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Van de redactie

Misschien kijkt u net als ik regelmatig naar het tv-

programma 'Verborgen verleden'.

Wat mij opvalt is, hoe weinig mensen van rond de 

veertig jaar iets van hun grootouders afweten. Maar 

ja, de belangstelling voor het voorgeslacht is niet een 

ieder aangeboren. Soms kunnen daar natuurlijk 

goede gronden voor zijn. Terug naar het programma. 

Kennelijk vindt er met de deelnemers een voorover-

leg plaats, maar in het algemeen overheerst toch het 

verrassingselement. In de uitzendingen wordt de 

keuze voor (vervolg-) onderzoek in de matriarchale 

of patriarchale lijn niet verklaard. Als kijker ben ik 

hier wel benieuwd naar. Ik denk dat het productie-

team een kwartierstaat opstelt en op basis daarvan 

de jacht op 'interessante voorouders' opent.

Bent u wel eens door een locaal historicus, een archi-

varis of een bibliothecaris opgewacht met een stapel 

kopieën van akten en foto's? Deze mensen onthullen 

allerlei bijzonderheden over uw voorouder (uiteraard 

geven de deelnemers vooraf en achteraf toestem-

ming voor de uitzending). Het gesprek met de des-

kundige wordt vaak afgesloten met 'u moet maar 

eens verder gaan kijken in (bijvoorbeeld) Maassluis'. 

In Maassluis staat weer iemand op u te wachten en 

voordat u het weet zit u, geheel verzorgd, in het 

vliegtuig op weg naar een verre bestemming. Overi-

gens gun ik die bekende Nederlander deze reis in de 

tijd wel.

Ook als WGOD moeten wij blij met deze uitzending-

en zijn. Immers verenigingen als de onze profiteren 

van de populariteit van dit programma.

Eigen onderzoek is vaak een avontuur, vooral als u 

hierbij na lang speuren resultaat bereikt. Het zou 

mooi zijn wanneer wij als vereniging elkaar daarbij 

kunnen helpen. 

In dit nummer neemt Tonny Schomaker ons mee 

naar de oorsprong van zijn familie. Gedurende de 

negentiende en twintigste eeuw kwamen vele Duit-

sers naar Nederland.

Maar hoe werd je Nederlander? Dat zoiets niet altijd 

makkelijk verliep, laat Tonny Dijck ons zien. Hans 

Arissen en Frans Roelvink presenteren zich in de 

rubriek 'leden stellen zich voor'. Epidemieën zijn er 

altijd geweest. Vroeger waren er geen talkshows op 

tv, wat een epistel opleverde voor de rubriek Oud 

Schrift. In een Duitse tv-gids vonden wij een enthou-

siaste oproep om digitaal op zoek te gaan naar je 

voorouders.

Maar vergeet niet ook eens te kijken op onze WGOD-

site en onze Facebookpagina.

Natuurlijk ontbreekt de rubriek 'Periodieken' niet.  

Tenslotte deze keer geen Agenda in verband  met de 

onzekerheid met betrekking tot het organiseren van 

bijeenkomsten.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe.

Herman Beudeker

Van de redactie

Herman Beudeker,

email: 

redactie-wgod@wgod.nl
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Naschrift redactie.

Op bladzijde 91 van Gens Germana, jaargang 45 (2019) nr 4 zijn afbeeldingen 

opgenomen van het adelsdiploma Breitschwert uit 1559 en van het familiewapen. 

Voor het publiceren van deze afbeeldingen is in het kader van de Datenschutz 

Grundverordnung (DSGVO) toestemming verleend door het Oostenrijks Staatsar-

chief. Deze aanvulling geschiedt op verzoek van de auteur Fred van der Zwan.



Jos Kaldenbach,

email: 

voorzitter-wgod@wgod.nl

Van de voorzitter
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Van het bestuur

Dit is de eerste Gens Germana van 2021, weer een jaar dat we 

niet gaan vergeten en in ons dagboek kunnen vermelden als 

'nog niet', want de voorjaarsbijeenkomst valt weer uit en dus 

volgt onze eerstvolgende bijeenkomst pas op 9 oktober 2021 in 

Bunnik, Kosterijland 5.

Daar kijken we dan maar naar uit. We hadden de hoop, in 

verband met Corona, op meer inzendingen van leden. We 

hebben er ook verschillende binnengekregen, maar de 

portefeuille raakt leeg, dus kijkt u gewoon eens of u iets kunt 

schrijven of nog wat heeft liggen. Het mag heel oud zijn en 

onaf, wij kunnen u daarbij helpen. Tonny Schomaker heeft dit 

gedaan, hij zocht, buiten het Bistumsarchiv, ook in andere 

bronnen van het Staatsarchiv van Osnabrück, een idee voor 

velen en wat ook een mooi stuk oud-schrift opleverde. Ons 

Limburgs lid Hans Ploum stuurde me nog een verwijzing naar 

een krantenartikel met ideeën voor onderzoek. De 'Gen' van 

het CBG deed dat ook in hun nummer 3 van 2020, u vindt dat 

allemaal in de bieb van de NGV in Bunnik.

Er is aanstaande oktober een maximum van 30 bezoekers. U 

dient zich daarom - liefst ruim - van te voren als bezoeker bij 

mij aan te melden, in ieder geval vóór 20 september (per mail 

of telefonisch). En hierbij geldt: wie het eerst komt…… wer 

zuerst kommt … Wie écht niet bij een PC kan, kan mij bellen: 

06 33738015.

Uw voorzitter Jos Kaldenbach

jos.kaldenbach@tiscali.nl



Genealogie

De familie Schomaker

Tonny Schomaker,

email:

tonny.schomaker@gmail.com

Lengerich (Emsland)

De bakermat van onze familie ligt in Lengerich in het 

Emsland (D). Bij het benaderen van deze plaats 

springen meteen al twee kerken in het oog. De 

katholieke kerk en de evangelische kerk. De periode 

na de reformatie bracht veel onrust en veranderingen 

teweeg. Op het gebied van het geloof wisselden de 
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machtsverhoudingen voortdurend, vandaar dat men 

steeds weer probeerde om de onderdanen te 

dwingen een ander geloof aan te nemen. In 1541 

bezette de graaf van Tecklenburg dit gebied en 

plaatste een lutherse predikant op de preekstoel. Van 

1546 tot 1578 hadden in de het graafschap Lingen de 

keizer en de Spaanse Koning het weer voor het 

zeggen en die voerden het katholieke geloof weer in. 

In die tijd had je veel oorlogen, rooftochten en 

brandschattingen over en weer, met als gevolg veel 

leed onder de bevolking. In 1578 kwam het 

graafschap onder bewind van de gereformeerde 

Oranjes. Men probeerde voor de tweede maal de 

Reformatie in te voeren. De priesters moesten het 

land verlaten. De kerk, de pastorie en andere 

bezittingen werden geconfisqueerd. In 1605 

heroverden de Spanjaarden het graafschap en werd 

alles weer katholiek.

Tot het jaar 1633, toen de macht weer door de 

Oranjes werd overgenomen. Met als gevolg weer 

opnieuw een verzoek, het derde!, om de Reformatie 

weer in te voeren. In 1648 werd het graafschap 

Lingen met de provincie Overijssel verbonden en 

werd de kerkgemeente weer gereformeerd. 

Kerkgebouw en pastorie werden wederom 

geconfisqueerd en overgedragen aan de protestantse 

dominee. Katholieke godsdienstoefeningen konden 

alleen nog worden gehouden in boerenschuren. 

Tenslotte werd 1674 voor de vierde keer een poging 

gedaan om de Reformatie in te voeren en deze 

streng te handhaven. De priesters moesten het 

gebied definitief verlaten en iedere vorm van 

Blikvanger van Lengerich (Emsland)
Wapen Lengerich



geestelijke zorg was verboden. Vanaf die tijd werden katholieke diensten over de landsgrens gehouden, onder 

andere op de Harrenhof in Lotten bij Haselünne. Daar konden de katholieken ook de sacramenten ontvangen. 

Zij lieten hun kinderen daar katholiek dopen en trouwden er ook. Velen lieten hun kinderen zelfs voor een 

tweede maal in het dorp dopen. Ook trouwden zij in Lotten om de vaak hoge boetes elders te vermijden. In 

1702 kwam het graafschap in handen van de Pruisen en werd het voor de katholieken weer wat dragelijker. In 

1715 werd een schuurkerk gebouwd en vervolgens in 1720 een noodkerk. In 1873 werd een nieuwe kerk 
1gebouwd omdat teruggave van de oude kerk niet gelukt was.

Stamreeks familie Schomaker

 I.  Detert Schomaker, geb. Lengerich-Emsland 1689, Heuermann bij de familie Harren te Lotten/Haselünne, 

overl. Lotten-Haselünne 8-12-1768 (oud 79 jaar), tr. Lengerich-Emsland 24-1-1718 Adelheid Placken, geb. 

Lengerich-Emsland 1691, overl. Lotten-Haselünne 18-10-1746 (oud 55 jaar).

Deterts zoon, Johannes Schomaker, trouwt met Catharina Elisabeth Harren, dochter uit het huis van de 
2familie Harren.  Voor verdere bijzonderheden over de door de familie Harren bewoonde boerderij, verwijs 

ik naar de paragraaf Harrenjans Hof. De stamreeks wordt hieronder voortgezet door de zoon Bernhard.

 II. Bernard Detert Schomaker, ged. Lotten-Haselüne 24-3-1727, Heuermann, kolonist te Rühlertwist, 

landbouwer, overl. Rühlertwist 15-2-1801 (oud 73 jaar), tr. Haselüne 19-4-1754 Euphemia Maria Bitters, geb. 

1722, overl. Rühlertwist 8-1-1819 (oud 97 jaar (!)).

 III. Johann Friederich Schomaker, ged. Lotten-Haselüne 10-8-1764, Heuermann, kolonist te Rühlertwist, 

landbouwer, overl. Rühlertwist 16-10-1849 (oud 85 jaar), tr. Twist 29-5-1804 Maria Helena Blaue, geb. 1779, 

overl. Rühlertwist 4-7-1853 (oud 66 jaar).

De transcriptie van de geboorte akte uit 1809 van zijn zoon Frans Wilhelm volgt in de paragraaf over de 

transcriptie. 

De stamreeks wordt hieronder voortgezet door de zoon Johannes Bernardus.

 IV. Johann Bernard Schomaker, ged. Rühlertwist 18-10-1812, scheper, kremer, kolonist te Kopstukken 

(Groningen), landbouwer, overl. Onstwedde 23-4-1875 (oud 62 jaar), tr. Haren-Ems 17-2-1852 Adelheid 

Lenzing/Lensing, ged. Landegge/Haren-Ems 24-11-1828, overl.Onstwedde 17-2-1899 (oud 70 jaar).

De nationaliteit van Johann Bernard Schomaker is verschillende keren gewijzigd zonder dat een verhuizing 

noodzakelijk was:

  1810-1815  Franse keizerrijk

  1815-1866  Koninkrijk Hannover

  1866-1871  Koninkrijk Pruisen

  1871-1918  Duitse (keizer) Rijk, dit noemt men wel het tweede rijk.

 V. Johannes Bernardus Schomaker, geb. Onstwedde 31-12-1872, kolonist, klompenmaker, landbouwer, overl. 
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Onstwedde 23-10-1955 (oud 82 jaar), tr. Onstwedde 5-4-1902 Anna Willemina Poker, geb. Vlagtwedde 6-2-

1883, overl. Stadskanaal 10-8-1969 (oud 86 jaar).

 VI. Johannes Bernardus Schomaker, geb. Onstwedde 14-4-1913, landbouwer, dorser, stoker/machinist, overl. 

Stadskanaal 2-6-2002 (oud 89 jaar), tr. Onstwedde 26-5-1941 Gezina Kamphuijs/Kamphuis, geb. 

Onstwedde 22-3-1915, overl. Stadskanaal 27-10-1981 (oud 66 jaar)

 VII. Antoon Schomaker, scheepswerktuigkundige, docent.

Toelichting: De gemiddelde leeftijd bij overlijden van generatie I tot en met VI is 80,4 jaar, waarvan de 

gemiddelde leeftijd van de man 78,3 jaar is en van de vrouw 73,3 jaar. Een mooie leeftijd zeker voor die tijd.

Harrenjans Hof, ook wel genoemd 'Haeger Wehr'

Al eeuwen, voor zover is na te gaan, wordt de 

boerderij bewoond door het geslacht "Harren". 

Eigenaar van de boerderij was in het midden van de 

achttiende eeuw Joan Harren. De boerdeij had toen 

drie heuerleute: als eerste Joan Stolte, als tweede 

Joan Schomaker en als derde Johannes Heinrich 

Timmer. De vader van Joan Schomaker is de vader 

van de hier beschreven stamreeks.

De politieke gebeurtenissen in het Graafschap 

Lingen gingen niet aan Lotten voorbij. In 1674 

moesten de katholieken van Lengerich hun kerk, 

pastorij en scholen ontruimen. De pastoor en 

kapelaan vertrokken naar Lotten in het Munsterse 

gebied. Na enige tijd ging de pastoor wonen op de 

Harrenjans Hof en werd de 'deel' (schuur) ingericht 

voor godsdienstige handelingen. Alle Lengericher 

(katholieke) kinderen vervulden hun religieuze plichten in Lotten, voorzover het mogelijk was gezien de grote 

afstand. In 1704 werd een woning voor de pastoor gebouwd (middelste gebouw op de foto). In de gevel staat 

het opschrift "Weisheit ist besser dann Stärcke. Ein Fürsichtiger Man Übertrift den Starcken." Eccl. 9. In 1715 werd 

een noodkerk, direct aan de grens op het Munsterse grondgebied, gebouwd om de Lengericher katholieken 

een lange kerkgang te besparen. Die kerk is maar drie jaar in gebruik geweest, want toen kregen de katholieken 

in het Graafschap Lingen (dus ook die van Lengerich) toestemming om weer kerkdiensten te houden.
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Gens Germana

Noot:

provisor Ecclesia = voorz. kerkbestuur

uxor = echtgenote

proles = kinderen

mater = moeder

pater = vader

frater = broeder

famulus = knecht

famula = diestmeid

filia = dochter

vidua = weduwe

viduus = weduwnaar

Joes (Johannes) Schomaker is een 

zwager van Joan Harren de 

hofbezitter.

Woning van de pastoor met opschrift. 

(eigen opname 1996)

Bijlage: Status Animarum 

1749 (zielenregister) 

Kerspel Haselünne, 

buurtschap Lotten 

(bron: Bisdomarchief 

Münster)
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Transcriptie geboorte-akte 1809 van Frans Wilhelm Schomaker

Het document komt uit het Staatsarchief van Osnabrück. In de Duitse Staten 

werd in de periode onder keizer Napoleon de burgerlijke stand ingevoerd, maar 

na zijn vertrek ging alles weer als vanouds.

Twist den Zehnten April eintausend achthunderd und neun (10 april 1809) 

vormittags halb zehn Uhr erklärte vor mir, dem untergeschriebenen Missionar, 

der Colonist Rühlerstrange Fridric Schomaker, geboren zu Kamphausen 

Kirchspiels Bockloh dessen Eltern nachher Heuerleute zu Lotten Kirchspiel 

Haselünne, vorgenannter Vater das Baumeister-Handwerk erlernte, und immer 

trieb, bis er hierher zog und eine Colonieplatze annahm, worauf er sich nun 

alleine mit dieser Arbeit beschäftiget, in Gegenwart zweier Zeugen;

 1. Jan Berend Jannink Ehreals Heuermann in Grossen Fullen Krschiels Meppen 

und nun Colonist auf'm Rühlerstrange. Vetter des Kindes, sieben und funfzig 

Jahr alt, und

 2. Berend Huge, Oheim des Kindes, gebürtig aus'm Bockhofe Kirchspiel 

Hertzlake, nachher Heuermann zu Lotten, Kirchspiel Haselünne von woher 

er die Moor Colonie auf'm Rühlerstrange annahm und sich nun damit einzig 

beschäftiget und jetzt acht und vierzig Jahr alt ist, dass genanntem Vater 

Fridric Schomaker jetz funf und dreissig Jahr alt, von seiner Ehefrau 

Margaretha, geborne Blaue ein Sohn den achten April des morgens acht Uhr 

geboren, seije und ihm die Namen Frans Wilhelm beijlegte.

Diese angefertigte und vorgelesene Geburtsakte haben alle genannte 

eigenhändig untergeschrieben.

Fridric Schomaker

Jan Bernt Jannink

Herm. Berend Hoge

Joh. Hake, provisorischer Civilstandes

Beamter, Missionair mpp. (manu propriae, = eigenhändig).

Toelichting Colonieplatz

In de jaren 1784-1788 werd de Kolonie Twist gesticht. De familie Schomaker 

afkomstig uit Lotten-Emsland kreeg twee percelen toebedeeld (nrs 31 en 32). 

Twee zwagers kregen ook percelen. Elke woonplaats kreeg acht Vierup akkerland 

(ongeveer 2,5 hectare) en tevens toestemming voor de vrije uitloop van 

schapen. Uiteraard moest er wel erfpacht betaald worden maar waren de eerste 

jaren daarvan vrijgesteld omdat het land eerst in cultuur moest worden 
3gebracht.

Noten

1. Kleine führer durch die Pfarrkirche, zj. Lengerich (Emsland).

2. Status Animarum 1749 (zielenregister), Sögel 1995.

3. Horst H. Bechtluft, Die Historie vom Twist, Meppen/Ems 1977.
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In het nummer 4 van december 2020 van Gens 

Germana schreef ik al dat mijn overgrootvader 

Bernard Heinrich (geboren Diek) in 1882 op 

tienjarige leeftijd vanuit Altenberge (D) naar Emmer-

Compascuum migreerde, samen met zijn oudere 

broer Hermann en ongehuwde moeder Anna 

Elisabeth Diek. Hermann ontvluchtte de Pruisische 

dienstplicht en aangekomen in Nederland wijzigden 

ze hun naam in Dijck. Het duurde tot 1937 voordat 

de kinderen en kleinkinderen van de beide broers 

Dijck de Nederlandse nationaliteit kregen. In dit 

artikel zet ik uiteen hoe die naturalisatie verliep, 

gebruik makend van bronnen afkomstig van zowel 

archiefonderzoek als mondelinge overlevering.

De migratie van Duitsers leverde voor Zuidoost 

Drenthe een welkome aanvulling van arbeiders voor 

de ontginning van het hoogveen op. Toch baarde dit 

de autoriteiten ook zorgen. Op 7 januari 1875 schrijft 

de burgemeester van Emmen een brief aan de 

Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te 

Leeuwarden:

“Uit den bij mijnen brief van 5 dezen No. 9 ingezonden 

vreemdelingenstaat heeft Uw Hr. Edelgestrenge kunnen 

opmaken, dat een groot aantal vreemdelingen in deze 

gemeente verblijf houden. Bijna allen zijn kleine 

landbouwers, die hun bestaan vinden door het 

verbouwen van veenboekweit op de uitgestrekte veenen 

dezer gemeente, en uit de aan de gemeente Emmen 

grenzende Pruisische provincie Hanover zijn 

aangekomen. Het komt somwijlen voor dat zich 

personen bij mij aanmelden die gedeserteerd zijn van de 

Pruisische militie, weshalve ik U Hr. Edelgestrenge 

beleefdelijk verzoek mij te willen onderigten of er 

bezwaar tegen bestaat, dat ook aan dezen eene reis- en 

verblijfpas uitgereikt wordt.”

Een bestaan opbouwen in Nederland

In 1882 aangekomen in Nederland, kocht het gezin 

Dijck van hun spaargeld een oud huis in het 

Munsterseveld (tegenwoordig Emmer-

Compascuum). Slechts ruim één jaar woonden zij 

hier toen Anna Elisabeth plotseling overleed bij een 

boer in Rütenbrock waar zij werkte. Herman bleef 

toen alleen met zijn broertje over. Klaarblijkelijk, 

zonder al te veel steun van de rest van de familie, 

slaagden ze er met hun tweeën in om zich door het 

leven heen te slaan. Terwijl Herman overdag ging 

werken bij de boeren of in het veen, deed zijn 

broertje zo goed en zo kwaad als het ging het 

huishouden en maakte eten voor hen beiden. Na 

verloop kreeg Herman verkering met Helena Aleida 

Vos en in 1888 besloten zij om te gaan trouwen. 

Hiervoor moest Herman op het gemeentehuis van 

Emmen een geboortebewijs overleggen. Dit bewijs 

moest uit Altenberge worden gehaald waar hij en zijn 

broer waren geboren. Aangezien er echter in 

Duitsland een opsporingsbevel was uitgegeven met 

de bedoeling om hem alsnog in het leger in te lijven, 

durfde Herman niet over de grens. Hij was niet de 

enige in de grensstreek die met dat probleem zat. 

Voorlopig werd het aldus opgelost: Herman en zijn 

bruid werden door de pastoor van Rütenbrock voor 

de kerk getrouwd. Volgens hun eigen geweten 

Tonny Dijck,

email:

t.dijck@gmail.com
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leefden zij gehuwd maar volgens de Nederlandse wet 

werden ze als ongehuwd beschouwd en de kinderen 

dan ook als onwettige kinderen ingeschreven.

In de tussentijd was ook Hendrik volwassen 

geworden. Hij kreeg verkering met Maria Catharina 

Brüning, en ook zij besloten te gaan trouwen. Maar 

ook Hendrik durfde zich niet in Duitsland te laten 

zien want ook hij zou dan als dienstplichtige in 

Duitse militaire dienst moeten. Het was zelfs tijdens 

de Rütenbrocker kermis al eens gebeurd dat Hendrik 

zich toch in Duitsland had gewaagd. Hij werd 

gewaarschuwd dat de gendarme naar hem op zoek 

was en halsoverkop zocht Hendrik in het nachtelijk 

duister het veilige Nederland weer op.

Hendrik wil voor de wet trouwen. De situatie waarin 

zijn broer met zijn huwelijk verkeerde gaf geregeld 

problemen, en daarom besloot Hendrik om naar het 

gemeentehuis in Emmen te gaan om daar eens zijn 

licht op te steken. De ambtenaar bevestigde wat hij 

eigenlijk al vermoedde: hij had persé een 

geboortebewijs nodig om voor de wet te kunnen 

trouwen. Zonder dat document kon men niets voor 

hem doen.

Teleurgesteld verliet Hendrik het gemeentehuis en 

ging vóórdat hij de terugtocht aanving, nog even een 

borrel drinken bij café Boesjes dat in die tijd aan de 

markt was gevestigd. Aan Jan Boesjes, die ook 

'adviseur' was voor de gemeente, en ambtenaar van 

de burgerlijke stand, vertelde Hendrik zijn probleem. 

Boesjes zei tegen hem “Drink jij nog maar even een 

borrel, in die tijd ga ik eens bij het gemeentehuis 

kijken.” Na verloop van enige tijd kwam de 

caféhouder terug met de boodschap “Ga maar naar 

het gemeentehuis, je papieren liggen klaar en zijn in 

orde gemaakt.” Hier zei men Hendrik dat zijn broer 

Trouwboekje van 

25 januari 1895 van  

Hermann Dijck en 

Helena Aleida Vos
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ambtenaar werd opgesteld, en die in het archief van 

de gemeente Emmen bewaard is gebleven. Negen 

gezinnen, waaronder dat van Hendrik Dijck, worden 

erin doorgelicht. In dat rapport wordt de situatie als 

volgt samengevat:
 Bernard Heinrich Dijck vestigt zich als Duitser in 

Nederland. Op 9 februari 1897 trouwen hij en 

Meike Bruining. Zij heeft de Nederlandse nationali-

teit maar verliest haar nationaliteit door haar huwe-

lijk.
  In Duitsland is er de wet “Gesetz über die 

Erwerbung und den Verlust der Reichs- und 
1Staatsanhörigkeit”  van 1 juni 1870. Volgens de 

Emmense ambtenaar verliest het gezin na tien jaar 

huwelijk, conform paragraaf 21 van bovengenoem-

de wet, de Duitse nationaliteit door meer dan tien 

jaar verblijf buiten Nederland. Daarmee werden ze 

stateloos.
  Artikel V van de Wijzigingswet van 21 december 

1936 geeft aan dat kinderen uit een huwelijk van 

een Nederlandse vrouw en een stateloze man de 

Nederlandse nationaliteit dienen te verkrijgen.

“Het wettig kind, dat vóór de in werking treden van 

dit artikel in het Rijk geboren is uit een huwelijk, 

gesloten tusschen een Nederlandsche vrouw en een 

vreemdeling zonder nationaliteit, bezit, mits het bij 

dit in werking treden woonplaats heeft in het Rijk, in 

Nederlandsch-Indië, in Suriname of in Curaçao en 

geen andere nationaliteit heeft, den staat van 

Nederlander.

Eveneens bezit den staat van Nederlander het wettig 

kind, dat na het in werking treden van dit artikel uit 

een zoodanig vóór dat tijdstip gesloten huwelijk in het 

Rijk geboren wordt, mits de ouders op genoemd tijd-

stip woonplaats hadden in het Rijk en het kind geen 
2andere nationaliteit heeft.” 

  Op basis van dat artikel verkrijgen per 1 juli 1937 de 

kinderen (en kleinkinderen) de Nederlandse natio-

naliteit.

óók langs moest komen. Zodoende konden de twee 

broers een wettig huwelijk sluiten. Door hun huwelijk 

werden tegelijk de drie al geboren kinderen van 

Herman en Helena óók gewettigd en behielden de 

Nederlandse nationaliteit.

Het Nederlandse staatsburgerschap

De kinderen die dáárna werden geboren waren 

echter stateloos, zelfs nog mijn vader, kleinkind van 

Bernard Heinrich en geboren in 1933! En dit zou 

voortduren tot in de jaren dertig, want pas per 1 juli 

1937 verkregen ze de Nederlandse nationaliteit via 

wet 36/209. Hoe dat precies juridisch zat, vinden we 

terug in een rapportage die in 1949 door een ijverige 

Hermann Dijck 

(1863-1935)
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  De ambtenaar betoogt dat dit onterecht is aange-

zien B.H. Dijck volgens hem bij het huwelijk niet 

stateloos was, maar de Duitse nationaliteit bezat.

Toch heeft dit blijkbaar geen verdere gevolgen gehad, 

de Nederlandse nationaliteit is hen niet afgenomen. 

Drie jaar later bleek dit van grote waarde te zijn. In 

Zuidoost Drenthe waren vele jongens, geboren en 

getogen Nederlanders, officieel stateloos maar 

werden door de Duitse bezettingsmacht als Volks 

Duitsers beschouwd vanwege hun Duitse origine. Je 

kon dan worden verplicht om in de Duitse 

Wehrmacht te dienen. Mijn ooms ontsprongen de 

dans door hun Nederlands staatsburgerschap vanaf 

1 juli 1937. Velen die dat geluk niet hadden doken 

onder, maar er waren ook een aantal die dat niet 

durfden en tóch in Duitse militaire dienst traden. Dat 

werd hen later na de oorlog vaak kwalijk genomen.

Noten

 1. Zie: http://www.verfassungen.de/de67-18/ 

staatsbuergerschaft70.htm “§ 21. Norddeutsche, welche 

das Bundesgebiet verlassen und sich zehn Jahre lang 

ununterbrochen im Auslande aufhalten, verlieren dadurch 

ihre Staatsangehörigkeit”.

 2. Te raadplegen via de site van de Koninklijke Bibliotheek, 

www.kb.nl.

Winter 1940/1941. Bernard Heinrich staat hier (2e van rechts) 

op de foto met v.l.n.r. Maria Geziena Alers-Teijken, 

kleinzoon Franciscus Anthoon Alers (*12-8-1937), 

dochter Anna Elisabeth Alers-Dijck (*8-5-1897) en 

links van hem schoonzoon Franciscus Anthonius Alers (*19-10-1894). 

De foto is genomen naast zijn huis aan de Berkenrode 2, Barger-Compascuum. 

Op deze plek bevindt zich tegenwoordig het museumdorp Veenpark.
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Hans Arissen,

email: 

j.j.arissen@hetnet.

Op verzoek van de heer Kaldenbach schrijf ik, mede 

namens het trio Arissen, mijn neef, diens zoon en 

ikzelf. Om de stamboom Arissen-Jansen van onze 

Betuwse grootmoeder verder op te 

kunnen stellen, willen we meer 

inzicht krijgen betreffende haar, uit 

Duitsland komende, voorouders. Dat 

is de reden dat we van de WGOD lid 

geworden zijn, daar we daar meer 

specifieke expertise verwachten dan 

we inmiddels zelf in huis hebben.

De gezochte lijn gaat via de Betuwse 

dorpen Driel-Oosterhout-Ochten-

IJzendoorn naar Duitsland vanwaar 

omstreeks 1770-1773 ene Arnoldus 

Jansen, waarschijnlijk als arbeidsmigrant, via Bottrop 

naar Nederland is getrokken. Helaas komen we, 

ondanks enige voorbereiding in de Duitse 

geschiedenis en genealogie, niet verder met ons 

onderzoek. We benaderden op basis van onze, naar 

nu blijkt deels foutieve, gegevens reeds Mosaik, het 

Stadtarchiv Bottrop en het Landesarchiv NRW, doch 

dit leidde niet tot resultaten. De bemensing van deze 

archieven heeft in deze coronatijd ook een rol 

gespeeld, met name Mosaik laat dit zelf ook weten. 

We hopen met ons lidmaatschap gebruik te mogen 

maken van het archief van de WGOD* en de 

aanwezige expertise.

Wat is het geval? Eerder werden we mede door 

internet en enige genealogische websites, ons 

inziens, op het verkeerde spoor gezet. Ene Arnoldus 

Jansen, in Goch Duitsland geboren, werd daar 

vermeld met als ouders Jurjen Jansen en Beatrix 

Schäen en aan de Ochtense Jansen gelinkt. Hun 

kinderen Jansen komen uiteindelijk in o.a. Rotterdam 

terecht. Uit verder onderzoek bleek dat de 

vernoeming van de kinderen van 'onze' Ochtense 

Arnoldus niet strookte met dit Duitse echtpaar 

Jansen-Schäen. Op basis van de in aanmerking 

komende namen van hun kinderen zouden dat Evert 

Jansen en Agnieta N.N. moeten zijn, daar, volgens 

het Landesarchiv NRW, ook in Rheinland een 

dergelijke vorm van vernoeming gebruikelijk was.

Zijn we op internet misleid? Een reden te meer om 

terug te keren naar 'onze' Arnoldus, geboren op 19 

september 1751 in Duitsland en die circa 1778-1779 in 

Ochten gehuwd zou moeten zijn met IJda van de 

Pavort. Helaas kunnen we dit ook niet bewijzen daar 

het trouwboek van Ochten over deze periode 

verbrand zou zijn. In Ochten zijn vanaf 1779 wel hun 

kinderen gedoopt. Ook vonden we een aantekening 

uit 1829 in het bevolkingsregister Ochten, dat 

Arnoldus uit Bottrop afkomstig was en tevens laat dit 

register zijn geboortedatum zien: 19-9-1751.

Dit alles overziende was een reden om ons nog eens 

te bezinnen op alle gegevens uit ons onderzoek en 

we besloten terug te gaan naar de laatste feitelijke 

Nederlandse vermeldingen in het bevolkingsregister 

van Ochten. We kunnen nu weer (opnieuw!) gaan 

zoeken in Duitsland.

Ik stel gelijk maar de vraag aan u als lezer: heeft u 

eventueel aanwijzingen voor ons of heeft u mogelijk 

een connectie met de uit Bottrop 'ausgezogene' 
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bestuur besloten de bibliotheek op te heffen. 

Alvorens hier toe over te gaan heeft een bestands-

vergelijking met het Documentatiecentrum van de 

Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) te 

Bunnik plaatsgevonden. Op basis hiervan is een 

aantal periodieken en boekwerken aan de NGV 

overgedragen. De NGV beschikt over vele en goed 

toegankelijke bronnen met betrekking tot 

genealogisch onderzoek in Duitstalige gebieden. Het 

is de moeite waard om daar u licht op te steken.

Arnoldus Jansen, die gehuwd was met de 

Nederlandse IJda van de Pavort? We zouden dan 

graag eens met u in contact willen treden!

Namens ons alle drie, J.J. (Hans) Arissen

*) Naschrift redactie.

Vanwege het beperkte beroep dat op het archief en 

de bibliotheek van de WGOD werd gedaan, heeft het 

Ongeveer veertig jaar geleden ben ik begonnen met 

stamboomonderzoek. Soms was ik er veel mee 

bezig, maar vaak ook niet. Mijn hobby heeft drie jaar 

geleden, na mijn pensionering als ambtenaar bij de 

gemeente Breda, een nieuwe impuls gekregen door 

DNA-onderzoek. Tot vorig jaar was ik actief binnen 

de Nederlandse Genealogische Vereniging, maar 

door omstandigheden ben ik daarmee gestopt

Als kind was ik al geïnteresseerd in de genealogie. 

Thuis stond in de boekenkast een oude encyclopedie 

uit de negentiende eeuw met heel veel biografische 

informatie over bekende en onbekende koningen, 

pausen, belangrijke personen, enzovoort. En om een 

beetje orde in die vele namen te krijgen stelde ik al 

stambomen op.

Toen ik oude familiefoto's vond, wilde ik natuurlijk 

ook weten wie dat waren. Uiteindelijk kreeg ik uit de 

nalatenschap van een ongehuwde tante twee op 

ivoor geschilderde portretjes uit het begin van de 

negentiende eeuw van haar grootouders. Natuurlijk 

werd ik toen helemaal besmet met het virus dat 

genealogie heet, maar gelukkig niet zo erg is als waar 

we nu mee te maken hebben!

Naast genealogie is ook fotografie een veel 

beoefende hobby van mij. Tot slot wandel en fiets ik 

graag in mijn woonomgeving. Ik verveel mij dus niet.

Mijn oudst gekende voorvader Roelvink, Carl 

Ferdinand Rolving, is rond 1700 geboren in 

Horstmar, Kreiz Steinfurt, Münsterland, Westfalen. 

En daar bots ik meteen al op een muur omdat de 

katholieke dopen van Horstmar na 1700 beginnen. 

Nu wil het geval dat Horstmar grenst aan de plaats 

Laer, waar een in die omgeving heel bekende bijna 

naamgenoot vandaan komt: Werner Rolevinck. Hij 

leefde in de vijftiende eeuw en was een karthuizer 
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monnik die veel heeft geschreven. Natuurlijk heb ik 

inmiddels veel gevonden over zijn familie, die 

afkomstig is van een belangrijk Hof Scholten in Laer. 

Over hem wil ik nog wel een bijdrage voor Gens 

Germana schrijven.

Maar het zal duidelijk zijn dat ik vooral op zoek ben 

naar Carl Ferdinand Rolvink. Zijn vader is mogelijk 

een Johann Rolving die in 1700 als 'Gemeinsman' in 

Horstmar wordt genoemd.

Net zoals dat in Twente en in de Achterhoek het 

geval is, zijn er in Münsterland diverse boerderijen 

die een naam dragen die verwant is aan Roelvink, 

zoals Roleving, Rolefing, Rolving of Rolevinck.

Inmiddels heb ik ook veel gegevens verzameld over 

andere families in Duitsland met een aan Roelvink 

verwante familienaam. Zoals bijvoorbeeld een 

familie Rolinck, afkomstig uit Havixbeck. Dat was 

een familie van brandewijnstokers, die later een 

bekende bierbrouwerij begonnen. Net zoals mijn 

familie is deze familie katholiek. Het grappige is, dat 

in deze familie ook de voornaam Ferdinand 

voorkomt, maar een relatie heb ik tot dusver niet 

gevonden. Als die er zou zijn, dan moet dat vóór 

1600 zijn geweest. Over deze familie Rolinck is 

overigens gepubliceerd in het Deutsche 

Geschlechterbuch van 1980. In 1962 is in dezelfde 

reeks ook een stamreeks geplaatst van een familie 

Rohlfing, afkomstig uit de omgeving van Stolzenau 

aan de Wezer, dat een stuk noordelijker in Duitsland 

ligt dan Münster.

In Nederland hebben zich vanaf de zestiende eeuw 

verschillende families Roelvink gevestigd, afkomstig 

uit Münsterland. Met name in en om Amsterdam 

heb ik veel gevonden. Van de huidige tien families 

Roelvink zijn er drie afkomstig uit Vreden aan de 

Berkel, Kreiz Borken. Rond 1730 trouwen in 

Amsterdam een drietal broers, waaronder mijn oudst 

bekende voorvader, rooms en afkomstig uit 

Horstmar, terwijl een vierde broer in Vreden, 

Noordrijn-Westfalen woont. Zij komen ook voor op 

een bevolkingsoverzicht uit 1749 in Vreden. In 

Alstätte, net over de grens bij Haaksbergen, woonde 

in de zeventiende eeuw ook een Rolving, rooms, die 

in Buurse introuwde op een boerderij 'De Cuijper 'en 

zich voortaan Cuijpers noemde. Kortom, er zijn heel 

veel losse einden rond Roelvink.

De familie Roelvink, waartoe een bekende 

volkszanger uit Amsterdam behoort, is geen familie 

van mij en is afkomstig uit de omgeving van het 

hiervoor genoemde Stolzenau.

Ik hoop, dat het erover schrijven, mij misschien tips 

kan opleveren om door 'de muur' in Horstmar heen 

te breken. Dat zal moeilijk gaan, want er is veel 

informatie vernietigd, zowel voor als na de 

Dertigjarige oorlog.
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De lezers van het Duitse blad Funk Uhr werden uitgenodigd om in hun familiegeschiedenis te duiken aan de 

hand van een aantal, deels kostenloze, bronnen. Hoewel een aantal hiervan onze lezers bekend zal zijn, wil de 

redactie u deze informatie niet onthouden. Het betreft uiteraard de Duitse versies van de diverse Portalen.

In dit verband kunnen ook nog de volgende Portalen worden vermeld: 

www.myheritage.de, www.familysearch.org, www.ancestry.de, https://de.geneanet.org 

Kort & Klein

BoekbesprekingDommers

Opnieuw een boek over een Neder-Rijns geslacht 

met een Nederlandse tak, geput uit enorm oude 

bronnen, zoals we er al meer kennen uit onze 

bibliotheek, met een ruime historische inleiding. 

Ditmaal heeft de genealoog Alfred Blömer kunnen 

putten uit het Erbungsbuch van Mönchen-Gladbach 

dat voor het stamdorp Lürrip ook tot in de vijfttiende 

eeuw teruggaat. De familie had toen al veel 

veldnamen en patronymen zoals: im Daall, Ipsch tho 

Löndunk, tho Sybes vom Sybeshof en tho Classes als 

oorsprong. Later ook tho Pfennings genannt 

Nackater, zu Eicker, unter den Strucken genannt Fels 

en een tak uit Korschenbroich, Dülken, Neuwerk-

Unterniedergeburt en Nederland. In Nederland 

kwam Herman Dommers als ebbenhoutsnijder in 

contact met Rembrandt, voor wie hij alle 

schilderijlijsten mocht maken. Zijn zoon Lambert 

Doomers werd leerling van Rembrandt en zelf 

verdienstelijk schilder. In Coevorden vestigde zich 

een militaire- en politietak, in Nederlands Indië een 

zendelingsleraar en een chirugijn, met een werkstuk 

“Herinneringen uit mijn leven” en verder nog 

machinebouwbedrijven en een tunnellampenfabriek. 

De dichter J. Vehlling-Dommers vertaalde in Amerika 

het oudste Romeinse kookboek van Apicius en werd 

'The Nations' Chef' genoemd. Een Dommershaus en 

het Dommerskanaal naar Nieuw-Amsterdam, plus 

nog een mooi wapen zijn blijvende gedenktekens van 

deze familie.

Antonius J. Dommers, Dommers. Eine bürgerliche Familie fünfhundert Jahre am Niederrhein, 

Donar Verlag Köln 2020, 275 p., ´ 30,=, ISBN 978-3-9815117-2-7.

Jos Kaldenbach,

email: 

voorzitter-wgod@wgod.nl
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Oud schrift

Jos Kaldenbach,

email: 

jos.kaldenbach@tiscali.nl

Oud schrift

Familienbuch Rosenkranz zu Scheibelsgrub/Tagebuch des Joseph Boll (Handschrift im IPG Bensheim, 

unpaginiert; zum Überlieferungsbefund vgl. die Beschreibung in: Institut für Personengeschichte. 

Mitteilungen. XXIII. Jahrgang, Ausgabe 2, Dezember 2020, S. 6-17).

Hier die angesprochenen Notizen des Joseph Boll in kritischer Transkription:

1.  Betr. Ausbruch der Pockenepidemie 1833:

Im Jahr 1833 regirte die Blatern /

Kranckheit im Monat Jener Febrrar /

März 1833.

Was gott nit will, das gilt nit vill.
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2. Betr. Tod der eigenen Ehefrau 1834:

 abends 11 halb 12 Uhr /

Den 29 Aperil 1834 ist mein /

Weib gestorben nach einem /

9 Tägigen Krancklager und am /

2 May 1834 in der Formitag /

halb 9 Uhr wurde sie zu Erde /

bestettiget und darauf ein /

Trauer Amt gehalten es war /

Eine Sehr grose Leiche. /

Den 10 und 12 May ware[n] /

Die 2 Trauer Aemter /

Gott gebe ihr meiner Ihnig /

Geliebten die Ewige Ruhe /

Ihr Trauender Gatte /

Joseph Boll
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Periodieken

PeriodiekenJos Kaldenbach

Menzer Forst: Dietrichsofen; Ebbert, kwartierstaat Diedrich/ 

Dieterich, Stahl, Sievert, Breitzmann, Nagel, Filitz]; M. Senninger: 

vervolg Die alteingesessene Bauernfamilie Lemke aus Wulfersdorf 

bei Wittstock in der Ostprignitz [von Lemcke, Lemme, van 

Lembeke, Scheel/Schiele, Wille, Gragert, Brüggemann, Ladendorf]; 

M. Colombe: Berliner Umland: Siedlungsbewegung Anfang des 20. 

Jh. am Beispiel der Entstehung und Besiedlung der Fehrbelliner 

Strasse in Falkensee-Falkenhagen [bewoners; Müller-Rechlin, 

Breitkopf ]; N. Seyer: Der Bildhauer Josef Dorls- unbekannt und 

vergessen? [Schauerte]; S. Rückling: Angenommene Untertanen in 

Säpzig, Stenzig und Frauendorf im Amt Lebus 1706-1735 [vanaf 

1706; naamlijst]; L. Bachmann: Eine Bürgerliste der Stadt Soldin 

(Neumark) von 1837 [toevalsvondst; 199 bladen met 944 

gezinshoofden, beroepen, eigendommen; Lehmann; naam- en 

beroepenregister].

Computergenealogie. Magazin für Familienforschung jg.35 

4/2020.Themanummer Fmiliengeschichten erzählen: Das Planen; 

Das richtige Schreibprogramm; Tolle Typen in Worte fassen 

[oudschrift-mogelijkheden]; Historische Karten; Ein Familienbuch 

auf Knopfdruck? [proramma's]; Gebett-Buch aus 1774 [Casper, 

Volkmer; Coöperatie met Living DNA sinds 2017; resultaten; 

Digibib verbeterd; Die Schlacht am Weissen Berg 1620; Hohe 

Sterblichkeit bei unehelichen Kindern [internationale statistieken: 

voor Nederland 198 i.p.v 162 doden].

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter (DFF), jg. 

46, 2020-177-178. M. Leitl: Das erste römisch- katholische 

Kirchenbuch von Tolnau (Vértstolna) im Schildgebirge [vanaf 1733 

Duitse kolonisten; Brenner met Seelenbeschreibung vanaf 1742 ; 

Eszterhazi; naamlijsten 47 huwelijken en dopen]; D. Dreyer: Banater 

im Sterbebuch des Temeswarer Garnisonsspitals [1816-1829 

naamlijst Bachnyatik - Zimmermann]; M. Leitl: Die Familie Jand in 

Mastort (Banat) [uit Luxemburg/België, Yant, Bodeux, Keberle]; 

België

Vlaamse Stam 4-2020. M. Larmuseau: vervolg 34 van Verborgen in 

het DNA [Coronamanie][vervolg Huwelijkscontracten inde Brugse 

protocollen [1543]; Kwartierstaat kardinaal Godfried Danneels; 

wapenregistratie o.a. Szechtman; vervolg oproepen tot erfgenamen 

in de Gazette van Gend 1798. Vlaamse Stam register 2020.

Duitsland

An Niers und Kendel (Goch) 2020-65. D. 

Bullack, H.-J. Koepp: Ringofenziegelei der 

Geschwister Schüller an der Klever Strasse 

[Schlickeysen, Hoffmann]; F. van Beek, H.-

J. Koepp: Verleihung des 

Ehrenbürgerrechts an Willi Vaegs 

[Knickrehm, Lersch]; W. Verführt: 

Schweres Eisenbahnunglück in Goch vor 

75 Jahren [frontaal; Hendriks]; H.-J. Koepp: 

Grenzprobleme zwischen den Bauern in Vornick und der Stadt 

Goch [kaart uit 1719 door Everts]; Idem: Spätgotisches, Haus zu den 

fünf Ringen [nu Steinstrasse 1; van C. Kaiser, ging naar Den Bosch; 

Mylius, Boes, Hellen x van den Bosch, Janssen, Rütte, Otten].

Brandenburgisches Genealogisches Jahrbuch (BGJ), Band 13, 2019. 

G.-C. Treutler: Mühlsteine in Preussen- Recht und Versorgung 

[Middeleeuws Mühlsteinregal; monopolie; Mühlengerechtigkeit; 

molenmeesters; zu Barby, Georg, Promnitz, von Liebenow, Hornuff, 

Stecher, Werner, Negendanck, Pfeil, Sebald, Richter, Riebow, Töpfer, 

von Gohr]; J. Glander: Die beginnende Institionalisierung der 

Hebammenausbildung [vroedvrouwenopleiding; Labouvie, 

Scherzer, Osiander, Roederer; reglementen; Barth-Scalmani, 

Siegemund, Gütlingen-Bergemann]; R. Dietrich: Ansehen und 

Ansichten von der Teerschwelerei im 18./19. Jh. [300 bedrijfjes; vb. 
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J. Bayer: Neues Ortsfamilienbuch Kolut *Batschka) im Internet 

[vanaf 1756]; J. Bayer: Ortsfamilienbücher bekannt machen; 

correcties Hodschlag: Possert x Amlehn en Rothweiller; H. 

Schwarz: recensie‚ Lorrains du Banat‚ uit Nancy; DVD Vom 

donauschwäbischen Bauernbuben zur Waffen-SS. Von Beginn an 

unfreiwillig.

Düsseldorfer Familienkunde (DFK) jg. 56, 1/2020. M. Degenhard: 

Info 17.-19. Jh. aus dem Gräflich von Hoensbroech, schen Archiv 

von Schloss Haag bei Geldern [naamlijsten met Amtsträger, 

Notare, Apotheker, Ärzte, Gewerbetreibenden, Herbergen]; G.-A. 

Fülling: Die Leute vom Hof zur/ter Ehren- alle retinente 

Hofpächter? [x von der Heyden; v.d abdij Werden; im Hetterscheidt; 

then Eicken, Heidtmann,Voitmann, Bleckmann x Schöller, von der 

Spindeck, Bosselmann, Conrady, Weimbeck, Eles]; Meinen 

familienchroniken [Tilmans, Pangels, Stick, Weynands, Hanten, 

Nellen, Froitzheim, Loevenich, Hellmann]; H. Sebetzky: vervolg 

Eheschliessungen der Pfarrei Hamm [1793: Francken- Grossmann]; 

Franz Kothes: vervolg 7: Todesanzeigen von Adel [Raitz von Frentz 

– von Schorlemmer]; Buchhinweise; H: Kuth: Vervolg 

Kirchenzeugnisse aus dem KB Mettmann [Dillaburg- Hermckhusen 

uit Rotterdam]; wapen Rubens.

Idem, 2-2020. M. Degenhard: Deserteure aus unserer Gegend in 

den Napoleonischen Kriegen [conscripties een flop; jacht; boete 

voor de ouders Ernst: straatarm; x Siepenkothen; Huberg, Keil, 

Bockloh, Scholten]; M. Degenhard: Wahllisten des Roer-

Departements–Mairie Kaarst Teil 1 met Hinterfeld; [naamlijst 124 

man met beroep]; A. Strahl: Forschungstipps für Düsseldorf 

[Creveld x Hof verwant; Andermar x Junk mit Dispens der 

Schwägerschaft; Heunen x Schmitz, Hatzfeld x Loewissen, Adams x 

Hough, Wenzel x Brunnerin]; H. Sebetzky: vervolg trouwen uit 

Hamm [Haas t/m Hansen]; P. Wege: Wir stellen unsere Mitglieder 

vor [Erbe]; F. Kothes: Todesanzeigen von Adel [Seydoux t/m de Teux 

de Meylandt et Montjardin, met von Spee]; wapen Berghausen.

Idem, 3-2020. J. Kaldenbach: Düsseldorfer in niederländischen 

Archiven [Brander t/m Wyerstraets; in ONA Kuffeler, Clauberg, 

Schalij; naturalisatie P. Muires]; A. Strahl: vervolg Forschungstipps 

[Huldigungslisten en gemeentegrenzen; veel veranderingen]; M. 

Degenhard: vervolg Wahllisten van Kaarst 2 [nr. 174-254]; H. 

Sebetzky: Ahnentafel Scheurenberg [ x Scheeres, Beckers, Ferres/ 

Verres, Pempelfort]; H. Sebetzky: vervolg trouwen uit Hamm 

[Hartung t/m Heckhausen met Hecker]; F. Kothes: vervolg 

Todesanzeigen von Adel [Tillessen t/m Wekbeker, met von Twickel]; 

H. Kuth: vervolg Kirchenzeugnisse uit Mettmann [von 

Hermckhusen t/m Krombergs]; H.-J. Schroff: Namendefinition 

Esch; wapen Hoffstadt.

Idem, 4-2020. A. Strahl: Wo finde ich die genealogischen Quellen 

[bronnen per parochie/ gemeente]: M. Degenhard: Übersicht des 

Medizinalpersonals in der Mairie Gerresheim 1809 [Bongard - 

Schlebusch]; H. Kuth: vervolg Kirchenzeugnisse in Mettmann 

[Kronenberg t/m im Neuwenhaus]; M. Degenhard: vervolg 

Wahllisten des Roer- Departements, Mairie Büttgen(dorf) en 

Buscherhöf; H. Sebetzky: vervolg trouwen in Hamm [Heckhausen 

t/m Hüsgen/Huisgen]; P. Wege: Wir stellen neue Mitglieder vor 

[Lüdecke]; wer war Rizza geb. Freiin von Liebieg [Vittinghoff gen. 

Schell, de Lasalle von Louisenthal]; wapen Gohr.

Der Eisenbahner-Genealoge (GFW/ BSW) jg. 2020-47. G. Reiss: 

vervolg 4: Das Reformatorische Zeitalter in der Oberpfalz [30-jarige 

oorlog; von Bayern, von Anhalt x von Bentheim, zu Dohna, slag am 

Weissen Berg in 1620; Knodt, von Straubing, in 1624 met 

Hollandse troepen; Wahl]; G. Zernikow: Zernikow- 

Familienforschung auf den Spuren pommerscher Vorfahren [uit 

Klebow/ Chlebowo in Greifenhagen; x Wendel]; Gärtringer und 

Rohrauer ziehen in den Krieg [WW I; www.zeitsprung-

gaertringen.de; Gutmann, Bäuerle, Keller, Köhler, Renz, Stegmüller, 

Wörn, Eipperle, Schmid, Nonnenmacher, Marquart, Berner, 

Schmalzried, Gaiser]; H. Rösslein: Die Rolle der Eisenbahnen bei der 

Mobilmachung und dem Aufmarsch; M. Berndt: Personenlisten aus 

Schlesien [per beroepsgroep; uit Landeshut, Leobschütz, 

Bolkenhain]; correctie op 'Nachfahren von Johann Martin Jabke und 

Dorothee Schulz naar Australië' [Klams].

Emsländische und Bentheimer Familienforschung (AFEL) Heft 153-

2020. M. Bollmer: Das Geschlecht (von) Martel [r.k. rentmeesters 

van Emsland; ook USA en huize Hessum in Dalfsen; ook als 

jonkheer 2e Kamerlid; x Osthoff, Cloet, Röve, von Wullfert, von 

Dwingelo zu Lotten, Grevinck, van der Ketten, von Merckelbach, 

Gens Germana maart 2021 21



von Thurn, de Cox, van Voorst, van Hövell tot Westerflier, Boelen]; 

H. Voort: Vom Recht der Viehweide und des Plaggenhiebs im 

Bentheimer Wald. Zeugenaussagen zur Waldnutzung [proces in 

1874 tegen Fürst zu Bentheim; 37 getuigen: Voss, Hasebrook, 

Schmeing, Rohlfs-Walles, Horstmann, Bitter-Deters, Verwold, 

Johann]; M. Crabus: Die Bürgermeisterkrise in Lingen [1919; tegen 

arbeidersmacht; Meijer, Kühne, Gilles]; Th. Althoff: Die Kegeljungen 

der 1930-er Jahre in der Stadt Lingen [14 clubs; bestuursleden]; Chr. 

Brinkers: Familie Albert Kortmann-Klompmaker aus Grossringe 

wanderte nach Holland/Michigan aus [met 11 kinderen; brief uit 

1954; reisbeschrijving; stormen; pers]; L. Remling: Die Fa. Berndt & 

Co. Und ihre Penny-Märkte- eine Discount-Handelskette als 

Lingener Familienunternehmen [1962; Miltzow, Gosage, Krumnow, 

nu Coop/Rewe]; Wer war J.B. Hensen aus Sögel? [architekt 1828-

1870]; Lünner Bier und andere Getränke [Rotermann, Wulfekotte, 

Hermes]; L. Remling: Gedicht über eine erfolgreiche Verbrecherjagd 

[in Schepsdorf in 1909 bij Neerschulte].

Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein (shfam.de), jg. 39-

2020, 184 blz. W.G.C. Smidt: Nachträge zur Chronik der Familie 

Kühl/Kuehl/Kuhl 3e aanvulling, vnl. uit USA/Mississipi; proces met 

Rayburn om grond; goudzoekers, schrijvers, boeren, 

lerareningenieurs, kapiteins]; J. Kirchhoff: Stammreihe der Familie 

Gude aus Meldorf [Beckmann, von Suhm]; H. Jebsen: Ein neuer 

Familienname: aus Henningsen wird Hensen [Aye, Peper, Hagge, 

Iven]; J. Kaldenbach: Gekaperte Hadenslebener Briefe [1780 

Louwerens x Jansen in Amsterdam]; D. Sievers: Johannes 

Sievertsen [dagboek; Pfoth]; C. Lehmann: Fehmarn als Ort von 

Straftaten [19e eeuw; honderden processen, signalementen en 

namen; Nissen, Timm, Wulf, Düring, Bernien]; G. Waack: wer war 

die Mutter von Lohann Lubbes? [2 zussen x Reincke; dagboek 17e 

eeuw]; K. Westphal: Familiennitglieder über 16 Generationen 

[Westual uit Süsel; Steen, Andresen, Schlichting]; H.P. Freundt: 

Adelige Vorfahren des Dichters Theodor Storm [Froddesen, Horn, 

Kone, von Halteren, Boingk]; J. Brüggmann: Aus dem Meggerkoog 

nach Südamerika [Chili: Schröder, Fernandez de Soto, Bobadilla, 

Pacheco; brouwers en zaagmolenaars].

Die Funzel (WGFF Bergisch Land) 2020-103. H. Stengel: Kurze 

Übersicht über die Geschichte der Familie Fudickar [vóór de KB van 

1685 in Wülfrath-Ritzkausen uit het Heberegister en de 

Behandigungsbücher van de abdij Werden; Vudenkaire/Wudenkaie, 

Byn, Sägler, Kipp, Faesch, Weiss, Hoffmann, Forcart, Boelger, vlucht 

naar Basel; Sarasin, Steinberg, Langenhorst, Tuduri, Rodriguez, 

Thiel].

Der genealogische Abend (Land Lippe) Nr. 77-2020. Door W. 

Bechtel: Kwartierstaat H. Sander-Tyrok [Süsemil oder Deppe, 

Lindhorst, Freitag, Küster, Lange/Voss, Bentrup]; Der Lipper der die 

meisten Kinder zeugte [König x Hanke, 21 kinderen].

Idem Nr. 78-2020. Kwartierstaat W. Stuckmann/Schimmel [Meijer-

Jobst, Ueckermann/Grotegut, Brand, Künne/Sparbrod]; Josephine 

Abraham uit Oerlinghausen [gedeporteerd uit Litouwen, Adler, 

Neuhof ]; Goldene Hochzeit in 1769 [zeldzaam: Mathias x 

Tecklenburg, Ostmann x Mejes en Beckmann].

Idem Nr. 79-2020. Kwartierstaat Klaus Ober [x Traupe, 

Schlingmann, Jöstingmeier, Stückmann, Linnenbrügger]; Liebe? 

Berechnung? Heiratspolitik, 1789 Wind x Rekeforth in Heepen; 

Horstbrink, Kleijmann, Brakensieks; 1768 Leemeijer in Almena 

gestorven aan fressende Wolf (kanker).

Idem Nr. 80-2020. Kwartiertaat M. Weber-Schnitger/Schnitker 

[1870-1954; x Lindemann, Weber, von Laer, Möller]; der Schauspieler 

S. Schürenberg [x Pischon, Wittig, Mennicke, Seligmann, Süskind, 

Westphal, Hegers, Begemann].

Hessische Familienkunde (HFK) 4-2020.H. Metzke: Hessische 

Müllerfamilien Kauffmann [vanaf 1655; Diell/Tiel, Dahmer, Weber, 

Leymand, Pfeffer, Bramm, Leihmann, Fink, Tromper, Leise, Martin, 

Mertin, Medler, Becker; papiermakers: Reichmann, Graff, 

Holtzkamp, Stübing, Bernhard]; H. Priewer, B. Busch-Schirm: Die 

Pfarrer des Kirchspiels Dreifelden [bij Rückeroth; Caesar x Diepelius 

uit NL, Reinhard, Weidenbach, Melsbach, Preusser, Held, 

Schmitthenner, Heck, Vogler, Hümmerich, Kübler, Oehler, Hartung, 

Erbach]; L. Andres: Grebe und ihre Folgen.
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Hessische Genealogie (HG/ HfV) jg. 3, 2020-4. A. Schwarm: Zum 

100. Geburtstag des früheren HfV- Vorsitzenden Manfred Knodt 

[1920-1995; x Dequis]; H. Müller: vervolg: Johannes Werle- 

geschäftstüchtiger und gerissener Ratsherr, Handelsmann, 

Posthalter und Mühlenbesitzer [Werlée uit Heppenheim]; A. Gerbig: 

Die Ruhr-Epidemie des Jahres 1852 im oberhessischen Kirchspiel 

Lauterbach [statistieken; alf. naamlijst slachtoffers met ouders: 

Andernach-Zinn, met Keil, Diehm, Hoffmann, Sandmann, Frank]; 

P. Ramge: Die Frankfurter Kirchenbuchführung- Ein fiktives 

Interview [met achtergronden]; A. Stephan: Lizzie Ascher- vor 100 

Jahren getauft und vor 77 Jahren in Auschwitz ermordet [x Wassum, 

Hanau, Gardé, Offenbach]; H. Banse: Queen Victoria und ihre 

Odenwälder Ahnfrau [Grossmutter Europas; zu Erbach-Schïonberg- 

zu Stolberg Gedern]; P.W. Sattler: Morganatische Ehen im hoch-

gräflichen Haus Erbach [boekbesprekingen; door H.J. Dingeldein: 

Gräflich-Erbacher Familienzweige 'zur linken Hand'; en K. Holl: Die 

Baumanns- Apotheker und Ärzte [in Güntersblum; Vietor- 

Grünewald].

Hugenotten (DHGev) jg. 85, 1/2021. A. Flick: Die Geschichte der 

Gabain'schen Hutfabrik in Celle [vanaf 1725, uit Valais/Zwitserland 

[x de Lozéas, Lepper, Picard, Bernardin, Jolasson, du Bois, von 

Willich,Loest, Roux, Kulenkamp, Adler]; J. Kaldenbach: Gekaperte 

Hugenottenbriefe der Hanauer Serruriers [door Engelse kapers; 

dominees, militairen; VOC in Canton; Armand, Sander, Vis, van 

Kronenburg, van der Velde, Delo, Steeger-Kreijsing, de Leeuw]; K.F. 

Ulrichs: Gottes Traurigkeit. Wie der Pasteur der Berliner 

Hugenottengemeinde über die Pandemie 1831 predigte [Gods 

genade kann de cholera genezen; Theremin]; D.Röthlisberger: 

Eröffnungsrede zur Ausstellung ‚Auf der Flucht' [vrouwen; 111 

Hugenoten bij scheepsramp op de Aare in 1687 omgekomen]; en 

Zillerthal-migratie.

Informationsdienst der Arbeitsgemeinschaft für Saarländische 

Familienkunde (ASF) 2020-217. Becker Delwing; vervolg 3; 

M. Detemple: Auszug aus den Amtsbüchern der gräflichen 

Regierung zu Saarbrücken [1724: akteregesten; vrijbrief Schmidt, 

von Baronville].

Königsberger Bürgerbrief 2020-96. F. Berg: Königsberger Marzipan 

von Bäckermeister Berg [in Leese/Weser]; W. Matuli: overzicht 

Königsberger Mädchenschulen: Körte; Behrend, Ambrosius; 

vervolg Diakonissen der Barmherzigkeit; [Stalschus]; E. Neumann-

von Meding, K. Plorin: Gotthilf Christoph Wilhelm Busolt (1770-

1831).

Mitteilungen Gesellschaft für Familienforschung in Franken 2020-

62. Publicaties; Datenbank.

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaf für Familienkunde 

[WGfF] jg. 108, 2020-8. J. Pastor: Die Bezirksgruppe Bonn der WGfF 

[geschiedenis, omvang, statistieken]; H. Kaulen: Die Genealogien 

der Familien Bauchmüller und Uerlichs I [Mettele, Klepper, Müller, 

Svhmitz, Bongartz, Berg]; H. Lohausen: Genealogie zur familie 

Lohausen-Wollstein [Joods; Staal, Isaak, Rüh, Cobach]; V. Thorey: 

Die Auswanderer-Datenbank der WGfF (Projekt MigraBase); 

T. Keul: Streitereien im Kirchspiel Nordhofen [1645; Christ Fass].

Mitteilungsblatt Anglo-German Family History Society (agsfh.org) 

127/ 2020. E. Eidmans: A finding in the British Newspaper Archive; 

Keauchenberg; Knockaloe, vervolg Centre for WW I Internment 

[met Visitors Centre; Fahlbusch, von Walthausen; Huyton Camp; in 

Alexandra Palace: Teuchert]; M. Hannah: Tracing the Hübner familiy 

from Silesia to York [uit Neurode/ Nowa Ruda; x Orban, Plashke].

Mosaik. Zeitschrift für Familienforschung und Heimatkunde (Klever 

Land) Heft 4/2020. H. van Elsbergen: Die van Elsbergen genannt 

von Wylich/Wylacke/van Wylick [vanaf 15e eeuw; x Verweyen, ten 

Haef, Haigens, inger Wyck vom Wyckshof, Stillmann, Gerlich uit 

Lathum (G.), Tinnegieter, Schleuffen, Ruiters, van Bebbe, Reehorst, 

Peters]; P.-J. Heister: Hochzeitstourismus im Klever Land [door 

ander recht en oorlogen; Huing x ten Haaf, Aubert uit Venlo x 

Diedenhoven]; M. Theunissen: Huwelijksdispensatie Linsen-Reintjes 

uit 1840 in Kranenburg-Labbeck [Backers = Janssen, Backhuis, 

Blankers, Gerrits(en), Lamers, Weeghen, Schoenmrakers]; H. 

Scheeres: Sterbeurkunde 1850 [H. Boermann verdronken].
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Oldenburgische Familienkunde (OLBF) jg. 

62, 376 p., jaarboek 2020. W. Martens: 

Traugott Schreber [1671-1728, Amtsvogt, 

Gutsherr, Kartograf und Stifter [uitgebrei-

de biografie; uit Hatten en Wardenburg; x 

Irgang, Jülicher, von Schreeb, von Bobart, 

Haijen, Vedelers, von Goeden, Kolbe]; 

C.Rendig: Charlotte Sophie Gräfin von 

Bentinck, geb. von Aldenburg [zu Schaum-

burg-Lippe, von Oldenburg, von Ungnad, 

von Sayn-Wittgenstein, de la Trémoïlle, 

von Knyphausen-Nienoord, von Hessen-Homburg]; G. Ahlers: 

Landgericht Jever [Ingrossationsprotokolle; 158 regesten van 

contracten: Eden, Eijken, Dudden, Röben, Wienranck, Folckers, 

Töben, Johassen, Itzten]; G. Ahlers: Kirchliche Weinkäufe Hasbergen 

[uit Delmenhorst; 88 regesten van 1751-1808; Pieper]; G. Diers: 

Schweinezins und Schweinemast in der Grafschaft Delmenhorst 

[1530 en 1578; naamlijsten uit Holteskamp, Hude, Astbrock, 

Grubbenburen en Henstede; Pollites; naamlijsten].

Idem Mitteilungsblatt OLBF 02-2020. Die Stedinger Knappen 

Koleke (1321-1541); Ortsfamilienbücher: Kloster Blankenburg op 

Internet; in bewerking: Apen, Atens, Ovelgönne, Strückhausen.

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und 

Wappenkunde (QF). Jg. 69, 3-4-2020. G.W. Kaempfer: Johan Rasske 

und die Folgen [graaf Enno III maakte hem in 1600 tot de 1e 

Vogt/Schuttemeister op Norderney en Juist [naar aloude gewoonte 

werd de naam kort: Ras, Rahs, Rash, Rass x Ubben, Haijen, 

Remmers, Husius, Stromann; na Visser/Visher/Fisher de 

populairste naam]; H. Gast: Kirchenstühle und Kirchensitze der 

Bonifatiuskirche in Arle [Scheepker, Kebrecht, Reents, van 

Broersema, von Wedel, Burmannia, Sahsen/Sassen, Lottmann]; 

H.Fischer: Streit um einen Kirchensitz [1749; Janssen, Cornelius, 

Peters, Clahsen]; J.Krüger: Der gar nicht so ostfriesische Kerzenkauf 

[als de kaars uitging, was de koop gesloten]; Ortsfamilienbücher 

Arle, St. Georgiwold en Weenermoor, Riepe, Woquard, Rewsum, 

Campen en Loquard [Leemhuis, Grijp, Wübbena-Mecima, tips voor 

onderzoek in USA].

Roland. Zeitschrift der genealogisch-heraldischen Arbeits-

gemeinschaft Roland zu Dortmund Band 27/28, 2018/19. H. 

Hungerige: Geschlossene Heiratskreise (Verwandtenehen) in der 

Ahnentafel von Katharina Prudenz (1914-1997) aus Bochum 

[Döring, Rode und Schönefeld aus dem Eichsfeld; statistieken; x 

Rchard, Linse, Roth]; C. Loefke: Die Vrerwandtschaft des 

Wiedenbrücker Stiftsdechanten Christoph Strenger [† 1659; x Rose, 

Assver, Wippermann, Haver]; W. Jungwirth: Die Familie Bönninger 

aus Hörde bzw. Methler [x Piele]; C. Loefke: Elverfeld-Forschung in 

Westfalen [vervolg; uit Warendorf en Paderborn; x Godeking, 

Groenschrager, Schwenger/Swenger, Uhrmeister, Elberfeldt]; H. und 

H. Hungerige: Die Verwandtschaft des Bochumer Kuhhirten 

Heinrich Kortebusch (1796-1866) [Sonnenschein, Monscheid, Bode-

Selters, Passmann]; G. Gahlen: Von Herten nach Dortmund [Haus 

Dellwig]; C. Loefke: Nachträge zur AL Loefke-Teilliste Elverfeld [ van 

Aschoff via Beeckman tot Zimmermann]; M. van Rijn-Kerkhoff, J. 

Kaldenbach: Das Kröller-Müller-Museum [x Mees, Brückmann]; A. 

Smieszchala: Die Dopheide-Strasse in Dortmund-Eichinghofen [x 

Plock]; C. Loefke: Kurzstammfolge der Familie Luckey aus 

Hagen/Westfalen [x Kaetenerg, Kampmann, Asbeck].

Rundbrief Familienkunde Niedersachsen hg. 20, 2020-2. I.M. W. 

Petersen; recensie nieuwste, 5e Sonderveröffentlichunge ev. luth. 

Trauregister Amt Winzenburg; I. Schulz-Zimmermann: Ein 

unerwartetes Familienfoto [uit 1934; Hermann, Stolte]; K. Mitschke: 

Was verbindet das Titelfoto mit unserem Lieblingsthema, der 

Genealogie? [fontein in Hannover-Herrenhausen; 72 m; Böhme, 

Cleeves x Rosemeyer, Müller, Drechsler]; kaart Eucken x Reimers 

1856.
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Agenda
9 oktober 2021: 

Najaarsvergadering en lezing.

Op het moment van verschijning van dit nummer moet ten aanzien van het 

doorgaan van bijeenkomsten een voorbehoud worden gemaakt. Aanleiding 

hiervoor zijn de door onze regering genomen of nog te nemen maatregelen met 

betrekking tot de Covid-pandemie . Op het moment dat het bezoeken van 

genealogische evenementen weer mogelijk is, zullen wij u via de mail inlichten. 

Mocht uw mailadres (nog) niet bij de WGOD bekend zijn, dan verzoeken 

wij u uw mailadres aan onze secretaris door te geven.


