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Informatie en verantwoording Genealogische gegevens. 

 
De gegevens zijn door mij verzameld via het persoonlijk bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en 
Leeuwarden vanaf 1996 en bezoek via internet,  Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de 
sites Alle Groningers,  Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische 
kringen.  Verder hebben veel bezoekers van deze site gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. 
Hieronder vindt u per familienaam alle achtergrondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de 
gepubliceerde parentelen.  
De verzamelde gegevens zijn ingevoerd in het programma Aldfaer. Dit programma heeft de mogelijkheid om de 
ingevoerde gegevens geheel of gedeeltelijk te verbergen bij het genereren van bestanden voor plaatsing op internet. 
Vanaf half december 2010 zijn van nog levende personen alleen de familienaam en voornaam zichtbaar op internet, 
waarmee wordt voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Van personen ouder dan 100 jaar worden wel 
alle gegevens vermeld.  
Let op: Verwijzingen naar sites en/of mailadressen kunnen inmiddels verouderd zijn en niet meer bestaan.  
Wilt u meer gegevens, stuur dan een e-mail naar het boven vermelde adres. 

 

Post 

De familienaam Post komt overal in Nederland voor. Er zijn echter verschillende stammen. Het Meertens instituut 
geeft als oudste vermelding de stadsrekeningen van Dordrecht van 1285-86, waar ene Agethe Poste voorkomt; 
verder Zwolle 1449 ene Jacob Post; ook Groningen waar ene Egbert Post gedoopt is in 1680, in 1715 huwt en zo zijn 
er nog enkele vermeldingen. Voor meer informatie over naamkunde: http://www.meertens.knaw.nl  
In 1812, toen het aannemen van een achternaam in Nederland verplicht werd gesteld, hebben o.a. in Friesland meerdere personen 
de achternaam Post laten vastleggen.  
In totaal komen in de registers 36 personen met de naam Post voor. Een groep in en rond Sexbierum met familiebanden, een 
groep rond Zwaagwesteinde met familiebanden, enkele in Lemmer en IJlst, de laatste waarschijnlijk een schippersfamilie, en een 
groep in de Stellingwerven en aangrenzende venen van Opsterland en Haskerland 
Mijn voorouderlijke stam van vaders zijde begint bij Folckert Claeses, wiens weduwe in 1811 in Donkerbroek woonde en de 
achternaam Post heeft aangenomen, ook voor haar zoon Harmen Folkerts die toen nog bij haar inwoonde. Ook de zoon Klaas 
Folkerts heeft de achternaam Post officieel aangenomen. Haar zoon Anne Folkerts is niet te vinden in de registers, doch deze komt 
verder in de burgerlijke stand wel voor met de achternaam Post. Folckert Claezes (of Claesses of Klazes of Klases) is een zoon 
van Claes Harmens, die op 11 mei 1738 te Wijnjeterp is getrouwd met Antje Cornelis. Deze kregen 7 kinderen. Aeltie (in 1739 
geboren en overleden), Folkert (1741 geboren en in 1766 gehuwd met Trijntje Joukes), Cornelis (geboren 1744 en waarschijnlijk 
voor 1811 overleden), Jan (1747 die de achternaam Brouwer heeft aangenomen en in 1771 is gehuwd met Sytske Pieters), Aeldert 
(1750 geboren en overleden), Lammechjen (1751 geboren en voor 1812 overleden) en Aeldert (1755 geboren) die de achternaam 

Heidkamp later geschreven als Hietkamp heeft aangenomen en in 1779 is gehuwd met Antje Cornelis). 

Van de personen die tot nu toe hebben gereageerd op deze pagina wil ik enkele noemen. 
Bouwe Zwart voor algemene informatie http://www.b-zwart.nl/ of e-mail zwart@b-zwart.nl. 
Andries Visser Oudega (GS) aldekolder@oudega-kolderwolde.nl voor de nakomelingen van Jouke Folkerts Post uit 
Lemmer.  
Jan Vos Heilo vosveltman@kpnplanet.nlvoor de nakomelingen van Harm Post en Geesje Vos.  
Dr. Marijke Visser, bintanja@hetnet.nlvoor de nakomelingen van Klaas Folkerts Post g/m Antje Jans Westra. 
En verder uiteraard mijn directe familie, neven en nichten en (hele) verre verwanten voor het verstrekken van alle 
informatie betreffende de jongste generaties. 
 

Davids 

De familienaam Davids is afgeleid van de voornaam David. Bij de volkstelling in 1947 waren er 777 personen in 
Nederland met die familienaam, waarvan in Noord-Nederland 116 in Drenthe, 13 in Groningen, 10 in Friesland en 42 
in Overijssel. Verder kwam de naam in elke provincie wel voor, maar het merendeel, ongeveer 2/3e deel, woonde in 
Noord- en Zuid-Holland. 
In 1811, toen het verplicht werd een achternaam te dragen, wordt in Drenthe de naam Davids gedragen in de 
gemeenten Meppel, Hoogeveen, Oosterhesselen, Dwingeloo, Gasselte, allen joodse families en in Beilen, 
Westerbork, Vries en Eelde. Van de personen in de laatst genoemde 4 gemeenten is het niet zeker of ook hier sprake 
is van een of meer joodse voorouders. Gezien de geografische ligging van de plaatsen waar de naam voorkomt, op 
de handelslijnen naar Groningen, is dit echter zeer waarschijnlijk. Nader onderzoek is nog nodig. 
Met dank aan Bert Talen, Foppe Kooistra (Veldhoven), Martin Timmerman (Ontario Canada) en Jakob Vos voor de 
aanvullingen en verbeteringen. 

zie ook:  http://www.antenna.nl/~hzomer/  
 

Mink. 
De familienaam Mink is van Friese oorsprong en heeft als kenmerk dat het een patroniem is. Mink is een Friese 
mannennaam. De grondvorm van deze naam is Meine en is een verkorting van germaanse namen die met mein- 
beginnen, b.v. Meinhard. De betekenis is " krachtig, sterk"  
Zie: www.meertens.knaw.nl/ voor meer gegevens over naamkunde. 
Bij de volkstelling van 1947 droegen 873 personen in Nederland de naam Mink. Hiervan 196 in Friesland en 140 in 
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Drenthe. Noord- en Zuid-Holland samen 377, voornamelijk de grote plaatsen met werkgelegenheid. In Brabant en 
Limburg kwam de naam niet voor. Verder nog Overijssel met 43 personen. In Drenthe en Overijssel zijn het vooral de 
veenstreken waar de naam voorkomt. In de Overijsselse archieven komen we de naam Mink het eerst tegen in 
Giethoorn zo rond 1680. In Friesland eigenlijk overal. Op 1 februari 1596 trouwt in Heeg Leel Minkes met Tiets Gabes. 
Verder huwelijken in 1608 in Heeg, in 1612 in Dronrijp, in 1618 in Kimswerd, in 1619 in IJlst,in 1629 in Welsrijp, in 
1640 in Harlingen, in 1668 in Minnertsga, in 1643 in Leeuwarden.In 1673 trouwt in Heerenveen Jan Hendrik Mink met 
Anna Arjens uit Groningen. Aangenomen mag worden dat de oorsprong van de afstammelingen Mink op de hoge 
delen van Friesland ligt en dat nazaten zich hebben verplaatst, op zoek naar werkgelegenheid, naar de 
veenontginningsgebieden in het zuid-oosten van Friesland en de kop van Overijssel en vandaar verder het land in. 
Zie ook het boek “De Gietersen in Friesland” van dr. Jochum Kroes. (ook: CBG deelbibliotheek 1083 Kroes/doos 2, 
map 5) 
 

De naam Mink komt ook buiten Nederland voor, niet van geëmigreerde families, maar met als basis Engeland 
en dan speciaal in Bedfordshire, waar het is terug te voeren tot het jaar 1100. 
“The very first record of the family name Mink was found in Bedfordshire in England. The Mink family traces 
their ancestral roots back to Anglo Saxson origin before the year 1100. From there they branched and 
migrated, gaining prosperity as a notable family of England and later other countries. 
Het is niet ondenkbeeldig dat we hier te maken hebben met afstammelingen van Friezen die na het jaar 407, toen de 
Romeinen zich terug trokken uit Engeland en de grote volksverhuizing in Europa op gang kwam, zich in het 
middendeel van het huidige Engeland gevestigd hebben. De Angel-Saksische overtocht vanaf het vaste land naar de 
andere kant van de Noordzee is in de geschiedschrijving terug te vinden. 
 

De door mij verzamelde gegevens betreffen voornamelijk de voorouders van mijn moeder Berendina Helena Mink en 
aanverwante takken. De gegevens zijn verzameld door persoonlijk de rijksarchieven in Assen en Zwolle te bezoeken 
en online via http://www.genlias.nl . 
Verder heb ik op internet de sites van het historisch centrum Overijssel ( www.historischcentrumoverijssel.nl ) , de 
web-ring Reestdal ( http://home.wanadoo.nl/reestdal/ ), historiekamer Hardenberg ( www.historiekamer.nl ), 
Vriezenveen, ( www.vriezenveners.nl ) bezien en gezocht naar aanknopingspunten. Op deze sites zijn deze echter 
moeilijk te vinden, daar de belangrijkste schakel in het genealogisch onderzoek, de relatie kind-ouder ontbreekt bij de 
vermelde personen. Inmiddels hebben enkele nazaten Mink gereageerd op deze pagina en Jan Mink uit Almelo 
(fam.mink@home.nl heeft de door hem verzamelde gegevens beschikbaar gesteld. Van Patricia 
Lafertemarnixlaferte@hotmail.com) kreeg ik veel informatie over de afstammelingen die zich rond Nieuw Dordrecht 
hebben gevestigd. De laatste aanvullingen op deze tak kreeg ik van Arend Mink uit Losser. amink@hetnet.nl 
 

Van der Leij (Ley, Lei) 

De familienaam van der Ley of van der Leij of van der Lei, komt vooral in Friesland voor en de oorsprong ligt 
waarschijnlijk in het noorden van deze provincie. Bij de registratie van familienamen blijkt uit de registers van 1811 dat 
in Friesland 36 verschillende personen de familienaam van der Ley hebben aangenomen voor zich en, waar 
aanwezig, ook voor hun kinderen. Een enkeling zegt de naam van der Ley al van oudsher te dragen. Een 10-tal 
personen neemt de naam van der Lei aan. En 1 persoon noemt zich van der Leij. Bijna allen wonen in de noordelijke 
helft van Friesland, van Harlingen tot Haule en van Genum tot Gorredijk. Uit de overlijdensakten na 1811 van 
personen die voor 1811 geboren zijn, blijkt dat er nog veel meer mensen zijn die zich van der Ley of Lei noemen. 
Soms is een familierelatie herkenbaar met personen die zich in 1811 hebben laten registreren maar heel vaak ook 
niet. Ook is er een familie (waar de voornaam Waling veel voorkomt) die bij de registratie de naam van der Ley 
hebben opgegeven, maar die zich later Leystra of Leistra noemen. 
Over de herkomst van de naam bestaan verschillende lezingen. Een leije of lei of lee is een watertje, riviertje, leegte in 
het land. 
De Leijen is o.a de naam van een meer tussen Burgum en Drachten en er schijnt vroeger ook een riviertje in Noord-
Friesland gelopen te hebben die de Leye heette. Ook het gehucht Oude Leye boven Stiens herinnert daaraan. De 
naam van der Ley komt daar ook voor. In Holland komt de naam van der Lee voor en de afleiding van de naam is in 
wezen hetzelfde; vgl: de Loo-Lee bij Almelo.  
Verder is het opvallend dat velen in de veenstreken ten oosten van de Leijen, van Twijzel tot Haulerwijk, de naam van 
der Ley hebben aangenomen. Nu wordt een afgegraven stuk veen tussen twee wijken ook een leije genoemd en is 
het derhalve ook mogelijk dat de naam daarmee verbanden heeft.  
Uit de patroniemen is per streek of dorp maar heel beperkt een kennelijke familierelatie te ontdekken. Nu blijkt dat in 
de akten van de burgelijke stand de naam van eenzelfde persoon vaak verschillend wordt geschreven. In de 
geboorteakte b.v. "van der Ley" en in de huwelijksakte "van der Lei" en bij verhuizing naar Drenthe wordt "van der 
Ley" geschreven als "van der Leij". Bij het onderzoek naar de afstamming moeten dus alle drie schrijfwijzen worden 
betrokken. Ook komt het voor dat in akten de naam Ley of Lei (dus zonder "van der ") wordt vermeld terwijl kennelijk 
een "van der Ley" of "van der Lei" de vermelde persoon moet zijn. 
Maar de naam Ley is niet typisch Fries. De familienaam komt in Friesland al voor ver voor de invoering van de 
Burgelijke Stand. De dragers van de naam hadden veelal een bestuurlijke functie. Al in 1480 komen we Jarich van der 
Ley tegen. Jarich betekent hetzelfde als Georg, een Duits-Saksische voornaam. De geschiedenis leert ons dat de 
Nederlandse gewesten al vanaf de vroege middeleeuwen bestuurders hadden, al of niet vrijwillig gekozen, uit adelijke 
geslachten die hun wortels hebben in Duitsland. Veel duitse adelijke families hebben hun macht en bezit te danken 
aan hun dienstverlening aan vroeger regerende bisschoppen en vorsten.De meeste families zijn door huwelijken 
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verwant geraakt. Besturen in de middeleeuwen was ook een zaak van vertrouwelingen om je heen verzamelen. Het 
liefst mensen die macht en geld hadden en ook bereid waren te investeren wanneer een behoorlijke winst was te 
verwachten. De Nassau’s zijn daar een voorbeeld van en zijn vaak geroepen om bestuurlijke functies te vervullen in 
de Nederlanden en ook om krijgsmachten samen te stellen en aan te voeren.Een adelijke familie die veel 
dienstverlenende taken heeft vervuld en veel in de omgeving van de Nassau’s verkeerde was de familie von Neuhoff 
von der Leyen, afkomstig uit de streken rond de Moezel en ontstaan uit de familie von Neuhoff en de familie von der 
Leyen. 
Het is niet ondenkbeeldig dat een lid van het geslacht von der Leyen, (misschien tussen 1200 en 1400 na Christus) 
naar Friesland is gekomen en achtergebleven.Het omgekeerde is ook gebeurd. Vele Friese edelen zijn op kruistocht 
geweest of hebben dienst gedaan in zuidelijke legers. Ter verduidelijking het volgende: 
 
In 1630 is Johan Maurits von Nassau-Siegen vertrokken naar Brazilie om daar de Portugezen te verdrijven in 
opdracht van de West Indische Compagnie. Eén van de schepen was uitgerust door de Staten van Friesland en 
Groningen. Van de reis en het verblijf in Brazilie zijn aantekeningen gemaakt door Jan de Laeth in zijn “Daghelykse 
Notule”. We vinden er o.a. de namen Gaspar von Neuhoff genannt von der Leyen, ook geschreven als Gaspar van 
Niehof van de Ley en ook als Gaspar van de Ley. Verder de namen Harman van der Ley (1638),Dirck Leeye (1644) 
en Nicolaes Leye (1649).Gaspar is waarschijnlijk een Duitse ridder, aangetrokken door Johann Maurits als officier en 
de overigen zullen waarschijnlijk in Friesland zijn geworven. De gewesten Friesland en Groningen dienden namelijk 
samen 1 schip uit te rusten voor één van de 5 kamers van de WIC, de Amsterdamse.  
In 1654 heeft de WIC zich terug moeten trekken uit Brazilië, maar veel personen van Nederlandse en Duitse afkomst 
zijn daar gebleven en hebben voor nakomelingen gezorgd met o.a. de achternamen Vanderlei de Oliviera, Vanderlei 
de Olanda, Vanderlei de Lima en Wanderley.  
Een mogelijke nazaat, Everaldo Vanderley de Oliviera doet pogingen om zijn voorouders te traceren en heeft mijn 
hulp ingeroepen.Een andere mogelijke nazaat Ivo Ricardo Wanderley doet eveneens pogingen om zijn voorouders te 
traceren. Via hem heb ik veel gegevens ontvangen omtrent publicaties in Pernambuco omtrent de periode 1630-1654 
dat de Nederlanders in Brazilië waren.  
In 1968 is een afstudeerscriptie van dr. Frans Jozef Moonen (Francisco José Moonen) verschenen. (Gaspar van der 
Ley no Brazil. Monografia No 5. Instituto de Ciênsias do Homem. Divisão de História. Imprensa Universitária.) 
Universidade Federal de Pernambuco. Recive 1968. Moonen doet een poging de afstamming van het geslacht 
Wanderley in Brazilië te verklaren en betrekt daarbij ook eerder verschenen publicaties hieromtrent in Brazilië. Het 
gaat daarbij om de afstamming van Gaspar (von) van (Neuhoff) Nieuwhof van der Ley, die o.a. door de Braziliaanse 
familie Wanderley als hun stamvader in Brazilië wordt gezien. 
Wanneer deze van Nederlandse komaf (Friesland) is, dan zou hij mogelijk familie kunnen zijn van Jan Hendricks van 
der Ley (1530), g/m Judith de Gardyn, zoon van Jarich (Fries voor Jasper = Kasper= Gaspar)van der Ley (1480). 
Deze Jan Hendricks is een vooraanstaand burger van Leeuwarden, schrijver van een boek over de meetkunst op zee, 
en hem is het recht verleend tot het dragen van een familiewapen. Er bestaan echter geen directe bewijsbare 
documenten.  
De aangehaalde ritmeester van der Ley is voluit geschreven Ritter Gaspar von Neuhoff, genannt von der Leyen. 
Gezien de naam waarschijnlijk van Duitse komaf en waarschijnlijk ook een goede bekende van Johann Maurits von 
Nassau-Siegen, de bevelhebber van het leger van de WIC, die in 1630 een noordwestelijk deel van Brazilië, rond het 
huidige Pernambuco op de Portugezen veroverden. Onderzoek via internet toont aan dat deze familie inderdaad heeft 
bestaan en deels nog bestaat. 
Czoelner, een duits genealogisch onderzoeker heeft van deze familie veel gegevens verzameld en gepubliceerd op 
internet. Hij is het met mij eens dat voormelde Gaspar von Neuhoff von der Ley een duitse ridder was. Hij doet een 
poging om te achterhalen wie zijn ouders waren. Wel is inmiddels duidelijk dat deze familie vertakt is in diverse 
adelijke geslachten, waaronder ook de Nassau’s. 
 
In december 2005 heeft hij zijn onderzoek afgerond en hij heeft aangetoond wie voormelde Gaspar von der Leyen 
moet zijn, wie zijn ouders zijn en hoe hij in dienst van de Nassau's in Brazilië terecht is gekomen. Ook geeft hij de 
relaties weer tussen de adelijke geslachten tussen 1550 en 1700. Het blijkt dat de meeste bewoners van kastelen, 
borgen en voorname huizen in de Rijnstreek, Gelderland, Overijssel en Groningen onderlinge banden hebben en 
belangen hadden in de WIC en OIC. De correspondentie tussen hem en Ivo Ricardo Wanderley kunt u nalezen (in het 
Engels) op  
 http://www.irwanderley.eng.br/Pesquisa_Gaspar_ing.htm 
(Opmerking Anne Post: Omstreeks 2010 kreeg ik van Robert Czoelner de mededeling dat Ivo Wanderley was overleden) 

Dat wil nog niet zeggen dat de Braziliaanse Wanderley’s dus van Duitse komaf zijn. Zij hebben aangenomen dat 
voormelde ritmeester hun voorvader was, op basis van een document van 20 december 1668, afgegeven in Siegen 
door Johann Maurits, Prins van Nassau, aan João Mauricio Wanderley, verblijvend in Lissabon en waarin verklaard 
wordt dat Wanderley's vader en voorvaderen van adelijke afkomst zijn enz. enz. Dit document wordt genoemd in een 
manuscript van de hand van de Braziliaanse genealoog Borges de Fonseca gedateerd 1748, en wat handelt over de 
adelijke families in Brazilie. Borges de Fonseca behoort tot de familie Wanderley. Het originele manuscript schijnt er 
niet meer te zijn. Er is nog een recent onderzoek gepubliceerd, waarin voormelde João Mauricio W. in 1641 geboren 
zou zijn als zoon van voormelde Gaspar van der Ley en Maria de Mello en hij zou getrouwd zijn in 1663. Op dat 
moment zou zijn vader al zijn overleden. Zijn moeder is hertrouwd in 1665. Het document van 20-12-1668 is dan te 
verklaren als een akte van bevestiging van de status van het geslacht Wanderley in Brazilie. Het geslacht Wanderley 
is een zeer vooraanstaand geslacht in Brazilië. Maar hoe zit het dan met die andere families zoals VanderLei de 



Oliviera enz. Aangenomen wordt dat ook deze afstammelingen zijn van voormelde Gaspar. Maar een andere van der 
Ley die is achtergebleven in Brazilië na 1854,kan ook voor nageslacht hebben gezorgd. 
 
Om zekerheid te krijgen of de vermelde namen zijn te herleiden tot afstammelingen van Friese voorouders moeten de 
kerkelijke doopboeken van voor 1630 worden geraadpleegd. Deze zijn echter niet (meer) aanwezig. In het Fries 
Archief is nog een map aantekeningen toegangsnummer 344, verzameling Fries Genootschap. 01-01-05.01.03.04 
biografie, genealogie en diversen, 594 genealogische aantekeningen, o.a. familie van der Ley aanwezig. Het zouden 
aantekeningen kunnen zijn van Frans Jozef Moonen bij zijn onderzoek naar de Braziliaanse van der Ley. Het kan 
nuttig zijn deze map in te zien. 
 

De nakomelingen van Wytze Tjipkes van der Ley. 
Wytze Tjipkes heeft in 1812 aangegeven de achternaam van der Ley te (willen) dragen.Op dit moment is niet aan te 
geven dat er een relatie bestaat met bovenvermelde Jan Hendricks van der Ley. Wytze Tjipkes is de tot nu toe oudst 
bekende voorvader van mijn grootvader van moeders zijde. 
De gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en later door 
gebruik te maken van de mogelijkheden die internet biedt. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage 
gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven waaronder Harm de Beer Tilburg voor de naar Eindhoven 
vertrokken familie, Joke van Os-van der Leij te Almelo voor de naar Twenthe vertrokken familie, Wopke van der Lei te 
Putten voor de nakomelingen van Rinze Gerrits van der Lei, W Bosma wikawi@hetnet.nl voor de nakomelingen van 
Kornelis van der Lei en Hendrikje de Jager, Herman Arling te Klazinaveen voor de nakomelingen van Johannes van 
der Leij en Willemina Slagter en Metha Hoeksema voor de nakomelingen van Klaas Wytzes van der Ley. 
Andere takken van der Ley of Leij of Lei zijn door mij niet onderzocht. Wel heb ik aantekeningen gemaakt, opgeslagen 
in een Excelbestand, van personen met de naam van der Ley etc. die ik tijdens het onderzoek tegenkwam maar niet 
behoren tot nakomelingen of voorouders van Wytze Tjipkes. 
Wie geïnteresseerd is ingenealogieën van families in de Friese Wouden, waaronder van der Lei, kan ook terecht op 
de genealogie pagina van Klaas J. Bekkema 

 

Wanders. (zie ook het bericht hieronder) 

 

De familienaam Wanders komt in Nederland en Duitsland betrekkelijk veel voor. 

Lang niet alle Wanders’en hebben een familieband. De herkomst en de betekenis van de familienaam Wanders en 

het voorkomen van de naam in Nederland kunt u o.a. vinden op de website van het CBG|Centrum voor 

familiegeschiedenis https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/ 

De door mij onderzochte stam betreft de voorvaderen van mijn schoonmoeder Trijntje Wanders, welke gehuwd was 

met mijn schoonvader Gerrit Tip, beide reeds overleden en begraven in Borne (zie www.dorpshistorie.nl--> 

Familiegenealogie--> Johannes Wanders>.Voor het samenstellen van deze genealogie heb ik gebruik gemaakt van 

de mogelijkheden die internet biedt, voornamelijk GenLias en de pagina’s van de provinciale archieven en regionale 

centra voor genealogisch onderzoek.Na de eerste publicatie op internet, zomer 2002, werd ik door enkelen attent 

gemaakt op het bestaan van diverse publicaties over de familie Wanders, verspreid in de tijd. 

 

In 2005 verscheen het boek: ‘Wanders in Nederland en Duitsland’ onder eindredactie van André G.M. Wanders 

bestaande uit 18 verschillende stambomen of genealogieën van Wanders’en, het resultaat van 33 jaar onderzoek. 

Toen bleek dat mijn schoonmoeder Trijntje behoorde tot de Arnhem-’s Gravenhaagse-Emmense tak. Deze tak begint 

bij Johannes Wanders, gehuwd met Johanna Koesper op 26 april 1772 te ’s Gravenhage. Een van de kinderen van 

Johannes Wanders, Adrianus gehuwd met Elisabeth Pechtholt (ook Pegtholt, Pechthout en Pekhout geschreven), is 

als oud-militair in 1827 met zijn gezin terecht gekomen in de Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen in 

Drenthe. Binnen het gesticht Veenhuizen zijn vele relaties ontstaan en in veel gevallen komen de ouders uit ver van 

elkaar gelegen delen van Nederland c.q. Europa. Nakomelingen van Adrianus komen we in eerste instantie tegen in 

(Zuid-Oost) Drenthe maar heden ten dage “all over the world”. 

De navolgende informatie heb ik van André Wanders ontvangen in augustus 2019 en is voor zijn 

verantwoordelijkheid. Genoemd boek is uitverkocht maar nog wel te raadplegen bij diverse archieven. Maar…… in het 

najaar van 2019 zal de publicatie ‘Wanders in de Wijde Wereld: de Arnhem-Den Haagse-Zuid-Drentse boom’ 

verschijnen, een samenwerkingsverband van André Wanders, Gezinus Wanders, Jan Wanders en Rob Wanders. 

https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/


Omdat een nieuwe uitgave van het boek uit 2005 veel te omvangrijk en dus te kostbaar zou worden, wordt er nu per 

publicatie in principe maar één stamboom gepubliceerd met een algemene inleiding, (andere theorieën over) de 

herkomst van de naam en plaatselijke geschiedenis. 

Het is dus een serie geworden bestaande uit de volgende edities: 

Deel 1: Two family trees in Kleve: (aanvullingen/verbeteringen toegevoegd november 2022) 
The Kleve - Victoria (Australia) family tree  vanaf circa 1810 tot 1935 
The Kleve - Nijmegen (Netherlans) family tree vanaf circa 1820 tot 2008 
april 2017, 28 blz., € 9,95 in het Engels vanwege de vele nazaten in dit taalgebied door André en Rob 
Wanders.  

deel 2:  From Wageningen (NL) to Pella (USA), juni 2017, 83 blz., € 14,29, ook in het Engels door André en Rob 
Wanders; vanaf circa 1714 tot 2009 

 
deel 3:  De Grieth-Grieterbusch-Elten-Hekelingen-Amsterdam boom, juli 2017, 261 blz., € 31,03 door Rob en André 

Wanders vanaf 1610 - 2017 
deel 4:  De Anholt Amsterdam boom, 140 blz., november 2018, € 23,18 door André en Rob Wanders.  

vanaf circa 1714 - 2016 
deel 5:  de ‘Arnhem-Den Haagse-Zuid-Drentse boom door de eerdergenoemde vier auteurs. 

Inmiddels is deel 5 in de reeks Wanders in the Wide World: de Arnhem-Den Haag-Zuidoost-Drentse boom 
 in november 2019 verschenen, 170 blz. 

 
Andere delen nadien:  
 
deel 6:  De zes Duffelt bomen uit september 2020, 150 blz., f € 29,50, met:   
 
* Kranenburg - Mehr - Rindern vanaf circa 1680; 
* Kranenburg - Kleve - Nijmegen vanaf 1738; 
* Zyfflich - Beek - Nijmegen vanaf circa 1580; 
* Wyler - Groesbeek vanaf 1815 - 1840; 
* Schenkenschans - Kekerdom - Heumen vanaf circa 1650-1660; 
* Kleve - Victoria vanaf circa 1810 (= 1 publicatie) 
 
deel 7: De zeven Zuidoost Gelderse bomen uit december 2020, 263 blz., € 31,03, met:  
 
* Eldrik - Wehl - Pannerden - Didam - Millingen boom vanaf circa 1700; 
* Wijnbergen (Doetinchem - Wehl boom vanaf circa 1715; 
* Wijnbergen (Doetinchem) - Randwijk - Den Haag boom vanaf 1735-1755; 
* Velp - Den Haag boom vanaf 1760; 
* Aerdt - (Oud) Zevenaar boom zelfs vanaf 1655-1677; 
* Miste (Winterswijk) boom, de op één na oudste vanaf 1550-1580; 
* Meddo (Winterswijk) boom de oudste vanaf circa 1530! 
 
 
deel 8: De vijf Noord Nederlandse bomen uit juli 2021, 283 blz., € 32,50 met: 
 
* Hemelum (Mirns) - Bakhuizen - Harlingen - Amsterdam boom vanaf 1680-1697; 
* Wapse - Diever l boom vanaf circa 1685; 
* Westerbork - Leek - Groningen boom vanaf 1730-1760; 
* Buinen - Borger - Exloerveen - Dwingelo - Havelte boom vanaf 1727; 
* Midwolde (Leek) - Rotterdam boom vanaf circa 1775; 
 
 
deel 9: De elf Noordrijn - Westfaalse bomen uit januari 2022, 192 blz., € 29,50  met: 
 
* De twee Krefeldse bomen vanaf 1710 - 1725 resp. 1780 - 1785; 
* De Rees - Haffen-   Bislich - Amsterdam - Banholtse boom vanaf circa 1715 - 1735; 



* De Büderich (Buederich) - Amsterdam boom vanaf 1720 - 1744; 
* De Holten - Büderich boom vanaf 1871; 
* De Rhede  (Vardingholt) - Borken boom vanaf circa 1640 - 1655; 
* De Rhede - Borken- Dorsten boom vanaf 1635 - 1938; 
* De Dingden boom vanaf  1633; 
* De Praest - Emmerich boom vanaf circa 1747; 
* De Oberormter- Xanten - Arnhem boom vanaf circa 1753; 
* De Mintard - Kettwig Werden - Mühlheim an der Ruhr boom vanaf 1692. 
 
en 
 
* Nuances en wetenswaardigheden m.b.t. genealogie 
 
Deze uitgaven zijn te bestellen via www.amazon.de. Vul de naam van de serie als zoekargument. 
Tot slot, alle boeken zijn sinds begin 2022 ook te bestellen via www.amazon.nl, wat tot dan toe niet mogelijk was.  
 

 

 

Tip. 
Deze genealogie omvat alle nakomelingen van de oudst bekende voorouders van mijn vrouw Roelofje Tip, geboren in 
Borne als dochter van Gerrit Tip en Trijntje Wanders. 
De genealogie begint bij Harmen Geerts Tip. 
De familienaam Tip werd al voor de invoering van de burgelijke stand in 1811 gebruikt. 
De oudst bekende voorvaderen woonden in het zuid-oosten van Friesland en de kop van Overijssel, het randgebied 
langs de toenmalige Zuiderzee. 
De gegevens zijn hoofdzakelijk verzameld via het internet (GenLias en Tresoar) en een groot deel is aangeleverd 
door Joop Veenstra te Oldemarkt en Pam Veenstra uit Australie, welke ik hierbij van harte dank zeg. 
De door Joop aangeleverde gegevens hebben voornamelijk betrekking op de afstammelingen van de dochters van 
Klaas Koenderts. Joop is te bereiken opjoopveenstra@joopveenstra.nl. Zijn website is www.joopveenstra.nl. 
De website van Pam Veenstra is http://worldconnect.rootsweb.com/~phveens 

De laatste aanvullingen zijn verkregen van Egbert Lantinga en zijn site bevat veel informatie omtrent personen uit het 
zuidelijk deel van de Stellingwerven. 
http://members.lycos.nl/tabepap.index.html 
 

Postma. 
Bij het onderzoek naar de voorouders van mijn vrouw bleek dat de familienaam Postma, de naam van haar 
grootmoeder van moeders zijde, verschillend werd geschreven in de onderzochte akten. 
Zelfs in één en dezelfde akte komen verschillend geschreven familienamen voor. 
De naam varieert van Posthuma, overgaand in Postuma en vooral in Postema, naar Postma. 
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de zoekmachine in GenLias is de kortste weg om resultaat te krijgen wanneer 
als familienaam Post wordt ingevuld en dan kiezen voor “begint met”. 
Neem dan een beperkte periode om nog een overzichtelijk resultaat te krijgen. 
De naam stamt uit Friesland en in het register van naamsaanneming van 1811 komt de naam Postma dan ook 
veelvuldig voor. 
270 keer verspreid over geheel Friesland. Posthuma wordt 77 keer vermeld. 
Postuma komt negen keer voor. Postema is beperkt tot een vijftal. 
De naam Posthuma was echter ook voor 1811 al als familienaam in gebruik evenals Postma. 
 

De Bruin  
 
De onderzochte voorouders van  grootmoeder Roelofje de Bruin van mijn vrouw Roelofje Tip, zijn te vinden in haar 
geboorteplaats Veenendaal en het gebied ten zuiden van Veenendaal, Maurik en Ammerstol (1620). Daar zal het 
stamgebied liggen. 

http://www.amazon.de/
http://www.amazon.nl/
http://members.lycos.nl/tabepap.index.html

