus ook gaan op de 16e Duitslanddag
op zaterdag 3 februari 2018 in de nieuwe NGV-locatie
in Bunnik.
Jos Kaldenbach

15e Duitslanddag te Weesp. Foto’s Kees Takkenberg
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Kwartierstaat

Kwartierstaat van Hermann Bernard Heinrich Lenghaus
Kwartierstaat van Anna Frederiks Brinkmann

&

1847, (Er starb an einer " nicht näher bezeichneten
Krankheit") (Pate: Bockwinkel 4-11-1804), zn. van Wessel
GRAMMER, Heuermann, en Anna Catharina Elisabeth
WEHMERS, Heuermannsfrau.
2. Helena Margaretha Lenghaus, geb. ca. 1789, tr. Börstel
29-4-1814 Johan Heinrich MÖLLER, geb. Anten 6-1-1770
(luth.), Heuermann, overl./begr. Anten/Börge
11/14-10-1846, (Er starb an einer nicht näher bezeichneten
Krankheit), zn. van Johan Heinrich MÖLLER, Heuermann,
en Catharina Margaretha WÖSTMAN, Heuermannsfrau.
3. Hermann Bernard Heinrich Lenghaus, geb. Anthen (tot
Hannover) 1775 (zie generatie I, nummer 1).

Door Jürgen Hausfeld, email: juergen.hausfeld@gmx.de

Generatie I
1

Hermann Bernard Heinrich LENGHAUS, geb. Anthen (tot
Hannover) 1775, kleermaker, overl. Hoogwoud 6-12-1834 (als
Barend Lenghuis), tr. Margaretha Elisabeth NYENSTADT (Margarethe Elsabein Niestadt), geb. Niestadt, ged. Bippen (luth.)
26-12-1779, overl. Anna Paulowna (gem. Zijpe) 24-10-1857, dr.
van Johan Friedrich NIJENSTADT/NIESTADT en Anna Adelheid
HÜLSKAMP.
Uit dit huwelijk:
1. Bernard Heinrich Lenghaus, geb. Berge (tot Hannover)
1819, kleermaker, overl. Winkel 20-4-1871 (als Bernard
Hendrik Langhaus), tr. Wieringerwaard 9-3-1851 Alida
Berendina HAAIJE (HAIJE), geb. Amsterdam 28-12-1822,
overl. Wieringen 28-5-1907, dr. van Martinus Haaije,
metselaar, en Willemina Brink.

3
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Generatie II
2

Generatie III

Johan Bernard LENGHAUS (Johan Berend Lengahus), geb. jan.
1741 (luth.), Heuermann, overl./begr. Anten/Berge 25/28-6-1813,
tr. 1783
Anna Catharina Adelheid FRESE, geb. okt. 1741 (luth.),
Heuermannsfrau, overl./begr. Anten/Berge 9/12-12-1814.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Adelheid Lenghaus, geb. ca. 1783, tr. dec. 1807
(Dieser Heiratseintrag ist nachträglich eingefügt worden,
aber durch gleiche Hand wie alle anderen Eintragungen)
Bernard Diedrich GRAMMER, geb./ged. Schmone/Bippen
(luth.) 26/28-10-1781, overl./begr. Schmone/Berge 6/9-1april 2017
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Bernard LENGHAUS (Berendt Lengehauß), geb. 1706 (luth.),
begr. Berge 11-2-1748 (Der Vater hieß möglicherweise Gerdt
Lengehaus. Denn dieser tritt bei der ersten Taufe 1736 als Pate
auf), tr. na 1736
Helena ROTHAUS, ged. Berge (kath.) 21-9-1715 (get. Helena
Kampers en Gerd Niehaus).
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Adelheid Lenghaus (Elsabein Ahlheid
Lengehauß), ged. Berge 7-10-1736 (get. Ahlheid
Anterhauß, Elsabein Niehauß en Gerdt Lengehauß).
2. Helena Adelheid Lenghaus, geb. ca. 1740,
Heuermannsfrau,
tr. na 1768 Johan Heinrich BROCKMEYER,
geb. ca. 1740, Heuermann.
3. Johan Bernard (Johan Berend Lengahus), geb. jan. 1741 (zie
generatie II, nummer 2).

Generatie IV
10 Johan ROTHAUS (Rotthaus, Joes), geb. ca. 1679, tr. na 1709
11 Elisabeth NIEHAUS (Nyhaus), geb. ca. 1684.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Bernard Rothaus (Rotthaus, Joes Bernard), ged.
Berge (kath.) 15-8-1709 (get. Joes Rotthaus
Senior en Margaretha Holtz).
2. Helena Rothaus, ged. Berge (kath.) 21-9-1715 (zie generatie
III, nummer 5).
3. Wilhelm Gerd Rothaus (Wilm Gerd), ged. Berge (kath) 20-41719 (get. Wilhelm Kamper en Elisabeth Rohde), begr. Berge 53-1727.
4. Catharina Maria Rothaus, ged. Berge (luth.) 1-1-1722 (get.
Elisabeth Rothaus en Conrad Niehaus), Colona(Kötterin)
Wübbe, overl./begr. Grafeld/Berge 26/28-2-1795, tr. na 1756
Wilhelm Bernard WÜBBE (Wilm Berend Wübbe), geb. ca. 1731,
Colon (Kötter) Wübbe.
Generatie V
20 Johan ROTHAUS (Rotthaus, Joes), geb. ca. 1630, Colon
Rothaus.
Kinderen:
1. Johan Gerd (Rotthus), geb. ca. 1661, tr. na 1691 Elisabeth
HEMME (Hemmen), geb. ca. 1666.
2. Gert Hemme (Rotthaus), geb. ca. 1662, overl. na 9-3-1727,
tr. (1) na 1691 Catharina ROLFES (Rolffs), geb. ca. 1666; tr.
(2) Berge 29-10-1692 (get. Herman Schlüter en Gödschlig
Nyehaus) Talke SCHNIEDER (Janses), geb. ca. 1667,
(Warscheinlich war sie eine Vidua Jans), dr. van Caspar
WERNKESCHNIEDER (Schnieder), Colon (Kötter)
Wernkeschnieder, en Margaretha SCHNIEDER
(Schnieders), Colona (Kötterin) Wernkeschnieder.
3. Johan (Rotthaus), geb. ca. 1665, Colon Rothaus, tr. na 1695
Catharina SCHENE (Schenen), Colona Rothaus,
geb. ca. 1670.
4. Johan (Rotthaus, Joes), geb. ca. 1679 (zie generatie IV,
nummer 10).

5. Friedrich (Rottman, Friedericus), geb. 1681 (luth.), begr.
Berge 28-1-1728, tr. Berge 27-11-1702 (get. Joannes Schrader
(Joes Schröder) en Lambert Brickwedde) Anna Margaretha
Agnes MEYER (Meyers), geb. ca. 1677.
6. Anna Catharina (Rotthaus), geb. ca. 1685, tr. Berge
19-11-1710 (get. Joes Schröder en Hen. Ham.)
Nicolaus HEMME, geb. ca. 1680.
22 N.N. (NYHAUS).
Kinderen:
1. Margaretha Elisabeth (Nyenhaus), geb. ca. 1673, tr. Berge
(kath.) 11-2-1698 (get. Joes Schröder, Herm Rohde) Bernard
MÖLLER (Möllers), geb. ca. 1668, (Er müßte in erster Ehe
verheiratet gewesen sein vor 1691 da am 21 juni 1699 ein
heranwachsendes Kind von ihm im alter von 8 Jahren
stirbt), zn. van Meinard MÖLLER (Meinardus), Colon
Möllerhaus.
2. Johan Wilhelm (Nyhaus), geb. 1675 (luth.), overl. Anten,
begr. Berge 20-10-1747, tr. na 1703 Helena HÖLSCHER, geb.
1675 (luth.), begr. Berge 2-5-1721.
3. Elisabeth (Nyhaus), geb. ca. 1684 (zie generatie V,
nummer 11).
Ons lid Huub de Kleijn heeft het Duitse gedeelte van zijn kwartierstaat ter publicatie beschikbaar gesteld.
Kwartierstaat van Anna Frederiks Brinkmann (1848-1887)
Door Huub de Kleijn, e-mail: huubdekleijn@freeler.nl
Generatie I
1. Anna Frederiks Brinkmann, geb. Haskerdijken (gem. Haskerland) 21-9-1848, overl. Leeuwarden 12-5-1887, tr. Haskerland
23-6-1872 Hubertus de Kleijn, geb. Huisseling en Neerloon
24-6-1843, koopman, overl. 's-Gravenhage 31-8-1910, zn. van
Henricus de Kleijn en Everdina Van den Heuvel.
Hubertus tr. (2) Leeuwarden 28-4-1888 Catharina Robben (18481924).
Gens Germana
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Uit het eerste huwelijk Gerardus en Frederik de Kleijn.
Generatie II
2. Johann Friedrich Brinkmann, geb. Sudmerzen (D) 10-3-1807, vervener, veenbaas, herbergier, overl. Haskerdijken (gem. Haskerland) 11-4-1855 (begr. Terband 14-4-1855), tr. Haskerland 7-5-1837
3. Aaltje Berends Kruis, geb. Haskerdijken (gem. Haskerland) 2412-1815, kasteleinse, overl. Uteringeradeel 13-8-1905.
Generatie III
4. Johan Heinrich Brinkmann, overl. Merzen (D) 31-10-1820, tr.
5. Anna Maria Willing, overl. na 1837.
6. Johannes Bernardus (Berend) Kruis, geb. Freren (D) in sept.
1786, veenbaas, veenwerker, overl. Haskerdijken (gem.
Haskerland) 22-9-1857 (begr. Terband 25-9-1857), tr. Heerenveen
(gem. Schoterland) 4-3-1815
7. Antje Heeres Drijfhout, geb./ged. Haskerland 20-3/21-4-1792,
overl. Haskerdijken (gem. Haskerland) 15-6-1851 (begr.
Terband/Heerenveen 19-6-1851).
Generatie IV
12. Hermanus Berends Theodorus Krushegge, geb.
Andervenne/Freren (D) 8-9-1748, overl. Freren (D) 25-6-1814,
otr./tr. Lengerich bij Freren (D) 28-9/13-8-1773
13. Maria Aleida Wessels, ged. Schwagstorff (D) 1-5-1753, overl.
Andervenne/Freren (D) 21-12-1796.
14. Heere Durks Drijfhout, geb. Heerenveen 1765, kuiper, overl.
Heerenveen (gem. Schoterland 13-2-1816), tr. (1)
15. Marijke Jurjens (Kleinhout), overl. Heerenveen (gem.
Schoterland) 12-7-1818.
Heere tr. (2) Schoterland 13-3-1822 Martje Hendriks, weduwe
Tjeerd Sjoukes Verwer, dr. van Hendrik Klazen en Pietje Benes.
Generatie V
24. Berend Krushegge, ook wel Bernard Knapp (de bijnaam Knapp
8
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Aaltje
Berends
Kruis
(1815-1905)
zou zijn ontleend aan zijn gierige aard), geboren in 1712 in
Neuenkirche bei Bramsche in 1712, heuerling, overl. Freren (D)
15-1-1762, tr. Freren (D) 1741
25. Aleid(is) Haremans/Haarman, geboren in 1710 in
Andervenne/Freren (D) in 1710, overl. Bramsche (D)
20-12-1770. Dochter van Haarman Stam.
Aleid was voor het huwelijk ongehuwde moeder van een zoon,
Josef Haarman, genaamd. Een huwelijk met een boerenzoon
was hierdoor voor haar niet weggelegd, zij moest genoegen
nemen met een heuerling.
26. Joan Wessel Losekamp, tr.
27. Helena Aleijd Brinck.
28. Durk Hendriks Drijfhout, tr.
29. Antje Heeres.

................

Even voorstellen

Leden stellen zich voor
Mijn naam is Ruud Hermans, en ik ben 78 jaar oud. In
mijn werkzame leven was ik verpleegkundige in verschillende ziekenhuizen en psychiatrische klinieken en de
laatste 15 jaar als hoofd verplegingsdienst.
Al vele jaren houd ik mij bezig met genealogie.
Stamboomonderzoek is voor mij een passie. Het is lastig uit te leggen waarom. Het meest waarschijnlijke is
dat de familie achtergronden een grote rol spelen. Mijn
zuster is er eerder mee begonnen en omdat zij in
Australië woonde, vroeg zij mij om dingen uit te zoeken
en zo ben ik er ook ingerold.
De oudste Hermans die ik heb kunnen vinden, woonde
in Maastricht. In 1633 trouwde hij met een Maria uit
Susterseel in Duitsland. Meer gegevens omtrent hen beiden heb ik niet kunnen vinden, wel van een zuster van
zowel van Maria als van hem. Hun (klein-) kinderen zijn

in het begin van de achttiende eeuw verhuisd naar
Amsterdam en hun nakomelingen zijn daar tot circa
1920 gebleven.
Mijn moeder was een Boogaard en haar voorvaderen
kwamen uit Sommelsdijk en later uit Zaltbommel. Van
haar kant heb ik ook veel kunnen vinden.
Ik ben lid geworden van de WGOD omdat ik hoop meer
te weten te komen over verschillende Duitse verwanten.
Ik noemde al Maria uit Susterseel. Wat betreft de vader
van mijn oma van vaders kant (Carl Gottlob Böhnhardt),
van hem weet ik alleen de naam en dat hij een militaire
achtergrond had en dat zijn ouders uit Sondershausen
in Thuringen komen, maar verder kan ik geen gegevens
vinden. De belangrijkste familienamen van mijn Duitse
verwanten zijn: Böhnhardt, Pöfinger, Glaaser, Heidmeijer
en Voddigger.

Ruud Hermans,
rudolf.hermans@kpnmail.nl

Mijn naam is Jan Gijs Schouten. Sinds bijna 2,5 jaar ben
ik gepensioneerd, na 38 jaar werkzaam te zijn geweest
bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Mijn laatste
plaatsingen waren die van consul generaal in Sao Paulo
(Brazilië) en ambassadeur in Algiers (Algerije).
Mijn belangstelling voor genealogie dateert van lang
geleden, maar pas sinds mijn pensioen heb ik de tijd om
me echt in mijn familiegeschiedenis te verdiepen.
Mijn familie Schouten komt uit Dordrecht en is daar
sinds begin achttiende eeuw woonachtig. De eerste van
mijn familie in Dordrecht was Diederich Johann Schulte
zu Altmethler,1 gedoopt 2 juli 1686, die uit Methler
(Westfalen) afkomstig was. Nadat zijn oudste broer
Henrich in 1708 'Hofeserbe’ was geworden en Diederich
Johann zijn ’Abfindung’ had ontvangen, is hij naar
Dordrecht vertrokken.
Voorgaande gegevens heb ik pas onlangs gevonden. Op

de laatste Duitslanddag in Weesp (op zaterdag 4 februari 2017) sprak ik leden van het Westfalische Gesellschaft
für Genealogie und Familieforschung. Eén van hen verwees mij naar de stadsarchivaris van Bergkamen en die
is mij behulpzaam geweest met het vinden van de voorouders van genoemde Diederich Johann. Mijn recente
lidmaatschap van de WGOD is dus nu al zeer waardevol
gebleken.
Ik hoop dat de WGOD mij kan helpen bij verder onderzoek in Westfalen naar de geschiedenis van mijn voorouders.

Jan Gijs Schouten
jangijsschouten@hotmail.nl

........................................................................................

Noot
1. Hof Alt Methler in Methler. De familienaam is
'Schulte Altmethler' en bij aankomst in Dordrecht
'Schulte zu Altmethler'.
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Genealogie

Het verschijnsel Hollandgangers
De voorouders van Anna Brinkmann (1848-1887) zijn
in rechte lijn afstammelingen van zogenaamde “Hollandgänger”, mensen die trekarbeid verichtten. De
familie van Anna was afkomstig uit de omgeving van
Osnabrück, Duitsland. Aan een artikel van Ton van
der Berg zijn de volgende gegevens ontleend.
Er kan aangenomen worden dat de arbeidstrek uit de
regio Osnabrück naar Nederland al sinds de zestiende eeuw plaatsvond. In de daaropvolgende Gouden
Eeuw werden vele migranten uit het gehele noordwesten van Duitsland door het vooruitzicht van werk
en goede verdiensten in Holland aangesproken. De
periode van economische opbloei in ons land, die
duurde tot het midden van de achttiende eeuw, had
een permanente vraag naar arbeidskrachten tot
gevolg. Deze mensen konden, juist door de economische voorspoed, een hoog loon krijgen. En dit was
niet de enige grond voor de trek naar het steenrijke
Holland; ook de culturele bloei en de maatschappelijke tolerantie oefenden een sterke aantrekkingskracht uit op de seizoenarbeiders.
In het Fürstbistum Osnabrück, het thuisland van een
groot deel van de Hollandgangers, was de situatie
geheel tegenovergesteld. In de zeventiende eeuw
moest aldaar als gevolg van de Dertigjarige Oorlog
een torenhoge schuldenlast weggewerkt worden en
hiertoe werd een nogal ingrijpende belastingpolitiek
gevoerd. Wat dit betekende voor de bevolking laat
zich raden.
Een andere verklaring voor de verarming van de
bevolking lag in de door de landbouw bepaalde sociale structuur van het bisdom. Naar oud 'Westfäli10
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sches Höferecht' werd naargelang de grootte van de
boerderijen onderscheid gemaakt tussen 'Vollerbe',
'Halberbe', 'Erbkotten' en 'Markkotten'. De bezitters
(meestal geen eigenaren) van deze boerderijen werden als zodanig 'Vollerben', 'Halberben', 'Erbkötter'
en 'Markkötter' genoemd. De 'Vollerben', 'Halberben' en 'Erbkötter' waren vaak gebonden aan het
stamgoed. Zij waren horig en konden zonder toestemming van de eigenaar (Grundherr) hun boerderijen niet verlaten. Bij de vestiging van de
'Markkötter', die al in de 15e en 16e eeuw door toewijzing van gemeenschappelijk bouwland hun grond
in bezit kregen, bleek een toenemende schaarste aan
vestigingsgrond. De 'Markkötter' hadden daardoor
aanzienlijk minder werk en hierdoor vormden handwerk of handel vaak noodzakelijke bijverdiensten. In
tegenstelling tot horige boeren waren zij vaak vrij.
Mede daardoor vinden we onder deze 'Markkötter' al
een aanzienlijke hoeveelheid Hollandgangers.
Het verbod op de erfdeling uit 1618, dat instandhouding van de hoeven moest waarborgen, en de groei
van de bevolking sinds het einde van de eerdergenoemde Dertigjarige Oorlog leidden tot het ontstaan
van de klasse van de 'Heuerleute'. Dit was een in economisch opzicht zeer afhankelijke bevolkingsgroep
waarin de zogenaamde 'Hüsselten' te vinden waren.
Deze 'Hüsselten' waren niet-ervende kinderen van
boeren. Zij bezaten geen grond en konden ook helemaal nergens introuwen. Daarom huurden ('heuerten') zij van een boer een klein stukje land en een
huis. Als tegenprestatie moesten zij behalve het betalen van een pachtsom ook hand- en spandiensten op

de boerderij van de verpachter verrichten. Zo ontstond het systeem van 'Heuerleute'. Het aantal 'Heuerleute'-families in de regio Osnabrück maakte rond
1770 meer dan 53% van de plattelandsbevolking uit.
Het systeem met zijn structurele onzekerheden en
risico's was, naast de bijzonder geringe exploitatiemogelijkheden van de boerderijen en de onvruchtbaarheid van de bodem in het gebied, een belangrijke oorzaak van de gang naar Holland. Bovendien zette de verslechtering van de levensomstandigheden
van de plattelandsbevolking in de negentiende eeuw
verder door. De economische groei hield bij lange na
geen gelijke tred met de sterke bevolkingsgroei en
het gedeelte boerenzonen dat niet meer zijn plek kon
vinden in de eerder geschetste economische sociale
structuur groeide gestaag. Hierdoor breidde de agrarische onderlaag zich verder uit en zo gingen de
Hollandgangers een steeds groter deel van de
beroepsbevolking uitmaken.
We zien dus dat het niet zo vreemd was dat de arme
boerenarbeiders uit de regio van Osnabrück naar de
Hollandse kuststreken trokken om daar hun schamele bestaan aan te vullen. Doordat de verschillende
arbeidscycli op elkaar aansloten was dit ook heel
goed mogelijk. In het vroege voorjaar verrichtten de
boeren hun voorjaarswerkzaamheden op het eigen
land. Daarna vertrokken zij naar Holland waar in de
voorzomer het meeste werk in de veeteelt werd verricht (hooioogst) of tot juli turf gewonnen werd. In
de nazomer waren de Hollandgangers weer op het
eigen land om dan het graan te oogsten en het winterkoren in te zaaien.
De turfstekers of veenwerkers behoorden tot de
groep trekarbeiders, die onder de zwaarste omstandigheden leefden. Tot het einde van de negentiende
eeuw en de opkomst van de steenkool als brandstof
was de turfwinning een erg belangrijke economische
factor. Turf was de belangrijkste energiebron, niet

alleen voor huiselijk gebruik, maar ook voor de
steenfabrieken, jeneverstokerijen, blekerijen, brouwerijen en suikerfabrieken. Sinds de achttiende eeuw
werd turf ook voor een deel geëxporteerd. Zodoende
was een aanzienlijk aantal arbeiders in deze tak van
arbeid nodig.
De turf werd op twee
manieren ontgonnen
al naar gelang het
gebied waar de turf
gewonnen werd. In de
laagveengebieden
werd de turf gebaggerd, in de hoger gelegen hoogveengebieden werd de turf
gestoken. In het begin
van de negentiende
eeuw (in de nadagen
van de turfwinning in onze omgeving) werkte ongeveer tweederde deel van de in de turfwinning werkzame Hollandgangers in het laagveen en éénderde
deel in het hoogveen.
In de hoogveengebieden werden eerst kanalen en sloten gegraven. Dit gebeurde om het gebied te ontwateren. Daarna werd de turf met een speciale schop in
rechthoekige blokken uitgestoken. De turfblokken
werden daarna op een kar geladen en weggebracht
om te drogen. In de laagveengebieden was ontwatering echter niet mogelijk. De sloten en kanalen waren
er alleen om de arbeiders naar de plaats van bestemming te brengen. Het werk kon in veel gevallen
slechts vanuit de boot plaatsvinden en de turf moest
ook met behulp van de boot worden afgevoerd. De
turf werd met een speciale buidel uit de diepte
omhoog geschept, in een reservoir of in de boot
gestort en daarna óf tot modder vertrapt óf met een
hooivork omgespit. Het water liet men weglopen en
verdampen. De massa die hierna ontstond werd met
Gens Germana
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vierhoekige plankjes die onder de voeten waren
bevestigd platgetrapt, in stukken gesneden en met
de hand gebroken.
De turfstekers begonnen meestal eind maart, begin
april met hun werk. Tegen die tijd waren de voorjaarswerkzaamheden op het land in het thuisland
klaar en was het weer zodanig dat men in het veengebied aan de slag kon. In juli moesten de arbeiders
weer terug om de oogst thuis binnen te halen. Net
als de grasmaaiers werkten de turfarbeiders op stukloon en ook zij werkten van zonsopgang tot zonsondergang.
De omstandigheden waren voor de turfarbeiders vele
malen zwaarder dan voor de grasmaaiers. Vooral de
werkers in het laagveen die soms 16 uur per dag tot

hun knieën in het water stonden hadden het zwaar.
Veel arbeiders leden dan ook aan jicht, reumatiek of
longziekten. Zij sliepen direct op de grond in tochtige kleine hutten, gemaakt van opgestapelde turven
en losse dakpannen. De hutten, die ver weg stonden
van bewoonde nederzettingen, boden nauwelijks
bescherming tegen vocht en kou. De meeste sterfgevallen kwamen dan ook onder deze groep Hollandgangers voor. Omdat men met zoveel man in één
hut vertoefde heerste er een sterke groepsdiscipline.
Hield men zich niet aan de afgesproken regels dan
werd er onderling streng gestraft met geldboetes of
stokslagen.

Kort & Klein

Kort & Klein
Jac van der Aa,
j.aa6@upcmail.nl

Borgholzhausen en Nederland
Inleiding
Borgholzhausen is een stadje in het Noord-Oosten
van Noordrijn-Westfalen, een twintigtal kilometer
van Bielefeld. Het heeft een aantal connecties met
Nederland. Ik noem er drie.
Thorbecke
Een link tussen Nederland en Borgholzhausen is de
afstamming van onze liberale staatsman Johann
Rudolf Thorbecke, geboren in Zwolle in 1798. Zijn

12
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opa, Franz Heinrich Thorbecke is geboren in 1726 in
Borgholzhausen en verhuisde later naar Zwolle. Hij
wordt daar tabaksfabrikant. Daarmee verbreekt hij
een traditie want zijn familie handelt al generaties
lang in linnen. Rond 1600 komt Johann Thorbecke
van Osnabrück naar Borgholzhausen, dat destijds
onderdeel was van het graafschap Ravensberg. De
streek stond bekend om zijn goede kwaliteit linnen.
Naast het boerenbedrijf was het weven van linnen
een huisarbeid die op grote schaal werd uitgeoefend.
In het graafschap Ravensberg was toestemming verleend voor het verbouwen van vlas en de productie

Thorbeckehaus.
Foto:Heimatverein
Borgholzhausen

van linnen. Op het platteland mocht ruw linnen en in
de stadjes fijn linnen worden geproduceerd. Een handelaar had daardoor een groot aantal toeleveranciers. Osnabrück behoorde niet tot het graafschap
Ravensberg.
Midden in Borgholzhausen staat nu nog “Het Thorbeckehaus”. Er wordt geen linnen meer verhandeld,
linnen is geen huisarbeid meer. Het huis aan de Markt
is nog steeds heel dominant en momenteel doet het
dienst als T-mobilewinkel; de vaart der volkeren …
Das Hauge Land
Verder lijkt er nog een link met Nederland te
bestaan. Het noordelijke gebied van Borgholzhausen
dat grenst aan Wellingholzhausen, draagt de naam
“Holland”. Een verband met Nederland is bij de
plaatselijke heemkundigen niet bekend. Men vermoedt dat het een verbastering is in de Nederduitse
spreektaal van “Das Hauge Land”, Het Hoge Land.
Men spreekt in Borgholzhausen van “Auf dem
Holland” en niet van “In Holland”. Het gebied is
inderdaad hoog gelegen. Borgholzhausen kende wel
het fenomeen Hollandgangers. Want in de zomer vertrokken er voornamelijk jonge lieden naar Nederland
om te gaan werken in de landbouw en de steenbakkerijen. En dat maakt de tweede link met Nederland.

NAVO
Begin jaren zestig van de vorige eeuw werd er door
de NAVO in Europa een gordel van luchtverdediging
ingericht. Nederland kreeg een gebied aangewezen
dat ruwweg naar het oosten liep vanaf de
Nederlands-Duitse grens in Twente en Gelderland
tot aan de grens met Oost-Duitsland. In
Borgholzhausen kwam een militaire basis bemand
door zowel Amerikaanse als Nederlandse militairen.
Er werden Nike-raketten gestationeerd waarvan enkele met een nucleaire lading. Nederland stationeerde
er het 120 squadron van de Koninklijke Luchtmacht.
Toen het Nederlandse leger ging bezuinigen, vielen
de “Groepen Geleide Wapens” daar ook onder.
Het leidde ertoe dat in 1982 de activiteiten in
Borgholzhausen werden stopgezet. De basis werd
opgeheven en de aanwezige militairen elders ondergebracht. Een aantal van hen was echter al ver
geïntegreerd en had er een gezin opgebouwd.
Verhuizen was voor hen niet aan de orde. Het “Haller Kreisblatt”, het meest gelezen dagblad in de
omgeving van Borgholzhausen, is enige maanden
geleden gestart met de publicatie van interviews met
de Nederlandse achterblijvers. Het geheel van interviews vormt een bijdrage aan dat deel van de
geschiedenis van het stadje hetgeen de burgerij geen
windeieren heeft gelegd.

Gens Germana
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Periodieken
Genealogentag

Het verschijnsel Hollandgangers
Altenberge
Op 18 maart j.l. vertegenwoordigde een aantal bestuurs- en redactieleden (plus Dorothy de
Winter die onze Facebook pagina onderhoudt) onze vereniging
op de 7de Westfälischer
Genea-logentag die in
Altenberge, in de buurt
van Münster, gehouden
werd. Naast de stand
van de WGOD waren er
nog 56 andere, hoofdzakelijk Duitse, verenigingen aanwezig.
Om u bij uw zoektocht
naar Duitse voorouders
op weg te helpen volgen
hierna de namen van
deze verenigingen.
Indien u ze invult in
Google zult u ongetwijfeld meer informatie
kunnen vinden over de
streek of het dorp waar
uw zoektocht op is afgestemd.
14
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7. WESTFÄLISCHER GENEALOGENTAG IN ALTENBERGE
Samstag, 18. März 2017, 10-17 Uhr
Informationsmesse in der Sporthalle Gooiker Platz.
Vereine und Gruppen
- Ahnenforscher-Stammtisch Unna
- Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche
Familienforschung
- Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher
- Arbeitskreis Familienforschung im Heimatverein
Greven
- Arbeitskreis Familienforschung in Lippetal
- Arbeitskreis Familienforschung östliches
Münsterland
Gens Germana

- Arbeitskreis Familienforschung Osnabrück
- Arbeitskreis Familienkunde im Heimatbund für das
-

Oldenburger Münsterland
Arbeitskreis Lingener Familienforscher
Brandenburgische Genealogische Gesellschaft
Roter Adler
Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer
Verbände
Ermland-Forum
FaZiT - Familienzusammenführung im Team

Foto: Kees Takkenberg.

Kees Takkenberg
c.a.takkenberg@hccnet.nl

(Essen)
- Heimatverein Altenberge
- Heraldischer Verein "Zum Kleeblatt" (Hannover)
- Historischer Verein für die Grafschaft Ravensberg -

AG Genealogie
- Historischer Verein Wolhynien
- International German Genealogic Partnership
- Mosaik – Familienkundliche Vereinigung für das

Klever Land
- Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für
-

das Land Lippe - Der Genealogische Abend
Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde
Nederlandse Genealogische Vereniging
Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde
Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek
Osnabrücker genealogischer Forschungskreis
Roland zu Dortmund
TEFAM - Familienforschung Tecklenburger Land
Verdener Familienforscher
Verein für Altertumskunde und Heimatpflege Haltern am See
Verein für Computergenealogie
Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen
Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abteilung
Münster
Vereinigung der deutschen Adelsverbände
Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland
Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung

Onze voorzitter legt een en ander uit. Foto: Kees Takkenberg.
- Volkskundliche Kommission für Westfalen

Firmen, Dienstleister, Forscher
- Archion - Das Kirchenbuchportal
- Börnemann, Helmut, Familienforscher
- Familienbuch
- Gen_pluswin
- Geneashop
- GES 2000 / Genealogie EDV-Service
- Geschichtlicher Büchertisch
- Heureka! Das Geschichtsbüro
- MyHeritage
- PRO-GEN
- Verlag Degener

Archive und andere Institutionen
- Bistumsarchiv Münster
- Erzbistumsarchiv Paderborn
- Gemeinde Altenberge
- Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ / LWL-Institut für
westfälische Regionalgeschichte
- Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens
- Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Ostwestfalen-Lippe
- Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen
- Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen
- LWL-Archivamt für Westfalen

Deze lijst, voor zover nog aanwezig bij de uitgave van deze Gens
Germana, kunt u ook vinden op www.wggf.de.
Uiteraard kunt u dan gewoon op de naam klikken (Ctrl+ klikken),
zodat u meteen wordt doorverbonden met de desbetreffende site.
Mochten er leden geïnteresseerd zijn in het programmaboekje van
deze Genealogentag, dan kunt u, nogmaals indien niet meer aanwezig op de bovengenoemde website, mij een e-mail sturen met
het verzoek om u dat boekje digitaal toe te sturen. Het is een pdffile van acht MB groot.
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Lezing

De najaarslezing van 2016 door Brigitte Jahnke:

Het bombardement op Leeden
Jos Kaldenbach
jos.kaldenbach@tiscali.nl

Graven ereveld Loenen.
Foto: Fred van der Zwan.

De archivaris van Tecklenburg, mevrouw Brigitte
Jahnke, die al eerder een lezing verzorgde voor de
WGOD, bracht in Baarn, na de ledenvergadering van
29 oktober 2016, een boeiend verhaal over de razzia's
in Den Haag en Hilversum die in de herfst van 1944
plaats vonden. Enkele duizenden mannen, tussen de
17 en 40 jaar, werden meegevoerd om als 'Zwangarbeiter' in Duitsland te werk gesteld te worden.
Een deel kwam in Leeden (Tecklenburg) terecht en
werd later in een Wirtschaft (Gaststätte
Schwermann) ondergebracht. In de nacht van 7 op 8
februari 1945 werden door Britse Lancaster bommenwerpers bommen afgeworpen die als doel het Kanaal
in Ladbergen hadden, maar die door een vergissing
het centrum van het dorpje Leeden plat gooiden. De
kerk, de school, de Gaststätte Schwermann en nog
meer gebouwen werden vernield. Zo'n 52 personen,
waaronder burgers, krijgsgevangenen en dwangarbeiders, vonden de dood, inclusief Nederlandse dwangarbeiders.
Na uitgebreid en moeizaam onderzoek (onder meer
door de spreekster) zijn de namen van 23
Nederlandse slachtoffers bekend. In de bijlage is een
lijst van die Nederlandse slachtoffers opgenomen.
Een van de slachtoffers is Maarten van der Zwan
(Den Haag 22 januari 1912 – Leeden 8 februari 1945).
Onze secretaris Fred van der Zwan heeft onderzoek
gedaan naar de familie Van der Zwan in Scheveningen en heeft over deze familiebetrekking en andere
Scheveningse en Haagse slachtoffers met Brigitte
Jahnke gecorrespondeerd en haar zijn medewerking
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aangeboden. In het archief van de Historische
Genealogische Vereniging Scheveningen (HGVS)
wordt onder andere gezocht naar foto's van de omgekomen Scheveningers.
In een mail van Frau Jahnke aan Fred van der Zwan
schrijft zij over bovenstaande slachtofferlijst:
'Im Anhang finden Sie eine Liste mit den Namen der
Niederländischen Opfer des Angriffs vom 7. Februar
1945. Die Namen, Daten und Orte stammen aus den
Papieren von 1945 bzw. 1961 und ich bin mir sicher, dass
es noch viele Fehler gibt. Über Ergänzungen und
Hinweise auf Fehler freue ich mich!'
Een aantal slachtoffers uit Leeden is herbegraven op
de erebegraafplaats te Loenen bij Apeldoorn.
Vandaag de dag is er, zowel in Nederland als in
Duitsland, een hernieuwde belangstelling voor deze
gebeurtenis, getuige ook onderstaand artikel, gepubliceerd ter gelegenheid van de 70-jarige herdenking
van het bombardement op Leeden in 2015.

Kapel en monument op ereveld Loenen.
Foto: Fred van der Zwan.

Zeitzeugen erinnern an 1945
“Als die Bomben auf Leeden fielen”
Tecklenburg-Leeden
In der Nacht vom 7. auf den 8. Februar 1945 warfen
britische Lancaster-Bomber ihre eigentlich für den
Kanal in Ladbergen bestimmten Bomben über
Leeden ab. Im Stiftsbereich wurden die Kirche, die
Schule, die Gaststätte Schwermann und weitere
Gebäude zerstört. Bei dem Angriff wurden 52
Personen (Zivilisten, Kriegsgefangene und
Zwangsarbeiter) getötet.

Über das an diesen Tagen entstandene Inferno werden Zeitzeugen, die damals
Schulkinder waren, berichten. Am Sonntag, 8. Februar, soll an einem
Erinnerungstag dieser Kriegstage vor 70 Jahren gedacht werden. Bereits um 11 Uhr
findet in der Stiftskirche ein
Gedenkgottesdienst für die 52 Getöteten
statt. Um 15 Uhr wird im Stiftshof an
Hand von Dokumenten, Bildern und
Zeitzeugen-berichten über das Geschehen
und die Hintergründe von der Historikerin
Brigitte Jahnke informiert.
Hopelijk vormt deze hernieuwde belangstelling voor dergelijke oorlogsfeiten als
hierboven beschreven, voor huidige en
Einige Gebäude wurden bei dem
komende generaties, een waarschuwing Bombenangriff zerstört, 52 Menschen starben.
om het nooit meer zover te laten komen. Foto: Kiepker

Bijlage. Lijst van 23 met naam bekende Nederlandse slachtoffers van het bombardement op Leeden (Tecklenburg) op 8 februari 1945
voornaam
familienaam
geb. plaats
geb. datum
1944 wonende te
geïdenti- graf
ficeerd
1 Leendert "Ernie"
den Boef
Rotterdam
4-10-1909
Hilversum
ja
familiegraf
2 Gijsbertus Petrus
Daalhuisen
Utrecht
28-7-1915
Hilversum
ja
Loenen
3 Johannes Franciscus
Fetéris
Amsterdam
17-9-1906
Hilversum
ja
Loenen
4 Johannes
Gerritsen
Haarlem
19-11-1904
Hilversum
ja
Loenen
5 Pieter Cornelis
de Graaf
Scheveningen
21-2-1906
's-Gravenhage
nee
Leeden
6 Hendrik Pieter
van Grieken
Assen
29-6-1919
Hilversum
ja
Loenen
7 Johannes Cornelis
Guijt
Scheveningen
18-2-1913
's-Gravenhage
ja
Loenen
8 Cornelis
den Heijer
Den Haag
11-5-1923
's-Gravenhage
ja
Loenen
9 Willem
den Heijer
Den Haag
11-5-1923
's-Gravenhage
ja
Loenen
10 Albert
Holtrigter
Hilversum
8-9-1921
Hilversum
ja
Loenen
11 Johannes
Janse
Den Haag
11-5-1923
Hilversum
ja
Loenen
12 Johannes
de Jong
Hilversum
1-8-1927
Hilversum
ja
Loenen
13 Willem
van de Keuken
's-Gravenhage
17-12-1912
's-Gravenhage
ja
Loenen
14 Cornelis Gijsbertus
Keur
Zandvoort
23-8-1926
Hilversum
ja
Loenen
15 Jacobus
Kroon
Amsterdam
6-8-1915
Hilversum
ja
Loenen
16 Eduard "Eddy"
Noordijk
's-Gravenhage
22-7-1905
Hilversum
nee
Leeden
17 Arie
Plugge
's-Gravenhage
13-10-1908
's-Gravenhage
ja
Loenen
18 Hendrikus Petrus
Pijpers
Rotterdam
10-5-1901
Hilversum
ja
familiegraf
19 Pieter Klaas
Smelt
Amsterdam
3-6-1911
's-Gravenhage
ja
Loenen
20 Cornelis Johannes
Soldaat
Rotterdam
22-3-1912
Hilversum
ja
Loenen
21 Albert
Verbaan
's-Gravenhage
19-11-1909
's-Gravenhage
ja
Loenen
22 Maarten
van der Zwan
Scheveningen
22-1-1912
's-Gravenhage
ja
Loenen
23 Hendrikus Petrus
van der Zwart
Weesp
23-8-1898
Hilversum
ja
Loenen
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Oud schrift

Van de Loo
Ons lid Richard van de Loo te Soest was zo vriendelijk om de WGOD twee diverse vormen van oud
schrift uit zijn familiearchief te sturen. De eerste
tekst is die op een briefkaart uit 1899, geadresseerd
aan zijn overgrootvader Carl Grasveld, die zich, op
het moment van schrijven, in het Kurhaus te
Rothenfelde bevond.

De tekst op de ansichtkaart luidt als
volgt:
Bonn, den 28. Julij 1899
Werter Herr Grasveld !
Herzlichen Dank für Ihren lieben
Brief, den ich Ihnen/. G.w.(wenn
Gott will) von Reichenhall aus beantworten werde. Wir gedenken am 8.
August von hier über Würzburg u.
München nach Reichenhall u.
Berchtesgaden zu fahren.
An die See gehen wir die-ses Jahr
nicht. Wir haben vor der Reise noch
vieles zu besorgen, darum sende ich
Ihnen, Ihrer lieben Frau u. der ganzen
Familie auf diesem Weg für heute
nun unsere herzlichen Grüsse
Ihre (vrouwelijk) J. Küpper

18

april 2017

Gens Germana

De tweede tekst komt uit Het BRIEVENBOEK 'VAN DE LOO
VENLO 1855-1883'.

- zijn moeder Petronella van de Loo-Voss (1780-1860) te Wetten.

In de collectie van de Stichting Loo-Archief bevindt zich een schrift
met afschriften van brieven vanaf 1855 lopende tot 1883 geschreven
door de oprichter en latere firmanten van de firma Josef Van de
Loo, IJzer- en staalhandel te Venlo. De brieven betreffen correspondentie van zowel zakelijke als persoonlijke aard. De brieven zijn
deels geschreven in oud-Duits handschrift, deels in modern handschrift.

- zijn broer Hubert en diens echtgenote: Hubert en Nette (Antoi-

Het brievenboek bevat 88 dubbele pagina's ongelinieerd papier,
dus 176 bladzijden, met potlood naderhand genummerd, in een harde bruine kaft; formaat 17 x 21.5 cm. In het schrift bevinden zich
ook nog enkele losse afschriften op dun, blauw papier. De eerste
briefschrijver is Joseph van de Loo (1813-1866), oprichter van het
familiebedrijf, en gehuwd met Drika de Gruyter (1821-1864). Hij correspondeert onder meer met:

- zijn zwager Wilhelm Opwis te Kevelaer, gehuwd met zijn zus

- zijn broer Franz en diens echtgenote: Franz en Doortje van de

Loo - van Heukelum te Wetten.
nette) Vaessen te Maasbree.
- zijn zwager J. Holtmans te Geldern, gehuwd met zijn zus Maria

Agnes Caroline van de Loo.
- zijn zwager A. Bosch (Arnold) te Aldekerk, gehuwd met zijn zus

Maria Aldegunda van de Loo.
- zijn zwager Johann Wentzel te Geldern, gehuwd met zijn zus

Johanna Maria Julia van de Loo.
Johanna Friederika Albertina van de Loo.
Onderstaande kopie van 9 maart 1858 betreft een brief van Joseph
van de Loo aan zijn moeder.

De tekst luidt:
[p.] 30

Wetten

Mutter

9 maart 1858

Ich beeile mich so wie auch Frans & Doortje die heute früh um 3 Uhr,
glücklich erfolgte Entbindung, meine liebe Drike, eines gesunden und
starken Knabens mitzutheilen. Die Niederkunft {bevalling} erfolgte
zeijtig und schnell, obgleich dieser Blem {?, dialekt} seinen Vergnügen
bei ihrer Geburt an Stärke übertrifft. Mutter und Kindchen sind dennoch, Gott sei dank, recht wohl, und wird letzteres heute Mittag {12-2
uur} in der h[eiligen] Taufvater Oheim Francis Verzijl und steht
Jeannette Verzijl (die Soeur unseres Vetters J. Verzijl) als Pathe und
Pathin assistieren werden. Die Namen: Franz Johann Hubert erhalten.
Ich wünsche sehr, dass Euch diese Nachricht bei einer guten
Gesundheit antrifft, und verbleibe unter den besten Grüss[en].
PS Gruss und Mittheilung an Hr. Boenten S.V.P.
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Tips voor genealogisch
onderzoek in Duitsland
Om in contact met een van de 16 Landesarchive
(soms nog met de oude naam Staatsarchive) te
komen, is via www.google.de met arcinsys en het juiste Bundesland de plek van hun site te vinden. Daarin
vindt u zeker de belangrijkste Findbücher (archiefinventarissen) om plaatsen/ archiefstukken/ namen te
zoeken. Dat kan dus ook een jonge akte zijn, als het
om een overleden persoon gaat. Soms is er ook
meer beschikbaar. Kerkboeken vindt u daar in principe niet. Deze 16 Länder waren vóór de Franse tijd
(1795) wel 2000 verschillende Grafschaften,
Herzogtümer, Hansestädte, Prinzbistümer en andere
entiteiten. In Duitsland zijn de archiefbronnen erg
verspreid.
De kerken beginnen soms met digitaliseringsprojecten, zoals archion.de voor protestantse gemeenten.
Soms zijn er complete Ortsfamilienbücher
(OFB/FB/OSB) met alfabetisch- lexicografische
samenstellingen van gezinnen. Ook Geschichtsvereine /Heimatvereine maken die soms, bijna nooit op
Internet.
Plaatsnaambepaling is een probleem, sommige
plaatsnamen komen 80 x voor (Neukirch/en); dan
maak je alleen kans door een goede streekbepaling
(Pruisen en Westfalen waren ook wel algemene
namen voor heel Duitsland). Via gov.genealogy.net
lukt het vaak wel, met landkaartaanduiding. Via
meta.genealogy.net is het soms raak, maar lang niet
zo uitgebreid als onze openarch.nl of wiewaswie.nl !!
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Burgerlijke Stand (invoering 1798 of 1876, beperkingen net als in Nederland) en KB- gegevens soms via
genwiki.de of familysearch te bekijken.
Enkele genealogische verenigingen zetten gegevens
online die vrij zijn, zoals de 100.000 Auswanderer uit
het Oldenburgse (ogf.de), anderen alleen hun artikeltitels (wggf.de) of de opsomming van hun gegevens
per plaats (www.wgff.de/digibib), de rest is voor
leden beschikbaar.
Krantengegevens zijn er veel minder dan onze delpher.nl, maar gedbas.de en wordcat en
Nationalbibliotheken kunnen soms ook iets opleveren. Het blijft meestal regionaal.
Stambomen vind je soms op Internet via google.de ,
familysearch.org genealogie, vaak commercieel.
De grootste algemene vereniging, Computergenealogie, heeft al veel bronnen gedigitaliseerd:
Grabsteine, Adressbücher, Verlustlisten W.O. I (compleet, 8 miljoen Duitsers), en W.O. II deels.

Genealogie

Jos Kaldenbach,
jos.kaldenbach@tiscali.nl

Periodieken

Periodieken
Duitsland
Beiträge zur Westfälischen Familienforschung, Band 72/73,
2014/2015. Teilband 1: themanummers Menschen aus Stadt und
Herrschaft Rheda in Mittelalter und Neuzeit [unter Widukind
(1170), Edelherren zur Lippe, Grafen von (Bentheim)-Tecklenburg;
kloosters Herzebrock, Mnarienfelde en Clarholz; x von Are, von
Arnsberg, von Waldeck, von der Mark, von Schwerin, von
Spiegelberg, von Moers, von Hoya. von Plesse, von Berg-'s
Heerenberg, von Rietberg, von Hessen, von Neuenahr, von
Nassau- Wiesbaden- Idstein, von Anhalt Dessau, Alverdissen, von
Hessen-Kassel, von Ronow und Biberstein, von Isenburg-Meerholz,
Steinfurt, von Sayn- Eittgenstein- Hohenstein, von Rothenburg, von
Schönburg-Waldenburg, von Hardenberg, Fortescue]; J. Ossenbrink:
Amtsträger... Burgkapläne, Burgmannen, Ministerialen, Notare,
Freigrafen und Richter, Rentmeister, Vögte... von 1200 bis 1800
[499 man, meestal voornamen; met naamindex]; idem: Die Höfe
und ihre Grundherren im Kirchspiel Rheda [lijst, met talloze naamsveranderingen: Bödinghof-Waldmann/Wehle]; Johanniskirche ...
Beziehungen zu Delbrück und Herzebrock [J. Huneke 1559;
Brüggemann; von Padberg, R. Löwenherz, von Rouen, Papenbreer;
alle 51 Pfarrer: 1201-1854: Schnettlage; met bronnen 1219-1804]; H.J.
Rade: Tecklenburger Besitz und Rechte im Delbrücker Land [Bosenhove, Röhling, von Oer, Timmermanmn, Wegescheide, Klüner,
Blome x zum Bockwinkel, Knaup, Nüsche, Baunenkamp, Beiwinkel,
Büsing, x thor Borch, Pape, Schniedermeyer, Wilsmann, x
Pumperlump, Strothman, Diekman, Sasse, x Timmerman, /
Timmer, Borchel, Rüscher, Göstenmeyer, Beringmeyer, Rellermann,
Berhorst, x Sönning, Austermeier, Tepper, Diederichsmeyer,
Schniederwirth vor der Neuenbrücke, Fortmeyer, Lummer, x
Förster, Lommer, Blome vom Walde, Nelling auf dem Busche x
Schelle, Hagenbroick, Beringmeyer Mewes, Sieding x Benteler, Herr

auf dem Osten, Schorman, Syding, Wiesing gen. Renneke vulgo
Spreienfaenger]; aanv. Beventrup oder Pastors.
Idem, Teilband 2. J. Ossenbrink: Ems. Fluss und Ebene, Orte und
Bauerschaften, Höfe und Hufen [von Emeshus, Emsmann, de
Emesbroke; Allode und Lehen; de Rike anders geheten van der
Emeze, Altmekere; bronnen: 1194-1318, 1844-1869; Gerling, Meier
zu Graflage, Meyer Goebel, Hunewinkel, Mönchmeyer, Lütke
Winkelmann; bronnen 1483-1790] W. Schindler: Neues zu den
Mumperogge- Mumperow -Mumpro [von Berg]; W.-A. Lewe: Die
Fam. von Brachum ...[x Gerwin, Hölscher, Schürmann, Schmidt,
Füchtewanck, Schomacher/ in der Nateln].
Brandenburgische Genealogische Nachrichten, jg. 11, (BGN) 20164. OFB van Dauer (bij Prenzlau) online; Diamantene Hochzeit im
18. Jh. [Gótze x 1664 Neye uit garlitz]; U. Morschka:
Hofnachfolgeregelungen im 18. Jh. [in Grabko/ Guben: Melan x
Madebier gen. Nickel, Krautzig, Bulian, Lampe]; L. Bachmann: Von
Winterthur nach Berlin – die ungewöhnliche Ahnengemeinschaft
eines Ehepaares [Agathe, Burri x Ruff, Studer, Matter, Heinrich,
Rennekandt, Müller, Nekandt, Kosboth, Schikle, Keller, Mayer,
Kientsch, Dertinger, Klemmer, Alexander]; G.-C. Treutler: Wer war
Oberjäger Carl Friedrich Bracklow? [uit Falkenhagen; x Hintze,
Blumeyer]; Der Volksmund… [herder Vogeler x Winter].
Computergenealogie 2016-4. R. Eill: Woher weiss ich das? Bronnen
– zitieren; D. Reuter: Fehler vermeiden; Datendiebe und quellenlose
Onlinestammbäume; Ansichtskarten; Citavi-beheer/ Evidence
explained.
DAGV-News (Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer
Verbände 2013. [jaarboek; betuur; markten; recensies tijdschriften:
Heimatblätter des Rhein- Sieg- Kreises 2011. Siegburger
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Schöffenprotokolle; C.A. von Belderbusch; Idem 2012. WGFF 19972009; OSFA 2001-2011; Geschichte Neustadt an der Aisch (Streiflichter 1985-2011). Idem 2010. A. Herkenrath: M. Rode/ LohHenseler (1550-1623); die Herrlichkeit Strassfeld, Gudenau und das
Drachenfelser Ländchen, von der Vorst zu Lombeck; Idem 2009. J.
Ftoitzheim 1409; graven in Siegburg, vanaf 1462; Idem 2008.
Klooster St. Anna in Alfter; M. Jacobi; synagoge/Mühlengraben in
Siegburg; Idem 2007. 200 Jahre Töpferei; Kattunfebrik Rollfs & Cie.;
Zunftbriefe; Quirrenbacher Mühle in Aegidienberg; Idem 2006. A.
Wissingh (1649-1716); marktcontrole in 1557; F.J. Jung (1840-1910);
kranten in Rheinbach e.o.; Idem 2005. Molenaars; Idem 2004.
Gesundheitswesen; P. Kallenbach (1805-1877). Idem 2003. 100 jaar
HV; leden; kranten; Der Sechtemer Ophof 17e eeuw. Idem 2002.
bedevaart in Bodingen; grensstenen; H. Baden, ruzie; Idem 2000.
1. pogrom van 1096; schepenboeken 1541-1547; van Siegburg; ook
van Merten; Idem 1998/9. Joden in Bornheim, met genealogieën;
enz. 1937-1997. Rec. BGN (Brandenburg) 2007-2012; Frankenberger
Heimatjahrbuch 1979-2013; Waldeckischer Landeskalender 19892012; Jahrbuch Heidelberg 1996-2013; Eberbacher
Geschichtsblätter 1956-2012.
Idem 2014. Recensies ZMFG; Deggendorfer Geschichtsblätter 19812012. Idem 2015. WGFF-overzicht; Beiträge geschichte Landkreis
Cham 1990-2015; Alemannisches Jahrbuch 1981-2012.
De Nederlandsche Leeuw 133, 2016-3-4. C.P. Briët: Van Dedem (tak
Driesberg) [wegens de doodslag van G.v.D. op Jan Kramer in 1752
vluchtte hij de grens over en kreeg protectie van koning Friedrich II
van Pruisen, toen hij het Nyvenheimsche goed Driesberg bij Kessel
in het Kleefsche voor 106.000 zilveren Carolusguldens kocht; van
Wijhe, van Isselmude, Muller/ Mulders; kinderen gewettigd; adelserkenning in 1870; Rivet, van Renesse van Wilp, von Hinüber,
Dekens, von Spengler]; Mesterinck (Groningen); gen.
Koningsberger.
Der genealogische Abend (Lippe) 2016-61. Wilhelm Mellies [politicus; kwartierstaat met veel naamsveranderingen:
Budde/Jürgensmeier]; x Brokmann, Plogstert, Hilbrink, Tiemann,
Hagedorn, Köller, Melges, Rieks, Kuhlenhölter oder Siminsmeier,
Niemeyer, Engelkensmeier, Eke oder Arend im Eichen,
22
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Schmidmeier]; Kriegsbilder [aus Horn 1622, L. Beeck uit
Hallermund {Helmond} bij 's Hertogenbosch; doodgemarteld; deppe, Siepeler, Görder].
Idem 2016-62. Kw.st. Horst Rackelmann [Dedert, Köpke, Thoke/
Wolter, Langklas, Heistermann, Köster, Rott, Vollmer, Berkemeier/
Arend hinter dem Berge, Hackemak, Brockschmidt/ Oberkrome,
Brune/ Toveress, Efselmann/ Pollmann, Raubart/ Hebeler]; das ElbNational- Husarenregiment [Mitter, Sielemann, Gliez, Kely, Benke];
J. Kaldenbach: Dienstvertrag J.Ph. Kock uit Brake [1725; WIC].
Idem 2016-63. Kw.st. Sven Högermann/Stücke(mann) [Schmidt,
Bradler, Wind, Koller, Dirl/Dordel/Durla, Nedow, Kamp, Büker,
Sandkamp, Obst, Bischoff, Koch, Kolloff ]; Apfelsinen 1830 in
Detmold [Wist x Meyer]; Steckbrief 1830 W. Heithecker-Burre].
Idem 2016-64. Kw.st. en publicaties Heinz Wiemann/Knooke [Hanselle, Weeke, Schlüter oder Wolf oder Lüning, Hörtsmeier, Becker,
Herzog, Blanke, Geise, Neese, Klöpping, Rüngener]; I.M.M.
Willeke, met publicaties.
Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter (DFF/
AKdFF) jg. 42, 2016-162. J. Angeli: der Paprikaprofessor- Ein Angeli
aus Isztimer / Szekesfehervar [Angele x Winkler]; D. Dreyer: Banater
in den Registrierungslisten des Gyulay Freikorps [alf. naamlijst
1794-1797; Augustin- Zimer]; Zweitschriften KB Batschka und Banat
in Novi Sad [overzicht per dorp met jaartallen]; OFB Gottlob,
Moritzfeld, Freidorf en Gross Betschkerek (Zrenjanin).
Emsländische und Bentheimer Familienforschung 2016-136. K.L.Galle und L. Remling: Themanummer: Aus dem Taufbuch der
lutherischen Kirchengemeinde Lingen von 1728-1812 [alfabetische
naamlijst met complete transcriptie van de 681 dopelingen, met
ouders, getuigen, indexen]; idem 2016-137. H. Voort: In der Stadt
Neuenhaus die Bürgerschaft verehrt…[verplichtingen en verwachtingen; vanaf 1550 voor 8 Joachimstaler; later soms ook geschonken: Krull x Wulff, Suederdick, Ahagen, v. Gesseler, Cramer, Doeve,
Bachmann, Weissen, Jeliss Janssen van Utrecht, Eerichsson,
Schaffer, Strick, Crassus, Speckmann, Pontanus, T.C. van Nes uit
Amsterdam, Taljard]; idem: Erbtag… verschuldeten Meierhöfen in
der Grafschaft Bentheim [lege boerderijen; Blomering, J. Fabritius
uit Arnhem, Stuurman, Odvelinck/ Lolevinck, Lohmann]; R.

Cloppenburg: Der Hof Hanting in Lehe [nu van Schade, von Langen,
Wolken, Trügging, Heiking, Reiners, Dürken, Wacker, Norda,
Rademaker, Ahrens, Nankemann, Heyen, Schulte]; J.F. Boekhoudt:
Gen. Gerrit Johan te Boeckholt [militairen in Velen; x Engberinghoff,
Kichliers/ Kich uit Lier (B), Averesch]; vervolg statistieken doopboek
luth. Lingen 1728-1812 [lijsten ouderlingen en diakens]; KB omgeving Lingen digitaal in Meppen, ook kranten; expositie
Hollandgänger in Schepsdorf; kerkhof van Wahn bestaat nog, in
1877 werd het dorp door Krupp gesloopt voor schietoefeningen;
Hof Wellen in Emsbüren-Berge 500 jaar oud, boek.
Familienforschung in und um Osnabrúck (FOS) 2017-63. [Diebstahl
der Ehrentafeln in Pente bei Bramsche; Findbuch Altararchiv {Altarchiv?} der zur Gemeinde Kirchlinteln gehörenden Ortschaften; W.
Hofmeister: vervolg AL J. Langenberg VIII, nr. 128-223; Gedenkstein
für J.R. Pagenstecher auf dem Hasefriedhof enthüllt [Bergmeister;
bouwde ook een Holländer-Windmühle in Lechtingen]; vervolg XIII
van dagboek P. Langemeyer [1916; oudschrift: moord op M.
Wieland]; schoenenzaak Goldbecker 1895-2008 [von Wulfena, Gut
Wilften].
Mitteilungsblatt 2016- 115 van de Anglo-German AGFHS.org.uk. A
refugee in 1939 [Ney, Joods]; graven J. Hachmeester en J.G.J.
Heinzelmann in Exeter; The Siebers and the Somme [uit
Hohenlohe]; vervolg J.S. Felger (1784-1835) [Waterloo; C. Wetzel;
The story of D.H. Gaedechens [x Hensman, Sillem, Kretchmer];
Weesboek van Dalston 1879-1939; reünie afstammelingen Pork
Butchers in Hohenlohe; the Schulze family [worstvellenmakers] x
Smith.

Todesfällen auf Schiffen [Hamburg, 1899-1946, tientallen namen,
o.a. Simon Blankendaal, kok op de 'Gaasterland']; H.-J. Gut: Karl
Genzken (1784-1858 Dompropst in Ratzeburg [exm. Sager, Thoms;
wapen; Schüler, Eilers, A.L. Röhr uit Middelburg]; K. Volkart: Siebzig
Jahre im NLF... [Haasemann]; A. Peterburs: Ertrunkene bei
Geesthacht [1566-1630: Boekendael/Brakendall, Dettloffs,
Schlawetaw, Krahmer, Kien, Meyen./ Mein].
Osnabrücker Familienforschung, OSFA 2016-95. A. Himmermann:
vervolg Auswanderer in die USA aus dem Kirchspiel St. Johann
[Menke- Wolf, 200 m/v]; J. Kaldenbach: Die Autobiografie von Ernst
Heinrich Krelage (1786-1855). Eine Eper- Haarlemer- Frankfurter
Bilderbuchgeschichte I [transcript van manuscript 1795 van
Haarlems Archief; stichter van Bloemhof in Haarlem; na 50 jaarlijkse herfstreizen in Frankfurt voor zoon Heinrich geschreven; exm. L.
Meyer; Block, Sandtmann, Moerbeek, Thomas, Kuhlman, Ellmann,
Ambrosius, Dallmann, Tackenberg, von Lennep, Hilvers, Niemann,
Feistelmontel, Rijs]; H. Möller: Möller, Schmiedefam. in Menslage
und Auswanderer nach Nordamerika. Eine Spurensuche [x Spöde,
Kramer, Bodemann, Hammermann, Hinz, Middendorf, Brandt,
Krümberg, vor der Wösten, Sannemann, Moehring]; M. Bergmann:
Reformation und Emigration im Land Salzburg [von Raitenau, von
Kuenburg, von Firmian]; K. Hinze: Fluchtgeschichten.

Niederdeutsche Familienkunde (ZNF) jg. 91, 2016-4. S. Paap: Eine
Frauenleiche in der Hamburger Außenalster [1909; achter de 'Hercules' aan door het ijs gesleept; zelfmoord?; L.B. Becker, dienstmeisje; Pego, Pietsch, Zacharias, Nürnberger]; vervolg Stellingen
1845-1919: v. Nettelbladt [Stieper x Schomacker; zelfmoord; Dohrn,
Pöpleu, Klügling, Michelsen]; O. Puffahrt: Straftatbestände im
Gartower Bezirk [v. Bülow, Grävemeyer, Hildebrand, Ohnesorge,
Jancke, Guhl, Dittmer, Steil, Schelte, Heidmann, Papel,
Siebenbrodt, Ruge]; S. Paap: Berichte und untersuchungen von
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Agenda
22-24 september 2017.
de 69ste Genealogentag in Dresden.
Locatie: World Trade Center (WTC) Dresden,
Ammonstraße 72, 01069 Dresden.
28 oktober 2017.
Najaarsvergadering WGOD te Baarn. Lezing door Herman Oberman over zijn
familie “Van boeren tot wetenschappers”.
24 maart 2018.
Dhr. Kaiser over Oberschlesische onderzoekmogelijkheden in hun museum/ archief
in de buurt van Düsseldorf-Ratingen.
27 oktober 2018.
Rob Dix over digitaal zoeken in Duitse archieven en/of onderzoek in de stadstaat
Bremen/Bremerhaven met ontelbare (handels-)contacten met NL.
maart 2019.
Menno de Lange uit Leeuwarden vertelt over zijn jarenlange zoektocht naar een
voorouder met een patroniem, afkomstig van een boerderij in Tecklenburg.

Het World Trade Center, Dresden

