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Aqua Vitae in digitale vorm
In verband met de algemene bezuinigingen heeft de redactie besloten om
alleen nog papieren versies van Aqua Vitae te verzenden aan leden en organisaties die daar uitdrukkelijk om verzoeken. Alle andere leden en organisaties zullen Aqua Vitae per mail toegezonden krijgen. Bij de lezingen
liggen dan gedrukte exemplaren klaar om mee te nemen.
U kunt uw verzoek sturen aan de secretaris.

Stamboomcafé
Stamboom Café, Genealogisch Café, Inloopspreekuur, Voorouderspreekuur Dit zijn termen
voor de zelfde gebeurtenis bij verschillende afdelingen van de NGV.
Onze inloopbijeenkomsten hebben we Stamboomcafé genoemd en deze vinden plaats elke
tweede vrijdag van de maand, van september tot en met mei. De data zijn dus 11 oktober, 8
november en 13 december. Buiten deze datakan er altijd contact worden gezocht met deze
ervaren leden door vragen te stellen op de website van onze afdeling.
Van ‘s middag twee tot vier zijn er zeer geroutineerde leden van onze afdeling in het Regionaal
Archief Rivierenland aanwezig om onze leden en belangstellenden te voorzien van tips voor,
hulp bij en antwoorden op vragen over genealogie. De koffie is gratis en in de studiezaal kan
vaak al direct worden getoond hoe men de zaken in de praktijk kan brengen. Breng gerust uw
partner, kinderen of buren mee.
Het overnemen van artikelen zonder toestemming van de redactie is niet toegestaan. De
inhoud van de artikelen is voor verantwoording van de auteur.
Inleveren van kopij vóór 1 augustus en 1 december. Afbeeldingen graag los erbij in een zo
groot mogelijke resolutie (zoveel mogelijk pixels).
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Van de “voorzitter”
In de vorige editie, begin 2021, meldde Peter van Boheemen dat het een en ander niet goed gaat in de landelijke top van de NGV. Er was nog geen financieel verslag voor 2019, ook geen begroting voor 2020 en 2021.
Bovendien was er wederom vertraging bij de ontwikkeling van de nieuwe website. Deze stapeling missers
heeft kunnen gebeuren, doordat vanwege corona geen
AV (Algemene Vergadering) kon plaats vindenen er dus
geen controle van de afdelingen is geweest.
Inmiddels is gebleken, dat alle financiële reserves zijn opgesoupeerd. Een gat in
de hand van het hoofdbestuur heeft met zich meegebracht, dat de ICT-uitgaven
veel te hoog zijn opgelopen. Daar komt nog bij, dat het Hoofd-ICT nog steeds
niet de facturen voor zijn bestellingen en opdrachten heeft overlegd aan de penningmeester, waardoor geen controle mogelijk was door de kascommissie. Vanwege dat laatste hebben de drie pas benoemde hoofdbestuursleden in juni hun
functie neergelegd. Hierdoor raakte het hoofdbestuur sterk onderbezet met
alle risico’s van dien.
In de Algemene Vergadering van 10 juli heeft Peter als afgevaardigde van onze
afdeling, samen met een aantal andere afgevaardigden, de knuppel in het hoenderhok gegooid. Er is toen een nieuw hoofdbestuur benoemd om orde op zaken
te stellen, waarbij Peter voorzitter is geworden.
Het Hoofd-ICT bleef echter weigeren zijn uitgaven in de vorm van facturen te
verantwoorden, zegde de afspraak voor het gesprek met het nieuwe hoofdbestuur af en ging zelfs over tot het platleggen van de hele IT-structuur. Inmiddels
heeft het nieuwe hoofdbestuur juridische stappen gezet om tot een oplossing
te komen. Op 11 september werd er weer een AV georganiseerd en de maandag
daarop is er een kort geding geweest omdat het HB er met het Hoofd-ICT niet
uitkwam. De heeft beslist dat het huidige hoofdbestuur rechtsgeldig is net als
de AV van 10 juli waarin dit HB is benoemd. Ook de ontheffing uit zijn functie van
het Hoofd-ICT was rechtsgeldig.
Als afdeling hebben we er een klein probleempje bij gekregen. Om geen dubbele petten te dragen is Peter nu afdelingsvoorzitter af en vervul ik even die functie. Even, want ik ambieer het voorzitterschap niet. Dus leden, wie wil er ons
energieke afdelingsbestuur voorzitten? Kom op, schaam je niet, meldt je aan
(ngvBetuwe AT gmail.com). Onder normale omstandigheden vergaderen we
twee keer per jaar en communiceren verder per mail of telefoon. Een Zoompje
of via Teams mag natuurlijk ook. Inwerken doen we gratis.

Aqua Vitae 2021 - nummer 2

3

Dit najaar willen we weer ouderwets met lezingen en stamboomcafé’s doen.
Een cursus zullen maar even over het griepseizoen heen tillen. Dus tot ziens in
september, oktober en november. En wil je iemand verrassen in donker december, geef hem een NGV lidmaatschap kado, met de waarschuwing: het is verslavend dat familieonderzoek.
Voorzitter ad interim: Jan Middelkoop

En van de secretaris...
Leden info
Op 31 augustus was het aantal leden van onze afdeling 148. Op 1 januari van dit
jaar was het er één meer. Dat wil niet zeggen dat er maar één mutatie was. Het
aantal bijkomende leden (lid van een andere afdeling en bijkomend lid van de
afdeling Betuwe) is verminderd van 10 naar 7.
- De heer Kemp uit Arnhem heeft zijn lidmaatschap opgezegd.
- Mevrouw Naafs-Loman heeft haar bijkomende inschrijving opgezegd, net als
- Mevrouw van Zutphen-Madrid uit Tiel
- Mevrouw Veer uit Emmen is van afdeling gewisseld naar afd.Rijnland.
- De heer Vermeulen uit Delft is een nieuw lid van de NGV en onze afdeling
- De heren Spelt uit Doorwerth en Ruighaver uit Geldermalsen zijn helaas 		
overleden.

Voorzitter gezocht
De ingreep van een aantal afdelingen om weer tot een gezonde vereniging te
komen, heeft geresulteerd in een nieuw hoofdbestuur met als voorzitter Peter
van Boheemen. Om integriteitsproblemen te voorkomen tussen het zijn van zowel HB-voorzitter als afdelingsvoorzitter, heeft hij de laatste functie verlaten.
Dat betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter voor onze afdeling.
Onder onze leden moeten beslist leden zijn die deze functie uitstekend kunnen
uitvoeren, alleen als onthoofd bestuur, kennen we deze leden niet. We nodigen
dus iedereen die deze functie wil bekleden uit om contact op te nemen met de
secretaris Jan Middelkoop, mailadres ngvBetuwe@gmail.com.

Website ontwikkeling
Onze webmaster Harry Houtzager is druk bezig met het optuigen van een specifieke website voor onze afdeling. Als er eindelijk een afdelingspagina op de
NGVsite beschikbaar komt, dan zal die gekoppeld worden aan onze website. Intussen heeft Harry de zestiende versie online gezet. Kijk maar eens op https://
ngvafdbetuwe.nl/16/
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Hij is nog steeds op zoek naar goede ideeën zoals, een overzicht van ALLE kastelen in het Rivierengebied en naar mensen die één of meerdere genealogieën
van boerderijen in ons gebied hebben.
Op het digitale stamboomcafé krijgen we regelmatig vragen die gaan over
Betuwse families en over personen uit bepaalde plaatsen in de Betuwe en Tieler- en Bommelerwaard. Omdat de NGV-site de informatie niet (meer of nog
niet) biedt, willen we graag van onze leden weten met welke ‘Betuwse familie(namen)’ ze bekend zijn en over welke ‘Betuwse’ plaatsen ze veel personen
in hun database hebben. Ook stellen we het op prijs om het door hen gebruikte
genealogieprogramma te leren kennen. Daarmee kunnen we ten eerste vragen
beantwoorden en misschien andere leden doorsturen naar specialisten over die
plaatsen/namen. Ook lokale hulpvragen over mogelijkheden van een programma kunnen hiermee mogelijk worden opgelost. Alles met als achtergrond: leden
helpen leden.

Facebook NGV Betuwe
https://www.facebook.com/NGV-Afdeling-Betuwe-146698662186948
De meeste berichten op de FB-pagina van onze afdeling zijn berichten van andere FB-pagina’s, waarvan we menen dat die interessant kunnen zijn voor onze
leden. Ze hoeven niet echt over ons gebied te gaan. Als ze ook toepasbaar zijn
voor ons gebied of voor ander onderzoek toepasbaar zijn, worden ze geplaatst.
Een voorbeeld is een bericht dat op 5 juli is geplaatst en gaat over het verschijnen van een zoekmachine om in, op het internet beschikbare, transcripties te
zoeken: https://zoektranscripties.nl Volg je onze FB site nog niet, ga dan eens
kijken. Zelfs als je niets van FB wil weten kun je een account aanmaken om alleen anderen te volgen en minimaal eigen gegevens in te vullen, zodat FB niets
van je hoeft te weten.
Een voorbeeld van zo’n zoekopdracht zie je hieronder:

Regionaal Archief Rivierenland
De website van het RAR is deze zomer opgefrist, met de bedoeling om gemakkelijker te kunnen zoeken. Vooral ook op tablets en telefoons. Er zijn nu slechts
drie keuzes om verder te komen: Onderzoeken, Beleven of Meedoen. Wat zijn
jullie ervaringen met deze vernieuwing?

Aqua Vitae digitaal
Inmiddels zijn we aan de volgende editie van een digitale Aqua Vitae toe. Hebben onze lezers inmiddels de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen? Wat wij
als bestuur bedoeld hebben met een digitale versie is dat we voor de vereniging
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druk- en verzendkosten uitsparen. Vooral de laatste begint steeds zwaarder te
wegen. Naar onze mening, en als die afwijkt van de uwe horen we dat graag, zijn
de volgende voor- en nadelen van toepassing:
-

Een uitvoering in zwartwit of kleur maakt niet meer uit. Het blijft dus kleur.
Alle vorige exemplaren kunnen we gemakkelijk via een website beschikbaar
stellen. Zie ngvafdbetuwe.nl onder menu “vereniging”.
- In elk exemplaar kan gemakkelijk worden gezocht.
- Elke editie kan zoveel pagina’s hebben als kopij beschikbaar is.
- Er komt thuis plankruimte beschikbaar voor boeken en andere tijdschriften.
- Veel oudere lezers willen graag een groter lettertype. Niet meer nodig, elke
lettergrootte is nu mogelijk.
- Foto’s beter bekijken is geen probleem, gewoon vergroten op het scherm.
- Een link hoeft niet meer te worden overgetypt, gewoon op klikken is voldoende.
- Beperking op gewicht (dus pagina’s) in verband met portokosten is voorbij.
- Maar lekker met de hand doorbladeren lukt niet meer.
- Lezen op het scherm is wat anders dan op schoot onder de schemerlamp.
- Twee exemplaren onderling vergelijken is veel moeilijker geworden.
Als redactie zijn we benieuwd wat onze lezers nog meer ervaren hebben met de
digitale edities.

Elkaar beter leren kennen
In de oude website van de NGV (van een paar jaar geleden) kon je als lid een
profiel invullen. Daarin vertelde je met welk programma je werkte. Ook hoeveel
personen in dat programma aanwezig waren. Maar of dit weer te voorschijn
komt en of iedereen het dan ook kan zien is de volgende vraag.
Met onze eigen website willen we terug naar die kennis om andere leden te kunnen helpen. Misschien woont er iemand in de buurt, die een vraag heeft over
hetzelfde programma als één van de andere leden in die buurt. Thuishulp gaat
veel verder en beter dan schriftelijk (digitaal) of over de telefoon. We willen
graag die koppeling faciliteren omdat we ervaring hebben met het resultaat van
zo’n leden-helpen-leden service.
Ook de kennis van één of meerdere plaatsen in de Betuwe* kan van pas komen
bij een vraag. Daarom vragen we of onze leden het volgende naar de secretaris
willen mailen:
lidnummer, naam, woonplaats, telefoonnummer, gebruikt programma, aantal
personen in dat programma, de meest voorkomende familienamen, de plaatsen
in de ‘Betuwe’ waar die meest voorkomende personen woonden en de toestemming om die gegevens te gebruiken voor de service van leden-voor-leden.
* Met de Betuwe wordt dus bedoeld Betuwe plus Tieler- en Bommelerwaard.
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De stad Tiel en ambtman Vijgh in 1572
Waarom gingen zij niet over naar Willem van Oranje?
Op 1 april 1572 werd per ongeluk Den Briel ingenomen door de Geuzen. Dat werd
gevolgd door een golf van steden die naar Oranje overgingen, vooral in Holland
en Zeeland. Dat wordt nu aangeduid als ware het de “Geboorte van Nederland”
en dat wordt in 2022 herdacht, na 450 jaar. Echter de situatie in Gelderland was
totaal anders. Reden voor Erfgoed Gelderland om aandacht te schenken aan de
omstandigheden in Gelderland in 1572. Daar was het meer een rampjaar. Blijkbaar was er in 1572 al een gerichtheid op Holland en niet op andere delen van de
Nederlanden. In 450 jaar is er wat dat betreft niet veel veranderd. Reden hier wat
aandacht te schenken aan de situatie in Tiel en de Nederbetuwe.

RAG-0963 F. de Wit. RAR..
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Willem van Oranje circa 1579 door Adriaen
Thomasz Keij. RKD.

Bij de eerste ommekeer van de oorlogskansen vanuit Holland in 1572 werd door
Willem van Oranje bij onder meer ambtman Claes Vijgh en de magistraat van
Tiel aangedrongen om zich bij hem aan te sluiten. Maar Oranje en de zijnen hadden toen kennelijk weinig besef van en inzicht in de situatie in Gelderland, de
Nederbetuwe en de stad Tiel, want dat was nagenoeg geheel in Spaanse handen. Ook de magistraten van Tiel en Nijmegen waren zeer Spaansgezind en zouden dus nooit vrijwillig naar Oranje overgaan.
Claes Vijgh en de Tielse magistraat hadden ook niet de macht of mogelijkheid
om met Tiel en de Nederbetuwe naar Oranje over te gaan, want vanuit Holland
of door Oranje werd er geen enkele militaire en financiële ondersteuning gegeven. Hierdoor was het onmogelijk om in Tiel en omgeving ook maar iets te
ondernemen. Dit te meer daar Tiel geen eigen garnizoen had en er in Nijmegen
en andere plaatsen in Gelderland sterke Spaanse garnizoenen lagen. Dus zou
een overgang naar Oranje in 1572 gelijk hebben gestaan aan zelfmoord en vernietiging van de stad Tiel (zoals bij Zutphen gebeurde!) en tot ondergang van
de Betuwse bevolking. De Hertog van Alva had ook Oranje wel door, want waar
Oranje en de hoge heren in Holland het nalieten om militaire troepen en middelen te zenden, liet Alva in november 1572 een Waals garnizoen de stad Tiel
binnentrekken en er werd een militaire gouverneur aangesteld in de persoon
van Andries van Anderlecht.
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Alva 1568 door Willem Keij. RKD.

De bij Tiel gelegen steden Zaltbommel en Buren gingen wel naar Oranje over,
maar dat lag anders. Zaltbommel viel direct onder het bestuur van Oranje en dus
niet onder Gelderland en bij de overgang naar Oranje werd die stad onmiddellijk
versterkt met Staatse troepen en middelen. En de stad Buren werd in 1575 door
de Spaanse troepen deels uitgemoord en geheel veroverd.
Nu zat Claes Vijgh sowieso al in een lastig parket. Hij was in 1538 als ambtman
van Nederbetuwe, richter en schout van Tiel aangesteld door de Hertog van Gelre, welke aanstelling in 1543 door Karel V werd bekrachtigd in diens dienst en
vervolgens bij zijn opvolger Philips II. In 1572 was Claes dus al 34 jaar ambtman.
Daarbij had hij niet alleen trouw gezworen aan de (Spaanse) koning, maar ook
om voor al zijn onderdanen te zorgen. Hij zorgde en beschermde dus qua religie
zowel de roomsen als de gereformeerden en hij weigerde wie dan ook om het
geloof te vervolgen. Dat leverde hem in 1568 een veroordeling op door de Raad
van Beroerte, waarbij zijn vele goederen en bezittingen in beslag werden genomen, maar dat werd in 1576 bij de Pacificatie van Gent weer opgeheven.
Claes had goede connecties met zowel de Spaanse koning Philips II als met de
Hertog van Alva. Door Philips was hij om zijn verdiensten geslagen tot ridder in
de Orde van het Gulden Vlies (al ontbreekt zijn naam in het Ordeboek, maar het
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is wel degelijk gebeurd). Zijn band met Alva had hij nodig om hulp en bijstand
te verkrijgen en ook bescherming tegen allerlei persoonlijke aanvallen, bijvoorbeeld vanuit het uiterst hem vijandig gezinde Hof van Gelre en Zutphen. Door
deze connecties kon Claes redelijk goed zorgen zowel voor zichzelf als voor de
bevolking. Hoe ingewikkeld dit allemaal was, blijkt wel uit het gegeven dat Alva
voorzitter was van de Raad van Beroerte en ondanks alles toch steun verleende aan Claes Vijgh en bijvoorbeeld diens zoon Dirck Vijgh. Wat voor Claes Vijgh
misschien nog wel het meest lastig was, was het gegeven dat al zijn zonen aan
de kant van Oranje dienden. Daarom lag Claes toch al onder een Spaans vergrootglas en moest hij erg oppassen om zijn leven te sparen. En ook dat van de
bevolking. En dat is hem gelukt.
Dus de keuze van Claes Vijgh en de Tielse magistraat om in 1572 niet naar Oranje
over te gaan, lijkt een zeer verstandige te zijn geweest. Dat de magistraat van
Tiel erg Spaans- en roomsgezind was, deed er niet veel toe. Dat bleek wel in 1578
toen Dirck Vijgh de functie van zijn vader overnam en gewoon de Spaansgezinde magistraat afzette en Staatsgezinde bestuurders aanstelde. Dus daar lag het
probleem niet. Het probleem lag in de militaire macht. En die kreeg de stad Tiel
pas van de zijde van Oranje en Holland deels in het jaar 1579, waardoor men zich
kon gaan beschermen en verdedigen. Maar de echte militaire en financiële ondersteuning kwam pas onder prins Maurits rond het jaar 1590.
Voor de geïnteresseerden onder ons zij vermeld, dat de militaire ontwikkelingen
door mij uitgebreid zijn beschreven in mijn nieuwe boek over Dirck Vijgh. En ook
het verschrikkelijke lijden dat de Betuwse bevolking in de jaren 1572-1600 heeft
moeten doorstaan.
Peter Dirk Spies
Bronnen
Dit artikel is een uitwerking van hetgeen ik heb geschreven voor Erfgoed Gelderland.
Website: www.geboortevannederland.nl.
Website: www.erfgoedgelderland.nl. Er wordt nader onderzoek verricht door Marianne Kasteel en
Johan Visser met behulp van verschillende onderzoekers.
Paragraaf “Ambtman Claes Vijgh in een lastig parket”, uit P.D. Spies: Dirck Vijgh 1531-1615. Schetsen uit
het leven van de ambtman van Nederbetuwe, pp. 105-107.
Mijn transcriptie van de brief van Willem van Oranje geschreven uit Delft aan de magistraat van Tiel
met hernieuwde opwekking de zijde van de opstand te kiezen, de dato 19-11-1572 (briefnummer 3233
database Huygens ING), is opgenomen in mijn boek (Dr. P.D. Spies) Ambt Nederbetuwe. Dirck Vijgh c.s.
Documentatie deel 3. Militaire Zaken en Recht 1565-1582. Dat betreft de Serie Gerichtelijke Transcripties
Nederbetuwe deel 35, pp. 46-47. (Aanwezig in de studiezaal van het RAR).
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Van Brenk, echt Betuws, toch?
In de vorige editie een overzicht van de voorouders van een ‘van Hattem’ uit
Maurik. Zij was getrouwd met de loodgieter uit Maurik: Stef van Brenk.
Ook hier zijn de eerste vier generaties exclusief Betuwenaren. Bij de vijfde generatie is er ééntje van de overkant (Rhenen) en in de zesde generatie, voor zover
bekend, komen er meerdere personen van plaatsen meer ten zuiden van Maurik: Tiel, Erichem. Als iemand meer informatie over deze personen heeft dan
houd ik me aanbevolen (Stuur een mailtje naar: jami612006 AT yahoo.co.uk).
De familienaam ‘van Bren(c)k’ is in de vroegst vindbare tijden vooral bekend van
Opheusden en Kesteren. De verspreiding van ‘van Brenk’ gaat eerst naar het
westen: Lienden, Ingen, Maurik, Rijswijk en daarna zuidwaarts: Buren, Erichem,
Avezaath, Tiel en Echteld. Ook nu nog vind men in dorpen aan de zuidoever van
de Rijn de hoogste concentraties ‘van Brenk’ personen.
Personen met de familienaam ‘van den Brin(c)k, bevonden en bevinden zich
voornamelijk boven de Rijn, tot boven aan de Veluwe. Van den Brenk komt voornamelijkvoor in het oosten van de Betuwe.
Hierna de kwartierstaat van Steven Antonie (Stef) van Brenk.
Jan Middelkoop

Wie is dit?

verspreiding Van Brenk in 2007
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Kwartierstaat van Steven Antonie van Brenk
Generatie 1
1. Steven Antonie (Stef) van Brenk, geboren Maurik 20 september 1908, overleden Maurik 7 oktober, trouwt Maurik 21 februari 1945 Cornelia (Cor) van Hattem,
geboren Maurik 7 maart 1916, overleden Tiel 18 juni 1998, dochter van Johannes
Jan (Hannes) van Hattem en Alida Gerdina de Bruin.
Generatie 2
2. Cornelis Leendert (Kiesje Lindert) van Brenk, geboren Rijswijk (Gld.) 18 augustus1878, overleden Maurik 11 mei 1972, trouwt Maurik 18 september 1903:
3. Janna Maria Maselina van Ewijk, geboren Maurik 19 april 1880, overleden
Maurik 22 september 1928
Generatie 3
4. Johannes van Brenk, geboren Eck en Wiel 6 april 1837, overleden Maurik 14
april 1918, trouwt Eck en Wiel 10 augustus 1861:
5. Mechtelina Teuntje van Leeuwen, geboren Maurik 31 oktober 1839, overleden
Maurik 7 maart 1901.
6. Steven Antonie van Ewijk, geboren Ingen 17 november 1852, overleden Lienden 29 januari, trouwt Lienden 22 december 1876:
7. Elisabeth van Ewijk, geboren Ingen 6 oktober 1845, overleden Lienden 27 augustus 1932.
Generatie 4
8. Gijsbert van Brenk, geboren Eck en Wiel 29 januari 1810, gedoopt Eck en Wiel
11 februari 1810, overleden Eck en Wiel 9 november, trouwt Kesteren 20juni
1833:
9. Maaike (Maatje) van den Berg, geboren Opheusden 6 juni 1808, overleden Eck
en Wiel 13 januari 1883.
10. Jan Jansen van Leeuwen, geboren Maurik 20 april 1811, overleden Maurik 16
november 1879, trouwt Maurik 25 juli 1834:
11. Geurtje van Lienden, geboren Rijswijk (Gld.) 27 oktober 1811, overleden Maurik 2 mei 1881.
12. Antonie van Ewijk, geboren Ingen 1 februari1819, overleden 8 februari 1899,
trouwt Lienden 14 september 1849:
13. Jannigje Sutekouw, geboren Echteld 7 mei 1824, overleden Ingen 5 januari
1907.
14. Antonie van Ewijk, geboren Ingen 6 december 1809, gedoopt Ingen 17 december, overleden Leeuwarden 22 mei 1852 trouwt Lienden 4 mei 1838:
15. Roelofje Johanna van Steenhuizerweerd, geboren Ingen 28 januari 1807,
overleden Ingen 5 december 1879.
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Waaierafbeelding van de kwartierstaat van Steven Antonie van Brenk, gemaakt in Aldfaer.
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Generatie 5
16. Gijsbert van Brenk, geboren Lienden 29 mei 1779, gedoopt Lienden 30 mei
1779, overleden Eck en Wiel 8 juni 1847 trouwt Eck en Wiel 6 februari 1802, ondertrouwt Eck en Wiel 15 januari 1802:
17. Johanna Elisabeth Verbrugh, geboren Maurik 16 oktober 1781, gedoopt Maurik 21 oktober 1781, overleden Eck en Wiel 5 mei 1845.
18. Joachim van den Berg, geboren Lienden 21 april 1780, gedoopt Lienden 6
mei 1780, o verleden Kesteren 5 februari 1855, trouwt (1), Kesteren 13 november 1825 Henderika van Ingen, geboren 1782, overleden na 1855, trouwt (2), Opheusden 31 augustus 1830, ondertrouwt Opheusden 8 augustus 1800:
19. Adriana van Ingen, geboren Kesteren 3 september 1775, gedoopt Kesteren 10
september 1775, overleden Opheusden 10 oktober 1813.
20. Cornelis van Leeuwen, geboren Kesteren 25 februari 1774, overleden Maurik
21 november 1851, relatie met:
21 Dirkje Jansen, geboren Rijswijk (Gld) 12 februari 1778.
22. Cornelis van Lienden, geboren Rijswijk (Gld) 9 december 1788, gedoopt Rijswijk (Gld) 14 december 1788, overleden Rijswijk (Gld) 28 november 1848 trouwt
(2), Maurik 4 oktober 1834 Elisabeth van der Heiden, geboren vóór 1815, trouwt
Rijswijk (Gld) 26 december 1810:
23. Cornelia van Aken, geboren Culemborg 8 juli 1789, overleden Rijswijk (Gld) 2
april 1828.
24. Adrianus van Ewijk, geboren Ingen 13 maart 1790, overleden Ingen 15 januari
1832 in Ingen, 41 jaar oud, trouwt Ingen 19 november 1812, ondertrouwt Ingen
17 oktober 1812:
25. Maria Petronella Pennink, geboren Rhenen omstreeks 1789, overleden Ingen
7 maart 1869, relatie (1) Cornelis Krouwel, geboren ongeveer 1785, overleden
vóór 1810.
26. Steven Zutekouw, geboren Rijswijk (Gld) 4 september 1797, gedoopt Echteld, overleden Ommeren 30 november 1874, relatie vóór 1834:
27. Maaike Spies, geboren Avezaath 19 augustus 1797, gedoopt in Zoelen, overleden Ommeren 26 juli 1868.
28. Ernst van Ewijk, geboren Ingen 11 juli 1788, gedoopt Ingen 20 juli 1788, overleden Ingen 18 oktober 1831, trouwt (2), Lienden 30 mei 1822 Jannigje (Jantje)
van Maurik, geboren 1778, overleden 1844, trouwt (1), Ingen 6 oktober 1808, ondertrouwt Ingen 17 september 1808:
29. Elizabeth van Bennekum, geboren Maurik 20 maart 1784, gedoopt Maurik 21
maart 1784, overleden Lienden 1 april 1820.
30. Roelof Peterse van Steenhuizerweerd, geboren 1742, overleden Ingen 2 juni
1819 in Ingen, relatie met:
31 Johanna van Vlaanderen, geboren Ingen omstreeks 1759, overleden Ingen 12
december 1833.
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Generatie 6
32. Gijsbert van Brenk, geboren Muyen(Muiden) 24 maart 1745, overleden Lienden 8 maart 1804, trouwt Lienden 2 september 1772, ondertrouwt Lienden 14
augustus 1772.
33. Catharina Cornelissen (Trijneke) van Meerten, geboren in de Marsch(polder)
2 april 1747, overleden Lienden 11 december 1837.
34. Alexander Verbrugh, geboren Maurik 1736, gedoopt Maurik 14 oktober 1736,
trouwt Ingen 26 september 1779.
35. Aalberdina van Hillebron, geboren Tiel omstreeks 1750.
36. Ariën Jochemse van den Berg, geboren Opheusden omstreeks 1752, overleden Kesteren 23 september 1836, trouwt (2) Opheusden 18 januari 1817 Fenneke
Wils, geboren omstreeks 1767, overleden vóór 1830, relatie (1):
37. Jantje Ponsen Vermeer, geboren misschien in Lienden vóór 1755, overleden
vóór 1817.
38. Dirk Stoffels van Ingen, geboren vóór 1755, relatie:
39. Maaike Hommerson, geboren vóór 1755.
40. Gerrit van Leeuwen, geboren Erichem omstreeks 1736, trouwt 21 juni 1761:
41. Aaltje van Ingen, geboren Kesteren 1 februari 1733.
42. Thomas Jansen, geboren Rijswijk (Gld) omstreeks 1755, relatie met:
43. Mechteldje van Renne, geboren Rijswijk (Gld) omstreeks 1755.
44. Cornelis van Lienden, geboren Rijswijk (Gld), gedoopt Rijswijk (Gld) 8 februari 1761,overleden Rijswijk (Gld) 15 januari 1832, trouwt Rijswijk (Gld) 6 mei 1787:
45. Geurtje van Vendelo, geboren Maurik 1762, gedoopt Maurik 21 maart 1762,
overleden Maurik 6 oktober 1822.
46. Thomas van Aaken, geboren Culemborg 1758, gedoopt Culemborg 3 augustus 1758, relatie met:
47. Geertrui Veenendaal, geboren Culemborg omstreeks 1765.
48. Anthonie van Ewijk, geboren Ingen omstreeks 1760, overleden Ingen 14 augustus 1814, trouwt Ingen 30 april 1786, ondertrouwt Ingen 15 april 1786:
49. Johanna Gerdina van Zandijk, geboren Eck en Wiel omstreeks 1760.
50. Jan Philip Penning, geboren misschien in Maurik 1761, overleden Maurik 30
juli 1809, trouwt misschien in Maurik 1790:
51. Adriana Johanna Tuijsman, geboren misschien in Maurik vóór 1765.
52. Jan Zutekouw, geboren Echteld voor 1766, touwt voor 1797:
53. Dirkje Schook, geboren omstreeks 1772.
54. Jan Spies, geboren misschien in Zoelen voor 1752, trouwt Lienden:
55. Jannigje Jol, geboren voor 1755.
56. Anthonie van Ewijk (dezelfde als 48), trouwt Ingen 30 april:
57. Johanna Gerdina van Zandijk (dezelfde als 49).
58. Dirk van Bennekum, geboren voor 1764. Dirk is overleden, trouwt voor 1784:
59. Aaltje van Ingen, geboren voor 1764.
60. Peter van Steenhuizerweerd, geboren voor 1720.
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62. Willem van Vlaanderen, geboren misschien in Ingen voor 1739, relatie met:
63. Neeltje van Osenbruggen, geboren vóór 1741.
Generatie 7
64. Geurt Cornelisse van Brink, gedoopt Ingen 18 januari 1711, overleden na 1772,
trouwt Lienden vóór 1745.
65. Gerretje Claesse Soet (Seet), geboren Lienden omstreeks 1711, overleden na
1772.
66. Cornelis Klaas van Meerten, geboren 1721, gedoopt Lienden 10 juni 1721,
trouwt Lienden 10 november 1743, ondertrouwt Lienden 19 oktober 1743:
67. Margarietha (Grietje) Vonck Van Lienden, geboren misschien in Lienden voor
1723.
68. Johannes Verbrug, geboren Maurik 1706, gedoopt Maurik 13 mei 1706,
trouwt 13 juni 1732:
69 Maria van Grootvelt, geboren Maurik omstreeks 1711.
72. Joachim Cornelissen van den Berg, geboren misschien in Opheusden voor
1732, relatie met:
73. Teuntje Otten, geboren misschien in Opheusden voor 1735.
82. Teunis Stoffelse van Ingen, geboren 1707,gedoopt Kesteren 8 december
1707, trouwt Kesteren 12 december 1728:
83. Margrietje Cornelisse van Verbrugge, geboren Ochten omstreeks 1709.
88. Bart Gertse van Lienden, geboren Lienden omstreeks 1729, trouwt Rijswijk
(Gld) 26 mei 1754:
89. Cornelia Hendriks (Corneh) van Osenbrugge, gedoopt Rijswijk (Gld) 20 maart
1725, overleden Rijswijk (Gld) na 18 februari 1761.
90. Cornelis van Vendelo, geboren Maurik, gedoopt Maurik 1 februari 1722,
trouwt (1) Zoelen 23 januari 1744 Aaltje Thiejasen, geboren ongeveer 1723, overleden voor 1756, trouwt (2), Maurik 18 december 1756:
91. Fenneken van Doorn, geboren Maurik, gedoopt Maurik 10 april 1730.
92. Andries van Aaken, gedoopt Culemborg 27 mei 1723 in Culemborg, trouwt
(1) voor 1749 Johanna van Duijkersloot, geboren voor 1730, relatie (2), voor 1758:
93. Cornelia de Bruijn, geboren voor 1740.
96. Adrianus van Ewijk, geboren Ingen omstreeks 1725, trouwt omstreeks 1750:
97. Helena Franken, geboren Ingen 1722, overleden Ingen 19 februari 1808.
98. Ernst van Zandijk, geboren vóór 1740, trouwt:
99. Catharina Verbrugh, geboren vóór 1740.

Suggesties voor verbetering naar jami612006@yahoo.co.uk
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Oude bronnen zijn ware schatkamers
Het zal u als lezer(es) niet onbekend zijn dat men voor genealogisch en historisch onderzoek van voor het jaar 1600 veelal is aangewezen op niet-kerkelijke bronnen. Daarbij is een kijkje in de archiefkeuken en de inventarissen van
archieven en instellingen een leuk begin. Probleem wat daarbij komt kijken is
de leesbaarheid van de originele bronnen. Nu zijn er gelukkig in de loop van de
eeuwen al aardig wat mensen geweest die zich hebben beziggehouden met het
transcriberen van die oude teksten. Hun doel daarbij was om de bronnen voor
onderzoekers toegankelijker te maken. Dus niet om de bronnen te vervangen.
Transcribenten zijn immers ook gewone mensen die fouten maken en dus blijft
het van belang altijd ook de originelen te bekijken. Voor u als lezer(es) zullen de
transcripties in de acht delen van Is. An. Nijhoff, de vijf delen van P. Bondam en
de vier van P.N. van Doorninck en J.S. van Veen niet onbekend zijn. Zo niet, dan
is het de moeite waard die op te zoeken en (meestal) gratis te downloaden via
het internet. Verder zijn er nog tal van transcripties te vinden van hedendaagse
transcribenten, waaronder de bescheiden bijdragen van schrijver dezes.
Even een tussendoortje: Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom die mensen zijn gaan transcriberen en hoeveel tijd daarin is gaan zitten? Er is niemand
die het voor het geld doet, want transcripties hebben niet het karakter van een
bestseller en het kost meer aan moeite en geld dan dat het oplevert. Wat liefde
voor de geschiedenis is altijd wel fijn en door het transcriberen teksten en gebeurtenissen weer tot leven te wekken is mooi. Maar aan de andere kant gaat er
tijd, heel veel tijd in zitten. En het levert ook wel frustraties op. Bijvoorbeeld als
teksten erg beschadigd zijn. Of als ze zo moeilijk zijn dat je een hele dag aan het
werk bent om een klein stukje tekst uit te kunnen schrijven. Niettemin blijven er
mensen bezig om iets moois voor anderen na te laten. En dat is iets wat niet genoeg kan worden gewaardeerd. En daarom bij een ieder van harte aanbevolen
om in deze voetsporen te treden.
Ondanks de redelijke en groeiende hoeveelheid aan transcripties blijven er
ook vele werken op de archiefplank liggen die meer dan de moeite waard zijn
te onderzoeken. Zo bevat het archief van de Hertogen van Gelre in het Gelders
Archief, onder archiefnummer 0001, vele werken waarin lijsten van inwoners
zijn opgenomen voor het betalen van belastingen of andere zaken. De meest
bekende zijn de reguliere schattingslijsten, waarbij geregeld per stad, dorp of
kerspel alle inwoners worden benoemd. Nu lijkt het wel saai om dergelijke lijsten te transcriberen, en vaak is dat ook zo, maar het levert wel veel gegevens op.
Wat minder bekend zijn helaas de boeken van de vele rentmeesters van Gelre
die allemaal om de een of andere reden mensen, inkomsten en uitgaven ver-
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melden. Dat geeft een mooie aanvulling op het gegeven van wie in welke plaats
woonde. Afhankelijk van de soort van heffing of inkomsten kan een onderzoeker
ook nalopen welke beroepen er werden uitgeoefend of hoeveel de mensen aan
bezittingen hadden.
Hierna een tweetal voorbeelden uit rekeningen, waarbij men niet een-twee-drie
zou verwachten die aan te treffen. Allereerst een rekening uit het archief 0001
nummer 3695, zijnde een rekening van Jan van Meerten, ambtman van Bommel,
Tieler- en Bommelerwaard van 19 maart 1399 tot 13 juli 1400, waarin ook zijn opgenomen restanten van eerdere ambtmannen van de Nederbetuwe, zoals:
Opgeboirt van Wolters pacht van Overrijn tot Zuelen ende tot Avezaet bi Arnt
van Lienen.
In den ijersten Jan van Avezaet ende Jan van der Moelen IIII mergen, den merghen
XIII quartier van enen alden scilt, valet XI scilden I quartier, maect XXVI gulden.
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Item Jan Hack III alde scilde ende I quartier, valet IX gulden XXI groten.
Item Ude Janszoen IIII merghen lands om XIII alde scilde XXI groten, valet XXX
gulden XXXIII groten.
Item Arnt Wijllemszoen VIII alde scilde I quartier van enen scilt, valet XIX gulden
X groeten.
Item Herman dije Britter van de Fismaet XXV gulden.
Item Gherit Wonder XVI alden scilden, valet XXXVI gulden VI groten.
Item Everaerts Janszoen van II merghen lands gelegen up Strimaet III alde scilden, valet VII gulden.
Item Grote Reijnaet V alde scilden, valet XI gulden XXIII groten.
Item Clebbert VI scilden ende III gulden silver, XVI gulden XVII groten.
Item Wenmaer in den Weert van pacht XIIII gulden.
Item dije persoen van Avezaet van husinge ende hofstat geheijten den Hage mit
een deels lands dairan gelegen, t’ samen XXIIII gulden.
Item Wisschart van Balveren van II mergen lands, den mergen I scilt, valet IIII
gulden XXIIII groten.
Item Heijn Tap had gecoft teghen Wolter voirscreven also vele coerns, dat beliep
op L gulden.
Item Goert Staij van Mugghenberch dat hij in pacht had voir V Mechelsche scil-
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de, valet X gulden XX groten.
Item Roever Holle bekent V alde scilde ende I quartier, valet XII gulden X groten.
Item Ghijsbert Lijse Heijnensoens soen I vierdel van XV merghen lands, den
merghen IIII alde scilde, valet XXXV gulden.
Item Arnt Moerinck van XVI hont lands, den mergen verpacht om I scilt, valet VI
gulden IX groten.
Het tweede betreft een rekening uit hetzelfde archief nummer 3367: Rekeningen van Wijnand Ridder van de ontvangsten en uitgaven wegens het beheer van
de goederen onder Dodewaard etc., toebehorende Eduard van Gulick over de
jaren 1410-1414. Een klein stukje uit het jaar 1411:
Scharen tot Doedenweerde.
Item Derijck van Hijen een meer III vollen VIII eenwijnter, XV gulden III quartier.
Item Derijck van Weese I meer, III gulden.
Item Gherijt Trant een ruijn, III gulden.
Item Johan die Coman een coe, III gulden.
Item Aernt die Kemp II vollen, IIIII gulden.
Item Wolters wijff van Welij een coe II eenwijnter, VI gulden.
Item Johan Gerwijnssoen een coe een mael, IIIII gulden.
Item Herman Pansijer I coe, III gulden.
Item Ghelijs van Teern I mael, II gulden I quartier.
Item Remken van den Welde IIII peerde, X gulden.
Item die smit van Doedenweerde II coen, V gulden.
Item die cuper II coen, V gulden.
Item Weijndelmoet ‘s Boumans II coen, V gulden.
Item Gherijt die Kemp II coen een mael, VII gulden I quartier.
Item Jutte van Herwen II coen, V gulden.
Item Derijck van Vlijederweert III coen, VIII gulden.
Item Rutger van Doedenweerde V coen I vollen, XIIII gulden III quartier.
Item Meghen II coen, V gulden.
Item Gadert snijder III coen, VIII gulden.
Item Johan van Wijlre II coen, V gulden.
Item Nelle van Doedenweerde I coe, III gulden.
Item die paep van Doedenweerde II coen ende II eenwijnter, VII gulden I quartier.
Item Steven schomaker I coe, III gulden.
Item Johan van Scheijnck III coen, VIII gulden.
Mocht u hiervan meer willen weten, dan even geduld. Deze transcripties komen
zeer waarschijnlijk het komende jaar uit en zijn dan in te zien bij het RAR te Tiel.
Peter D. Spies
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Lezingenprogramma najaar 2021
De lezingen vinden plaats in het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel, adres J.S.
de Jongplein 3. Hoek Papesteeg en Teisterbantlaan. Aanvang van de lezingen is
zoals gebruikelijk om 20.00 uur.
Zaal open om 19.30. Einde van de lezing circa 22.00 uur.

De huidige afspraken met RAR in verband met Corona besmettingen zijn:
alleen toegang tot vooraf aangemelde personen, die vrij zijn van mogelijke verschijnselen en met een maximum van 20 personen.
Aanmelden via ngvBetuweATgmail.com is noodzakelijk en het RAR kan afwijkende maatregelen nemen, afhankelijk van de overheidsrichtlijnen op dat moment.
Indien de aanmelding positief bevestigd wordt blijft het noodzakelijk om alleen te
verschijnen in gezonde toestand (geen verhoging, geen gehoest etc).
De informatie over de lezingen staat ook vermeld in het eerste nummer van 2021,
omdat we toen nog hoopten deze lezingen in het voorjaar te kunnen geven.

Dinsdag 21 september 2021
Dirck Vijgh, schetsen uit het leven van de ambtman van Nederbetuwe
Spreker: Peter Dick Spies
De lezing gaat over het leven en werk van Dirck Vijgh (1531-1615), ambtman,
richter en dijkgraaf in de Nederbetuwe, schout en richter van Tiel en Zandwijk,
kapitein en gouverneur te Tiel, voorstander van de gereformeerde religie. Hij
leefde in de jaren 1531-1615 en maakte daardoor zowel de tijd mee van de geloofsvervolgingen van Spaans-roomse zijde als het begin van de Opstand en de
eerste helft van de zogenoemde Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden.
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De betekenis van Dirck Vijgh in diens
functioneren kan moeilijk worden onderschat. In het boek, waarop de lezing is gebaseerd, worden door middel
van een aantal schetsen in een tiental
hoofdstukken de belangrijkste punten
uit het leven en werken van Dirck Vijgh
beschreven. Zo komen respectievelijk
aan de orde zijn persoonlijk en familieleven, de historische context waarin hij
leefde, de problemen in de eerste periode van zijn leven en functioneren, zijn
overgang naar de prins van Oranje, het
proces rond het Huis van Zoelen, de
militaire toestanden en zijn functioneren als militair in de Nederbetuwe en
daarbuiten, zijn werken als ambtman,
richter en dijkgraaf, zijn betekenis
voor de opbouw van de gereformeerde kerk, enkele processen op zijn oude
dag en tenslotte zijn levenseinde. Wat
in deze studie wat onderbelicht blijft, is een aantal zaken die hij voor de stad
Tiel heeft gedaan als schout en richter. Dat is een bewuste keuze om het boek
niet al te groot te maken, maar de belangrijkste zaken betreffende Tiel komen
wel aan de orde. Ook is er een hoofdstuk opgenomen over wat en door wie er al
over Dirck Vijgh is geschreven. Dit boek is voornamelijk gebaseerd op originele
bronnen, waarvan de transcripties zijn uitgegeven in de delen 33-37 van de Serie
Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe.
Het boek telt 392 bladzijden, is voorzien van illustraties, bevat een naamregister
en verduidelijkende voetnoten. Het is te bestellen via www.boekenbestellen.nl
als paperback voor € 19,95 en als hardcover voor € 24,95.

Dinsdag 19 oktober 2021
De Februaristaking 1941 in Amsterdam
Spreker: Paul Welling
De directe aanleiding voor de Februaristaking in Amsterdam en omstreken waren
de razzia’s, waarbij op 22 en 23 februari 1941 427 jonge joodse mannen met grof
geweld door de Duitsers waren opgepakt. Eerder al kreeg de joodse bevolking
van Amsterdam te maken met intimidatie, vernielingen en terreur. Dat was het
begin van de Jodenvervolging in Nederland.
Gesteund door Duitse militairen leefde de WA, de Weerbaarheidsafdeling van de
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NSB in Amsterdam, zich uit op joodse stadsgenoten, wat meer dan eens tot gevechten leidde. Bij zo’n gevecht op 11 februari 1941 kwam de WA-man Hendrik
Koot (1898-1941) om het leven. Daarop volgden strenge maatregelen. De joodse
wijk van de hoofstad werd van de buitenwereld afgesloten. Toen er op 19 februari in de joodse ijssalon Koco gevechten ontstonden waarbij de Duitse politie
met ammoniakgas werd bespoten, waren de rapen gaar met als dieptepunt de
razzia’s van 22 en 23 februari.
Daarop volgde de zgn. Februaristaking. Legertrucks vervoerden de 427 jonge
joodse mannen, die de Duitsers tijdens de razzia’s in de kraag hadden gevat,
naar Polizeiliches Durchgangslager Schoorl. De gevangenen bleven slechts vier dagen in Schoorl. Ze werden overgebracht naar concentratiekamp Buchenwald.
Onder de 427 gevangenen die in Amsterdam werden opgepakt bevonden zich
de broers Izak en Jacob Swaab. In Buchenwald kwamen 47 leden van de oorspronkelijke groep van 427 mannen om die in Amsterdam waren opgepakt.
In de tweede helft van mei 1941 zette de SS de overgebleven 342 mannen uit
Amsterdam op transport naar het concentratiekamp Mauthausen bij Linz in Oostenrijk.

Dinsdag 16 november 2021
Een ander genealogie programma: Centurial
Spreker: Fouke Bos
Ieder genealogisch onderzoek is gebaseerd op bewijs. De meeste genealogische softwarepakketen zijn dat echter niet, aangezien zij zich vooral concentreren op het vastleggen van de conclusies van het onderzoek. Een dergelijke opzet helpt de gebruiker niet
bij het vastleggen van de onderliggende bronnen, waardoor dit vaak achterwege blijft.
Centurial werkt anders. In Centurial kun je alleen informatie invoeren in de context van
een bron. Dat betekent dat je eerst de details van een bron vastlegt (zoals de titel, de
auteur en de vindplaats) en vervolgens hierbij de gegevens uit die bron overneemt. Pas
dan combineert Centurial deze gegevens met de gegevens uit de andere bronnen in je
onderzoek en helpt Centurial bij het trekken van conclusies.
In één oogopslag heb je alle bronnen, bestanden, bewijs en conclusies op één plek.
Centurial leidt uit de beschikbare informatie ook indirect bewijs af. Waarbij je vanaf een
conclusie altijd in één klik verwijdert bent van het onderliggende directe en indirecte
bewijs… en van daar uit met één klik naar de originele bron achter het bewijs.
Analyses en conclusies kunnen op ieder moment in het onderzoek opnieuw worden
uitgevoerd en aangepast. Professionele bronvermeldingen (‘Zotero’ voor genealogie).
Er is een browser extensie voor het importeren van bronnen (uit bijv. Chrome en Firefox).
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