De Stamboom
Als je aan een boom zou vragen:
hé boom, sta jij graag alleen?
Dan zou hij, denk ik zeggen:
geef mij maar boompjes om me heen.
Zou je aan je vader vragen:
hé vader, sta jij graag alleen?
Dan zou hij denk ik zeggen:
geef mij maar mensen om me heen.
Als je aan een boom zou vragen:
aan wie geef jij het leven door?
Dan zou ze, denk ik zeggen:
daar heb ik nou mijn takken voor.
Zou je aan je moeder vragen:
aan wie geef jij het leven door?
Dan zou ze, denk ik zeggen:
ja kijk, daar heb ik jou nou voor.
Zou je aan je oma vragen:
jouw leven waar komt dat vandaan?
Dan zou ze, denk ik zeggen:
van oma’s die niet meer bestaan.
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Dus bomen zijn als mensen:
geen van twee staat graag alleen;
in kinderen en takken,
zo groeit er leven om hen heen.
Jij, je vader en je moeder,
dat is een soort van levensboom:
die tak een eindje verder,
dat is een tante of een oom.
Maar die opa’s en die oma’s
die jaren terug gestorven zijn?
ja kijk, zal ik maar zeggen
dat zullen wel die wortels zijn.
(bron: A. Bosch)

Foto: R. Postuma
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Voorwoord
In 1999 ben ik begonnen met mij te verdiepen in de Manger stamboom. Zoals bekend heeft Willem Hendrik Manger
(geboren in 1865) in het begin van de vorige eeuw uitgebreid onderzoek gedaan naar onze voorouders en een stamboom
samengesteld. Een enorme hoeveelheid werk! Het heeft mij geintrigeerd hoe overgrootvader W.H. dit voor elkaar heeft
gekregen in een tijd waarbij men niet over moderne communicatiemiddelen kon beschikken. Daarbij was hij ook één
van de oprichters en voorzitter van het familieverband Manger in Duitsland. Dit boek heb ik in eerste instantie voor mijn
kinderen en familie samengesteld, maar ook om de gegevens te bundelen tot één boek om mijn overgrootvader Manger
eer te bewijzen.
Het doel van mijn onderzoek was het op schrift stellen van alle nakomelingen van Willem Hendrik Manger en om
de genealogie van de familie Manger in Nederland in beeld te brengen. Het archief dat voornamelijk door W. H.
Manger 1865 is aangelegd is zo groot dat de tijd (en de afstand speelde daarbij ook een rol) mij ontbrak om dit
uitgebreid te onderzoeken. Om te voorkomen dat het boek een opsomming van namen van personen wordt heb ik
een aantal familieleden uitgelicht en heb ik veel foto’s toegevoegd om het boek te verlevendigen. Dit boek bevat een
bundeling van het grote hoeveelheid materiaal dat W. H. Manger heeft verzameld voor de Manger stamboom en mijn
onderzoeksgegevens. Geprobeerd is om zo volledig mogelijk te zijn. Interessante informatie kreeg ik in 2007 o.a. van
Johann Georg von Manger, namelijk een door hem samengesteld schrijven over de geschiedenis van de familie Manger
vanaf 1200.

Wapen van de gebroeders Johann Georg,
Johann Jacob, Johann Philipp en Johann
Gottfried von Manger, 1787

Herkunft unseres Familienames Manger
Die Herkunft unseres Familiennamens wird verschieden
gedeutet. Zumeist wird auf den Wortstamm, “Mang” der
Hauptwert verlegt und dieser vielfach mit St. Mang in
Beziehung gebracht, hauptsächlich in Suddeutschland,
weil vielen das Kloster St Mang bei Fussen bekannt ist.
Es ist jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen,
dass unser Familienname zu St. Mang in keinen
Beziehungen steht. Unser allgeschäzter Familienchronist
Herr Apotheker Wilhelm Heinrich Manger in Delft möchte
unseren Familiennamen Manger durch Silbenum-stellung
auf Ger-mann d.h. Kriegsmann zurückführen Ausserdem
nimmt er für seine Auslegung das Wappen des ältesten
ausfindig gemachten Namensvetters Hans Mangern,
1220 Landshut in Anspruch. Dieser Mangern war Ritter
und führte im Wappen als Heimzeichen zwei Büffelhörner,
aus welchen 3 Maiglöckchen hingen als Versinnbildung
des Wortes Mann. W. H. Manger folgert weiter: “Nachdem
diese Mangern Ritter waren, trugen sie einen Speer oder
Ger und so dürfte die Zusammenstellung Germann oder
die Umstellung Manger entstanden sein”.
Ferner gibt Apotheker Manger an, dass in der
niederländischen Wortstammkunde Manger soviel wie
Kaufmann bedeutet. Er nimmt auch Bezug auf die Tatsache
dass manger (französisch) essen und manger (englisch)
Pferde-Krippe und norwegisch manger = Fjiord = Seenge
heisst.Was die Ableitung unseres Familiennamens
von Orten anbelangt, so sind hier erwähnenswert der
Ort Mangern bei Landshut, höchstwahrscheinlich der
Starnmsitz des erwähnten Hans Mangern ( 1220), dann
der Ort Mangersreuth in Oberfranken, ebenfalls in Bayern,
ferner die Stadt Manger in Norwegen.
Bevor nun in eine Prüfung der Wahrscheinlichkeit der
Herkunft unseres Familiennarnens eingegangen wird, soll
noch erwähnt
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werden, dass in ganz Unterfranken (Regierungsbezirk von
Bayern) das Wort “Mang” für Färberei gebräuchlich ist,
sodass Manger gleich Färber zu deuten wäre.
Der Verfasser dieser Ausführungen hat durch die
Liebenswürdigkeit des fürstl. Thurn u. Taxis’schen
Oberarchivrates Dr. Freytag, in Regensburg die Mitteilung
erhalten, dass in dem Werke von Heintze - Cascorbi, die
deutschen Familiennamen, 6. Auflage. Halle 1925 Seite
268 folgender Abschnitt sich findet:
Manger. III. (dritte Schicht) althochdeutsch mangari,
mittelhochdeutsch mangaere, vom lateinischen mango =
Händler
Familienamen : Manger, Menger, Menge, Mengler, in
Zusammensetzungen : Eisenmenger, Fischmenger,
Wad—menger. Genetivname : Mengers, Mengs.
Diese Auslegung der Herkunft unseres Familiennamens
dürfte wohl den Vorzug vor allen anderen Auslegungen
verdienen, weil sie ebenso sachlich, wie einfach ist
und deshalb richtig sein dürfte. Gestützt wird diese
Auslegung auch noch dadurch, dass unser Name in der
niederländischen Sprach—wurzelkunde nach Mitteilung
von Apotheker Manger, Kaufmann heissen soll, was sich
im grossen und ganzen ja mit der Auslegung von Heintze
Cascorbi deckt. Die gemachten Ueberlegungen über die
Herkunft unseres Familien namens sollen jedoch hiermit
nicht abgeschlossen öder gar als entschieden betrachtet
werden, sondern es sollen obige Darlegungen lediglich die
Veranlassung bieten, dass ernste Familienforscher sich
weiter um Auslegungen bemühen und uns mit Beiträgen
in den nächsten Nummern des Familien blattes erfreuen
und uns überraschen.

Omdat in het verleden veel geschreven is over de familie Manger (Familienblatt) heb ik zoveel mogelijk verhalen
letterlijk uit het Duits overgenomen en niet herschreven of samengevat, om ‘ruis’ te voorkomen. Soms komen bepaalde
onderwerpen dan ook een paar keer in dit boek voor. Niet aan de orde komen de Mangers uit overzeese gebieden zoals
Engeland, Amerika en Australië.
In het genealogisch woordenboek betekent het woord Manger ‘verkoper van etenswaar’. Het is niet duidelijk of er
een verband bestaat met de naam Manger als verkopers van etenswaar uit Duitsland. Voor het onderzoek naar de
nakomelingen van W.H. Manger heb ik in het begin met familieleden veel contact gehad via de telefoon. Dit waren vaak
lange gesprekken (praten gaat de Mangers in het algemeen gemakkelijk af). De telefoongesprekken leidden soms
tot grappige situaties. Zo belde ik een Manger uit de omgeving van Nijmegen en deze man bleek van Hindoestaans
Surinaamse afkomst. Hij sprak met een duidelijke Surinaamse ‘W’ en heette Gobal. De naam Manger betekent in
Hindoe overigens ‘dinsdag’. De voornamen die men gebruikt houden dan weer een dagdeel van de geboortedag in. Of
we familie van elkaar zijn lijkt niet waarschijnlijk maar dat heb ik verder ook niet uitgezocht.
Van een aantal familieleden heb ik informatie en foto’s gekregen. Zo schreef bijvoorbeeld Aad van der Lugt zijn
herinneringen aan zijn neef Wil (mijn vader, Willem Hendrik Manger). Het resultaat is in dit boek te lezen. Verder is er
informatie van familieleden afkomstig, van het internet (o.a. het gemeente archief Delft).
Dankwoord
Allereerst wil ik mijn broer Ernst Manger bedanken voor het scannen van de vele foto’s en het opbouwen van een
fotoarchief en mijn vrouw Renske voor het geduld. Verder Geertruida F. Manger-Molenaar voor de waardevolle
documenten die ik heb gekregen. Dank aan Jan P. Manger, Aad van der Lugt, Cootje Booij-Baas, Frits Roest, Cocky
Kolff-Diepenbroek, Wilhelmina van der Lugt, Miep Reedijk-Manger, Annemarie Manger, Peter Mangert, Ettie Manger,
Ernst Otto Manger, Tiny Manger en Hans van Kempen, Hendrika Hogervorst-Manger & Johann Georg von Manger
(Duitsland) voor het sturen van informatie en foto’s.
René Manger, Assen april 2008.

Dr. med. Bartholomäus Manger, Regensburg. 5. 7. 1928
(Familienblatt der Manger jaargang 1, 1 juli 1928)
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Hoofdstuk 1. Oorsprong familie Manger
1.1. Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over het ontstaan van de familie
Manger. Een aantal mensen heeft over het ontstaan van
de familienaam Manger geschreven. De plaats van het
ontstaan ligt in Beieren (zuid Duitsland) waar mensen
vanuit zee (Zeeland) vermoedelijk via rivieren zijn
terechtgekomen. Ook wordt er geschreven over mensen
uit Noorwegen, uit het plaatsje Manger (zie kaartje), die
in Zeeland (NL) terecht kwamen en daar bleven wonen.
Zo schrijft F. H. Manger (Los Angeles, juni 1974) in een
brief aan W.H. Manger het volgende: Er is een plaats in
Noorwegen met de naam Manger. Circa 900 AD arriveerden
onze voorvaderen in de provincie Zeeland in Nederland.
Hun naam was Seemann. Ze bouwden een kasteel maar
werden door hoog water in de twaalfde eeuw verdreven.
Zij hebben zich toen gevestigd in Duitsland (Beieren)
in het plaatsje Mangern. Zij voerden daarbij de bijnaam
“Seemann” vanuit hun geboorteland. De schrijfwijze van
de familie wisselt in die tijd tussen Mangern, Manger en
Mannier (Philip Eduard Manger,1860). Rond het jaar
1220, tijdens de regering van Halser Friedrichs II, bezette
een ridder Hans Seemann zu Mangern een kasteel in
Landshut in Bavaria. De Burcht bevond zich op een
heuvel met daarop verschillende fruitbomen. Deze Burcht
Mangern bij Landshut in NiederBaiern was omringd door
een 25 voet brede en 8 voet diepe visvijver (gracht). Het
slot te Landshut bestaat vandaag de dag niet meer.

bestaat niet meer en is er een bierbrouwerij gevestigd.
Verder bestaat er een plaatsje Seemannshausen ten
zuidoosten van Gerzen (mondelinge mededeling van
Johann Georg von Manger, 2007).
Het geslacht Manger verschijnt in het midden van 1600
in het Hessische stadje Wetter bij Marburg dat in de tijd
van de Reformatie door haar Geleerdenschool beroemd
was. Het geslacht dat talrijke Geestelijke, officieren en
staatsbeambten voortbracht deelde zich vanaf 1560 in
twee takken. De oude bleef in Wetter, de andere breidde
zich uit in Nassau en was wijd verbreid (zie verder pag. 4
en 10).

Manger

Bergen

Plaats “Manger” bij Bergen in Noorwegen.
Foto: (Google maps).

Voorkant van het Familienblatt der Manger in 1935 met daarop de foto van Willem Hendrik Manger.

“mangern”
Bewußt die Ruhrgebietssprache einsetzen, um verkrampfte Sprechsituationen zu
entschlacken; “hör auf zu mangern tun” - Aufforderung, besonders in Lernsituationen, vom
Dialekt in die Hochsprache zu wechseln; ‘toffte mangern” - gut und situationsentsprechend
Ruhrdeutsch sprechen.		
bron: internet
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Kerk “Manger” uit 1891 in de plaats Manger in Noorwegen.
Bron: internet.
Tussen 1255 en 1260 bouwde en stichtte Heinrich Seemann
von Mangern het Augustijner klooster Seemanshausen.
Hij en enkele nazaten liggen hierin begraven. Dit Klooster
ligt in het plaatsje Mangern bij Gerzen ten zuidoosten van
Landshut (zie ook bijlage 8, blz 85). In de omgeving dit
plaatsje staan anno 2007 nog steeds de restanten van
het Klooster Seemannshausen. De kerk van het klooster

Schilderij van Burg Mangern in Landshut. Schilder en datum
onbekend.

Oorsprong Manger
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Het Klooster Seemannshausen
Het Klooster Seemannshausen is het vroegere klooster
van de Augustijner monniken in de gelijknamige plaats
van de gemeente Gangkofen in Nederbeieren in het diocees Regensburg.
Het Klooster werd op 23 februari 1802 in het kader van
de secularisering in Beieren opgeheven en de monniken
op 17 september 1802 naar München verplaatst. De kerk
werd afgebroken, de kloostergebouwen geveild en deels
afgebroken. Vandaag de dag bevind zich in de west- en
noordvleugel van het gebouw een restaurant met een
eigen brouwerij.
Schilderij van het klooster Seemanshausen in Mangern. Schilder en datum onbekend. Gekregen van Geertruida MangerMolenaar.

Burgstall Mangern mit Wassergraben östlich
des Markts Gerzen. (Topographische Karte
von Bayern 1835)
Het plaatsje Mangern (zie pijl) gelegen bij Gerzen in de omgeving van Landshut in Zuid Duitsland (München).
Foto: Aerodata International Surveys (Google earth).

Wetter

Augustinerkloster Seemannshausen - bis zur Säcularisation
1802. Brauereibetrieb bis zum heutigen Tage.

Seemannshausen auf den Bayerischen Landtafeln von 1563.

Vanaf 1355 wordt hier bier gebrouwen. Hierboven een
schilderij en tekening van het klooster met bijbehorende
bierbrouwerij “Klosterbräu Seemannshausen (bron: internet).
Hoewel het schilderij rechtsboven een ander beeld van
het klooster geeft is de compositie blijkbaar niet onbekend
gezien het bijna zelfde plaatje eronder (internet) van de
bierbrouwerij. Deze is nog steeds in werking. Het is niet
duidelijk of de afbeelding op het schilderij het kerkgedeelte
betreft of dat het een op fantasie gebaseerde compositie
is.

Karte der Stadt Wetter, gemessen
von Engelhard Rudolphi im Jahr
1752, kopiert 1846 (Staatsarchiv
Marburg). Uit: Werner Hetsch,
1963. Wetter 1783. Hessische
Ortsbeschreibungen
Wetter (Hessen, D.) in 1976 gefotografeerd tijdens een korte reis naar Duitsland met mijn ouders. In deze plaats bleken nog steeds
veel Mangers te wonen (Foto: W.H. Manger, 1926).
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1.2. Relatie familienamen Von Manger - Manger - Manger Cats
Manger - Wetter Stam en Nassau Stam
Scipio Manger (D) 1538
|
Wilhelm (D) 1566 Daniel (E) Johannes (F)
|
Phillip Henrich (H) Johann Heinrich (I)
|		|
		
Heinrich Georg (M) 1652 Richard (N)
		
(Hollandse tak)
(Engelse tak)

Overzicht van de afstamming van de Wetter Stam en de
Nassau Stam uit het Hessische Familienbuch (1920).

Op bezoek bij familie Von Manger in het Zwarte woud (2007)
In april 2007 kreeg ik een mail van Joachim von Manger.
Zijn vader (Johan Georg) houd zich al lang bezig met
de Manger genealogie, althans zo bleek later. De
communicatie verliep in eerste instantie via zijn zoon
Joachim.
Ons gezin had (zonder voorkennis) een korte
voorjaarsvakantie gepland in het Zwarte woud in Duitsland.
De vader van Joachim, J. G. von Manger woonde
(1937) in de plaats Lahr op ongeveer 20 km van ons
vakantieverblijf. Dat was zo dicht bij dat ik op een middag
bij hem langs ben geweest. Dit werd een relatief kort maar
interessant bezoek. Onder het genot van een grote pul
bier wist Johann Georg veel te vertellen over de historie
van de Mangers. Niet alleen wist hij veel te vertellen hij
heeft ook e.e.a. op schrift gesteld. Dit is te lezen op pagina
85. Verder bleek hij een aantal interessante authentieke
documenten te bezitten.
Na korte bestudering van onze vooroudertabel bleek dat
Wilhelm Manger onze gemeenschappelijke voorvader
was (zie hieronder). Wilhelm Manger is in 1566 geboren
in Wetter en was rond 1623 Landrentmeester. De drie namen Manger, Von Manger en Manger Cats stammen van

					Wilhelm

Door W.H. Manger 1865 gemaakt overzicht van de Wetter Stam en de
Nassau Stam naar aanleiding van het Hessische Familienbuch (1920) . Het
geslacht dat talrijke geestelijken, officieren en staatsbeambten voortbracht
deelde zich vanaf 1560 in twee takken. De oude bleef in Wetter (links),
de andere breidde zich uit in Nassau en was wijd verbreid. Van deze tak
stammen de Hollandse Mangers af (zie pijl)

Wapen Wilhelm Manger 1566.
Zie ook pagina 18 nummer 8.
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deze persoon af.
Verder laat het onderstaande overzicht zien dat de
verwantschap van de Manger Cats met von Manger groter
is dan met onze stamlijn. Aardig is te zien hoe generaties
‘uit de pas’ kunnen lopen. In dit overzicht is bijvoorbeeld
Johann Georg (1937) van dezelfde generatie als Pieter
Manger (1836), maar is er wel sprake van ongeveer 100
jaar tijdverschil.
Von Manger
Johann Georg Manger (1732) * ontving in Wenen in 1787
de Rijksadel titel „von“ en het wapen nr. 15 (zie pag. 14).
Zijn drie broers Johann Jacob Manger, Johann Philipp
Manger en Johann Gottfried Manger (allen dominee)
ontvingen alle vier de rijksadel met deze titel en wapen.
Een duidelijke samenhang met het uitgestorven oude
adelijke geslacht Seemann von Mangern, die de Burg
bij Landshut in Beieren bezat, werd bij het verheffen van
de adelstand van de gebroeders Johann Georg, Johann
Philipp, Johann Jacob en Johann Gottfried in 1787
aangenomen, maar is niet waarschijnlijk (uit Hessische
geslachtenboek).

Manger (1566)

		Philip Henrich Manger (1600)

Johann Heinrich Manger (1620)

		

Heinrich Georg Manger (1652)

Johann Henrich Manger (1652)

Sebald Godfried Manger (1703)		

Johann Christian Manger (1699) Johann Wilhelm Heinrich Manger (1679)

Samuel Hendrik Manger (1735)		

*Johann Georg von Manger (1732)

Wilhelm Nicolaas Manger (1702)

Anna Reinoudina Manger (1767)		

Ludwig von Manger (1770)		

Epeus Manger (1702)

Jentje (Manger) Cats (1793)			

Friedrich von Manger (1818)		

Nicolaas Manger (1744)

Sebald Godfried Manger Cats (1825)		

Arthur von Manger (1854)		

Pieter Manger (1770)

Sebald Godfried Manger Cats (1864)		

Arthur von Manger			

Pieter Manger (1801)

Jentje Manger Cats (1904)			

Johann Georg von Manger (1937)

Pieter Manger (1836)

Volkert Manger Cats (1941)			

Joachim von Manger (> 1960)

Willem Hendrik Manger (1865)

Albertina Manger Cats (> 1960)

Oorsprong Manger
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1.3. Manger Cats

Sebald Godfried Manger 1703 -1795

De zonen en kleinkinderen uit het huwelijk van Anna
Reinoudina Manger en Dr. Epeus Cats * (zie pagina
14) hebben deels de naam Manger Cats gedragen. Zij
stammen af van de Nassau Stam. Stamouders van de
Manger Cats familie zijn Samuel Hendrik Manger (17351791) en Elizabeth Gerdes.

is uit de tennisclub de squashvereniging ontstaan. De
schietvereniging, squashvereniging en tennisvereniging
delen de naam Manger Cats.
onbekende dochter Manger
overl. 1618

Philipp Henrich Manger
1600 - 1654
Anna Kunigunde Jacobe Hoen

De Manger Cats familie was woonachtig in Friesland
(Leeuwarden) en een aantal zijn werkzaam geweest bij
het gerechtshof (meesters in de rechten). Ze waren over
het algemeen van goede stand.

Johann Henrich Manger
geb. 1652 overl. 1728
geh. 7 maart 1680
Anna Christina Dilph

Johan Christian Manger
1699 - 1769

De nakomelingen van Anna Reinoudina Manger en
Dr. Epeus Cats, rechter te Leeuwarden hebben naar
aanleiding van het adelijke familie Manger wapen o.a. een
blauw vlak met twee zilveren schuine balken in hun wapen
ingevoegd (zie beschrijving onderaan).

Johannes Georg von Manger
geb. 1732
Christina von Bolzbrind

Henriet Tollin
overl. 8 april 1849
Friedrich von Manger
geb. 7 maart 1818
niet bekend

Tennisclub Manger Cats
De naam Manger Cats is in Nederland ook verbonden
met een sportvereniging namelijk Tennisclub Manger
Cats. Het is één van de oudste tennisclubs uit Utrecht en
heeft een rijk verleden. De vereniging bestond in 2005
vijftig jaar. Begin vorige eeuw heeft de familie Manger
Cats – bewoners van Dennenburg – op het perceel
een schietvereniging opgericht en sinds 1934 wordt er
getennist. In 1955 werd de tennisclub formeel opgericht
en sloot zij zich aan bij de KNLTB. In de zeventiger jaren
12

Sebald Gottfried Manger
geb. 1703 overl. 1795
geh. 11 augustus 1732
Eva Justina von Schweinitz
geb. 3 april 1697

Maria Tassandra Schmid

Ludwig von Manger
1770 - 1847

Volkert Manger Cats 1941 is een medicus, die vooral
bekend werd als medisch directeur van de Nederlandse
Hartstichting.
Begin 2004 kwam Volkert Manger Cats in het landelijke
nieuws vanwege zijn hoge jaarsalaris als bestuurslid van
de Hartstichting. Manger Cats weigerde een lager salaris
en werd dat jaar door de Hartstichting ontslagen. Dit was
de eerste keer dat iemand in Nederland ontslagen werd
vanwege een te hoog salaris.
Voor hij directeur van de Nederlandse Hartstichting werd
was Manger Cats cardioloog en chef de clinique van het
Leids Universitair Medisch centrum (LUMC). Hij heeft
diverse publicaties op zijn naam staan, en was onder
meer betrokken bij de nascholing van huisartsen. Manger
Cats werd destijds bij het LUMC weggekocht door de
Hartstichting die graag een cardioloog wilde als medisch
directeur (bron: Wikipedia, internet).

1a

Wilhelm Manger
1566 - 27-12-1624

Samuel Hendrik Manger
1735 - 30 november 1791
geh. 26 juni 1762
Elizabeth Gerdes

Anna Reinoudina Manger
geb. 1767 overl. 1827
geh. 21 maart 1790
Epeus Cats
geb. 1764 overl. 1812

Johanna Frederike Manger
geb. 1733

Hedwig Suzanne Manger
geb. 1737

Antonius Brugmans

Eva Justina Manger
overl. 7 oktober 1825

Jentje Cats
geb. 1793 overl. 1853
geh. 2 juni 1815
Dodonea Jacoba Bienema

Oude Delft 145
Van Haersma State
Deze buitenplaats aan de Stationsweg in Drachten werd in
1843 gebouwd in neo-classicistische stijl en is een ontwerp
van de Leeuwarder architect Romein. “Deze state, hetwelk
omringd is door een’ fraaijen aanleg, is in 1843 gesticht
en bewoond, door den Grietman van Smallingerland,
Martinus Manger Cats en zijne huisvrouwe Sara Susanne
van Bienema”.
Het gebouw is blokvormig en bezit hoekschoorstenen. De
gevel heeft een mooie kroonlijst met fraaie hoeken. In het
midden is een balkon dat door zuilen wordt gedragen. Ook
is er een oorlogsmonument aanwezig op het terrein (zie
inzet foto).
Akte van rectificatie bij vonnis van de rechtbank van
eersten aanleg te Leeuwarden d.d. 14 juni 1830,
waarbij de geslachtsnaam van “Samuel Hendrik
Cats” en zijn nakomelingen wordt gewijzigd in die van
“Manger Cats”
Beschrijving van het Manger Cats Wapen

Willem van der Burch was in 1750 eigenaar
van het pand Oude Delft 145 (zie foto van
het huidige pand), en verhuurde dit pand
aan de predikant Sebald Godfried Manger
(1703), die er met zijn vrouw Baronesse
Eva Justina van Schweinitz woonde. Zij
hadden vier kinderen en hielden er twee
‘meyden’ op na. Sebald Manger overleed in
1795. (bron: internet)

Professor Dr. Sebald Godfried Manger was predikant (Bedienaar
des H. Evangeliums) in Goes en werd Professor der Godgeleerdheid
te Maestricht van 1733-1743 en schrijver/samensteller van het
Psalmenboek uit 1743 (zie foto’s rechts).
In zijn inleiding van het het boek “Voorrede des schryvers tot den Waarheid en
Godvrucht beminnende leeser” ondertekend S.G. Manger met de woorden;
“Dit wenscht van herten UWE heilzoekende Dienaar in Christus
SEBALD GODFRIED MANGER”

Afkomstig van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde
Naam: Cats, Manger
Bron: Heraldische databank
Wapen: gevierendeeld: I in goud de Friese adelaar, rood
getongd; II in blauw een gouden ster; III in blauw twee zilveren
schuinbalken; IV in zilver een zittende, aanziende, zwarte kat.

Genealogie Familie Manger in Nederland

Eerste pagina uit het Psalmen boek “Het
betamelyke stil zyn en vertrouwen” van
Sebald Godfried Manger 1743. Boek gedrukt
door Henricus Landmeter, Stadsdrukker en
Boekverkoper, woonende naast het Oude
Stadhuys te Maestricht.

Oorsprong Manger
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* CATS, Epeus;

Personalia: * Leeuwarden 7-71764 - + Den Haag 23-9-1812; zn. van Jentje, koopman
en grootgrondbezitter, en Sjuwke Blok; tr. 1790 Anna
Reinoudina Manger, dr. van Samuel Hendrik, hoogleraar
theologie te Franeker, en Elisabeth Gerdes; zoon
Jentje zou ook een rechterlijke carrière maken en deze
beëindigen als vice-president van het Hof; Loopbaan:
studie rechten (promotie 1787 Franeker); 1791-1796
secretaris en boelontvanger, sinds 1796 ambteloos,
in 1802 opnieuw benoemd tot secretaris, in 1809
geadmitteerd tot notaris te Leeuwarden (geen protocollen

nagelaten), in 1810 samen met Henricus Cannegieter
(prom. rechten Franeker 1797) secretaris van het eerste
district van Friesland (Leeuwarderadeel); 1811-1812
griffier 2e kanton Leeuwarden; 1811-1812 rechter-plv.
rb Leeuwarden; 1812 rechter rb Leeuwarden; Opgave
1810: schatte zijn vermogen op fl. 25.000,-; hij was toen
gehuwd en had vijf kinderen; Bronnen: NP 6 (1915) 84;
Nationaal Archief MJP, 331, 272; Koopmans, Notariaat,
192 (admissie als notaris 11-7-1809); Wegener Sleeswijk
en Oldersma, Rechterlijk Friesland, 76 (ook zoon Jentje)
(bron: http://members.home.nl/m.v.boven/leeuward.htm)

Verdeling van de Manger namen in Nederland in 1947
Aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het
Nederlands Repertorium van Familienamen:
Manger

Manger Cats

Mangert

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland

2

5

Utrecht

1

1

Amsterdam

11

3

Noord-Holland

7

Noord-Holland totaal

18

3

Den Haag

8

1

Rotterdam

1

Zuid-Holland

27

Zuid-Holland totaal

36

2
12
28

1

42

Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

totaal

Wapen No. 12 Manger, Holland 1829

1

58

10

42

Verdeling van de Manger namen in 1947 in Nederland. Opvallend
is dat de familie Manger Cats niet meer in de provincie Friesland
geregistreerd staat en voor het grootse deel in de provincie
Gelderland woont. De familie Mangert en Manger waren toen
vooral woonachtig in Zuid Holland.
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Hoofdstuk 2

Die Manger-Wappen - Manger Wapens

Von Arthur Manger, Kunstmaler, Borsdorf bei Leipzig und
Friedrich von Manger, Eccardsbronn - Riederhof bel Graz
unter Benutzung der Forschungen von Willem Hendrik
Manger, Delft, Holland.
Mit 15 Kunsttafeln.
Ahnen sind für den nur ,,Nullen”, der dazu als ,,Nulle”
tritt; Steh’ als ,,Zahl” an ihrer Spitze, und die Ahnen
,,zählen” mit. (W. Müller)
Viele, ja sehr viele Vettern und Basen unserer grossen Familie stehen noch ausserhalb unseres Zusammenschlusses, sie treiben den Strom der Zeit herab, sie sind nur ein
Durchgangspunkt ihres Geschlechtes, was kümmert sie
die Familie, die Sippe, kaum kennen sie die Grosseltern
und lassen täglich kostbare Schätzen geistigen Familieneigentums rettungslos verloren gehen. Andere wieder
bleiben uns fern, weil sie in der Führung des Namens
,,Manger’ allein keine Farnilienzusammengehörigkeit erblicken können. Die Beibringung entsprechender Beweise
und Veröffentlichung in unserem Familienblatt gäbe unseren Familienforschern weitere Anregungen. Wenn nun
auch tatsächlich einige Namensvettern und Basen nicht
zur ,,Familie” im Sinne des Wortes gehören, sie können
doch alle als Namens träger im Familien-,,verband zusammengeschlossen sein und in vorderster Linie Pionierarbeit leisten. Familienkunde ist Volkskunde.
Schauen wir zurúck bis in die Urzeit der Menschheit und
wir werden finden, dass es immer die Familie war, die
als Trägerin aller Verantwortung in Erscheinung tritt. Das
deutsche Familienleben ist allzeit die Grundlage des deutschen Wesens und des Staates gewesen.
Die Geschichte beweist uns, dass durch Kriege der Familienzusammenhang verloren ging; die starken Wurzeln
verwandschaftlicher Blutsbande und ererbten Familiensinnes konnten und mussten immer wieder neues
Familienleben erzeugen.
Die heutige Verstreuung der Familienangehörigen der
Zusammenbruch Deutschlands nach dem verlorenen
grossen Kriege, der Zeitgeist, der Staat mit seinen sozialen Einrichtungen haben die Grundfesten des deutschen
Hauses und damit die Grundlage des deutschen Familienlebens und des deutsehen Wesens unterhöhlt.
Erfreulicherweise aber haben sich in den letzten Jahren trotz der ungünstigen Wirtschaftsverhtältnisse sehr
beachtenswerte Familienverbände, mit dem Ziele, der
Familie und dem Vaterlande zu dienen, gebildet.
Grosses aber ist nur zu erreichen, wenn alle Namensträger und deren Abkömmlinge den Verbänden beitreten.
Der Familienverband der Manger, kann demnächst seinen
dritten Geburtstag feiern und wir wollen wünschen und
hoffen, dass die Beitritts erklärungen immer zahlreicher
einlaufen.
Das Familienblatt der Manger tritt nunmehr in das 3. Jahr

seines Erscheinens em. Aus bescheidenen Anfängen
heraus und mit einem kleinen Mitarbeiterstab ist es unserem Vetter Barthl gelungen, das Familienblatt bestens
einzuführen.
Ihm ist in neuester Zeit in unserem lieben Vetter Arthur ein
opferfreudiger Mitarbeiter zur Seite getreten, dem wir es
zu verdanken haben, dass die dritte Geburtstagsausgabe
des Familienblattes zu einem kostbaren Familienedelstein
gestaltet werden konnte. Die stilgerechte, künstlerische
Herstellung der Wappen bei heraldisch richtiger Zusammenstellung beweist uns, einen Meister der Kunst in unserer Familie zu haben und wir können schon heute darauf
hinweisen, dass auch die nächsten Nummern unseres
Familienblattes weitere interessante Schöpfungen unseres lieben Vetters Arthur enthalten werden.
Auf dem Gebiete der ältesten und älteren Geschlechterforschung bildet nicht der Name, sondern das Wappen
und die Hauszeichen die sicherste Grundlage. Fast alle
alten Geschlechter und Sippen und auch Völker nahmen
erst Namen an, als die erblichen Wappen schon längst
gebräuchlich waren.
Die Führung der Wappen war nicht nur in kriegerisches,
sondern überhaupt in allen Verhältnissen ein Erkennungsu. Unterscheidungszeichen.
Allmählich bildeten sich im Wappenwesen bestimmte
Rechtssätze, die sich aber im Laufe der Jahrhunderte
änderten. Das Recht an einem Wappen d. h. das Eigentum an einem solchen gehörte einem bestimmten Geschlechte, es konnte im Ganzen oder teilweise veräussert
werden; beim Aussterben eines Geschlechtes ging das
Wappen an den Landesherrn über, der es weiter verleihen
konnte. Rechtsgeschäfte wurden durch den aufgedrückten Siegel mit dem Wappen bekräftigt (Siegler).
Die Wappen und Siegel wurden später aber nicht nur vom
Rittertum geführt, sondern auch mit Beginn des 14. Jahrhunderts fast von allen Geschlechtsklassen. Es scheint,
dass sich das Patriziat, die freien Bürger, Zünfte, Handwerker, Beamte usw. im Verlauf der Kämpfe zwischen
Städte und Grundherrn durchzusetzen vermochten.
Für die Masse des Volkes gab es aber keine bestimmten
Regeln des Wappenrechts. Meist nahmen die Bürger,
wenn das Geschlecht nicht schon aus alten Zeiten ein
Wappen besass, freigewählte meist ,,redende” Wappen
an, denen das Hauszeichen oder die Beschäftigung oder
der Namen oder sonstige Merkmale des Geschlechts zu
Grunde lagen. Im 15. und 16. Jahrhundert finden wir die
Heroldskunst auf voller Höhe, in der Folgezeit verflacht
und verfällt sie allmählich.
Die ältesten Wappen unserer Familie, die wir bisher
ermitteln konnten, sind dasjenige des Hanns Seemann
zu Mangern 1220 (Wappen No. 1) und seiner Nachkommenschaft in Bayern, welches in früheren Abhandlungen
schon genau beschrieben worden ist und nach der Klostergründung Seemannshausen erst die Maiglöckchen in
den Büffelhörnern erhielt, und das Wappen der Seemann
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Wappen No. 1 des Hans Seemann zu Mangern 1220
zu Seernannshausen (Wappen No. 2). In verschiedenen
Chroniken anderer Geschlechter und auch in heraldischer
Werken wird dieses Wappen mit dem geschlossenen Flug
und den Büffelhörnern ohne Maiglöckchen auch in späteren Zeiten, als diese Linie aus gestorben war, als das
Wappen der ,,Seemann” angeführt.
Beide Wappen lassen den Schluss auf eine nahe Verwandschaft zu, was auch durch die Tatsache, dass die
Seemann-Mangern das Erbe der Seernann-Seemannshausen angetreten haben, bewiesen ist. Es ist nicht zu
ermitteln gewesen, wann die Seemann den schwarzen
Schild mit den zwei silbernen Schrägrechtsbalken angenommen haben und welches Heroldskollegium dieses
Wappen gutgeheissen hat.
Bis heute ist es uns auch unbekannt geblieben, warum
nach der Klostergründung dein Wappen die Maiglöckchen beigefügt worden sind. Beachtenswert und von

Wappen No. 2 Wappen der Seemann
zu Seemannshausen
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besonderer Bedeutung ist aher die Tatsache, dass dem
ältesten Kupferstich des Klosters Seemannshausen, der
das Kloster wahrscheinlich in seinem Urzustand zeigt,
ein Wappen, (No. 3) dessen Schild einen Berg mit drei
einzelnen Blumen, wahrscheinlich Maiglöckchen, enthält,
beigefügt ist. Namhafte Forscher sehen dieses Wappen
als das wahrscheinlich ursprüngliche Wappen der Seemann-Mangern an *.
Ein späterer Kupferstich, das Kloster nach dem Umbau
darstellend, ist mit einem anderen Wappen versehen,
dessen eine Hälfte das Manger’sche Wappen mit versehentlich schräglinks gestellten silbernen Balken und dessen andere Hälfte den Bischofstab zeigt. (Wappen No. 4).
Der Bischofsstab ist höchstwahrscheinlich als Abzeichen
des Augustinereremitenordens mit dem Seemannwappenschild verbunden worden und vermutlich hat denn
Hersteller des Kupferstiches ein Siegelstock als Vorlage
gedient.
P. Matthaeus Zimmermann 0. E. S A, Münnerstadt, teilt zu
den Klosterwappen No. 3 und 4, die ihm von der Schriftleitung zur Nachprüfung zugingen, Folgendes mit: ‚ich war
überrascht, das Wappen No. 4 hier in einem Band von
Darstellungen von unseren alten Augustinerklöstern zo
finden, der aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts (nach
1728) stammt, worin auch das Kloster Seemannshausen
mit dem Wappen No. 4 abgebildet ist. Das Wappen hat auf
kreisförmigem Schilde rechts schräge nach abwärts liegende Balken und links einen Stab mit Ring und Gewinde.
Ueber diesem kreisförmigen Wappen ragen die Bischofsmütze und links davon (von Beschauer aus) schräg der
Bischofsstab.
Letztere 2 Abzeichen sollen den hl. Augustinus und somit
seinen Orden bedeuten. Was den Stab in linken Wappenfeld umschlingt, sieht nicht aus, als wenn es eine Schlange wäre und das obere Stück des Stabes sieht auch
nicht aus, als ob es wie ein Bischofsstab endigt.**) Das
Wappen No. 4 könnte und dürfte örtlichen Ursprungs sein
bezw. Familien wappen der Manger von damals, denn der
Augustinerorden hat als Wappen ein flam mendes Herz,

Wappen No. 3 Wappen d. Klosters
Seemannshausen
nach
einem Kupferstich auf seite 224
des churbayer. Atlas von Anthon
Wilhelm Ertl, Nürnberg 1705 aber
dort Feld weiss (Silber) statt blau
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Wappen No. 4 Späteres Wappen
des Klosters Seemannshausen
nach dessen Umbau auf einem
Bilde nach Wening in seinem R.A.
Landshut 1723

durchbohrt von einem Pfeil nut den Bischofsinsignien.
Die Orts- oder Conventssiegel haben den Heiligen der
Kirche. Wer war Kirchen patron von Seemannshausen?
(Die hI. Maria Magdalena, siehe Fam. Bi. No. 3 u. 4/1929
S. 8)
Mit dem Lilienwappen (No. 3) weiss ich nichts anzufangen.”
Dem bayerischen Geschlechte der Seemann-Mangern
entsprossen die tyrol’schen und österreich’schen Linien.
Wilhelm Seemann, Freiherr von Mangern zu St. Peter in
der Au, kaiserlicher Rat und Hofkammerpräsident (geh.
1552) führte im roten Feld zwei silberne Schrägrechtsbalken (Wappen No. 5). Leider ist uns die Helmzier
zu diesem Wappen nicht bekannt. Das erste bekannte
bürgerliche Manger’sche Wappen ist in den von Hefners
neue Ausgabe des Siebmacher’schen Wappenbuchs zu
finden:
Der Rath Jacob Manger in Nürnberg, +1583 führte einen
roten Schild mit einem blauen Schrägrechtsbalken und
drei goldenen Blumen, vermutlich Rosen. Die Helmdecken sind rot-golden. Der Helm trägt einen geschlossenen
Flug mit Farben und Figuren des Schildes. Die Vorlage
aus Vetter Wilhelms Archiv zeigt die geschilderte Helmzier nicht (Wappen No. 6). Hermann Manger, Nürnberg
(1630), im schwarzen Schild vermutlich em züngelnder
Greif mit einer Sanduhr in Gold. Ob die übrigen Figuren
einen Sarg darstellen oder auf das Buchdrucker- oder
Goldschmiedgewerbe hinweisen, kann aus der Vorlage
nicht ermittelt werden. Die Heimdecken sind schwarz
golden. (Wappen No. 7). In von Hefners neue Ausgabe
des Siebmacher’schen Wappenbuches begegnet uns
ausserhalb der alten bayerischen Heimat und zwar in
Nassau ein Manger’sches Wappen (No. 8), das von dem
fürstl. nassau dillenburgischen Rat und Landrentmeister
Wilhelm M a n ge r +1624, zuerst geführt worden sein soll.
Nach einer alten Familientradition soll
*) E Kupferstich des Klosters Seemannhaussen auf S.
224 des churbayerischen Atlas von Anthon Wilhelm Ertl
J. V. L. II. Theil S. 224 von 1705 Verlag Peter Paul Blenl,
Nürnberg, zeigt dieses Wappen aber nut weissem (Silber)
Feld.
**) Nach der Skizze von P. Matthaeus ist es eher em Stab,
der oben in einer Oese einen aufrecht stehenden Ring
hat dieser Wilhelm nicht mit den Mangern aus Wetter verwandt gewesen und mit dem Grafen Johann dem Aelteren
von Nassau, aus Brabant als dessen Rath und geheimer
Sekretär nach Dillenburg gekommen sein. Daselbst hat
er, well seine Glücksumstände schlecht gewesen, sein
Vaterland und seine Abstammung verborgen gehalten.
In den Kirchenregistern steht eine Ruthen Mangern, die
Kammer- ,,Frölen” Graf Johannes Gemahlin war. Sie wird
für eine Schwester dieses Wilhelm gehalten. ,,Wilhelm
Manger (in den Familienpapieren ,,von” Manger genannt)

führte als Bevollmächtiger des Grafen Ludwig Heinrich
im 3O jährigen Kriege, namentlich 1623, mit den bayerischen Heerführern Tilly and Nyvenheim Unterhandlungen
behufs Schonung von Land und Leuten in Nassau. In Herborn ging es damals so wüst zu, dass Wilhelm Manger
nicht alle Unordnungen verhindern konnte and deshalb
den Grafen bat ,,entweder selbst hinab zu kommen, oder
ihm den Ausschuss zuzuschicken, in dem er eine Plünderung befürchte”.
Der Zusammenhang der naussau’schen Manger mit den

Wappen No. 10 Wappen des Johann Heinrich von (de) Manger,
holländischer Obrister † 1679 in Hamm
bayerischen Seemann-Mangern scheint sehr wahrscheinlich zu sein, da der grüne Berg mit den drei Maiglöckchen,
die schwarz-silbernen Heimdecken, das rechte schwarze
Büffelhorn mit drei Maiglöckchen und das linke silberne
Büffelhorn mit drei Maiglöckchen im Wappen des Wilhelm
Manger kein Zufall sein kann.
Im Jahre 1859 hat Herr Staats-Archivar Dr. Landau in
Kassel festgestelit, dass Mangern, die im 17. Jahrhundert
in Hessen lebten, übereinstimmend mit den nassau’schen
Mangern, das pag. 224 Teil II des chur-bayerischen Atlas,
Nürnberg 1705, abgebildete, wahrscheinlich ursprüngliche Wappen der Familie (siehe No. 3) geführt haben und
dass auch jetzt noch die alte Annahme zu folgern sein
wird, dass die bayerischen Seemann-Mangern und die
hessisch-nassauischen Manger zu einer Familiengruppe
gehören. Der namhafte Genealoge L. Freiherr von Ledebur schreibt im Jahre 1859: ,,wie die Feststellung des
im Wesentlichen gleichen Wappens im Jahre 1787 als
Zeugnis dafür gelten könne, dass man die Abstammung
der Manger von den Seemann-Mangern als begründet
angenommen habe”. Nachkommen der Manger aus Wetter in Oberhessen, darunter der Pfarrer Johann Hermann
Manger, geb. 31. 8. 1656 zu Wetter +1723 (siehe das
Grabmal in der Kirche auf dem Christenberg No. 16) führten dasselbe Wappen wie die nassauischen Manger, nur
anstatt der Büffelhörner zeigt das Wappen das Schildbild
— grüner Berg mit drei Maiglöckchen — als Heimzier.

*) Versehentlich wurde dieses Wappen in No. 5 und 6/1929 des Fam. Blattes als das des fürstl. nassau-dillenburgischen Rats Wilhelm
Manger + 1624 bezeichnet. B.
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Wappen No. 5 Wappen des Wilhelm Wappen No. 6 Wappen des Raths Jacob Wappen No. 7 Wappen von Hermann
Manger Nürnberg, 1630
Seemann Freiherrn von Mangern zu St. Manger in Nürnberg † 1583
Peter in der Au, Kaiserl.Rat u. Hofkammerpräsident * 1552

Wappen No. 8 Wappen des Fürstl. Nas- Wappen No. 9 Wappen des Pfarrers Jo- Wappen No. 11 Wappen des Preussischen
sau-Dillenburgischen Rat und Landrent- hann Hermann Manger * 31.8.1656 zu Oberhofbaurathes und Pomologen Heinrich
Ludwig Manger, Erbauer des neuen Palais in
meisters Wilhelm Manger † 1624
Wetter, † 1723
Potsdam 1763 - 1770

Wappen No. 13 Wappen von RozynskiManger 1845
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Wappen No. 14 Wappen d. Kapitäns Andreas Manger, der wegen Auszeichnung
im gefechte bei Kirchberg von österreich
1810 als Freiherr Manger von Kirchberg
erblich geadelt wurde
Genealogie Familie Manger in Nederland

Wappen No. 15 Wappen der Brüder Johann
Georg, Johann Jacob, Johann Philipp und Johann Gottfried von Manger, 1787 wieder in
des hl. röm. Reiches Adelstand eingesetzt

(Wappen No. 9). *)
Oben genannter Landrentmeister Wilhelm Manger hatte
zwel Söhne und zwar Phillpp Heinrich, kaiserlicher Notar
and Stadt-Schreiber in Dillenburg und Johann Henrich,
holändischer Obrister, befehligte 1673 bei dem Treffen
an der Steuerbrücke bei Gouda (+1679 in Hamm). Johann Henrich ist der Ahnherr Vetter Willems in Delft und
nannte sich ,,von” und ,,de” Manger. Hier stossen wir auf
die auffallende Erscheinung vollkommenen Verzichts auf
das alte Familienwappen. Gold-blau sind die Farben des
Schildes mit dem blaugoldenen Brackenhaupt, goldblau
sind die Helmdecken und blau das Brackenhaupt als
Helmzier (Wappen No. 10). Uebrigens erinnert das Brackenhaupt an ein interessantes ,,Wappenrechtsgeschäft”
Bekannt ist die Erwerbung des Hohenzollernsehen Helmkleinodes, des ,,Brackenhauptes” durch den Burggrafen
Friedrich v. Nürnberg im Jahre 1317. Es erwarb es von
Lutolt von Regensburg für 36 Mark Silber; doch behielt
sich dieser für sich und seine Nachkommen das Recht
vor, den Hundekopf
als Heimzier auch weiter zu führen.
Die Baugeschichte von Potsdam, Berlin 1790, Band 3,
Seite 641, meldet von dem Ober-Hofbaurath Heinrich
Ludwig Manger, dass er seinen ersten Untericht in Leipzig
erhalten hat. Urkundlich konnte noch nicht belegt werden,
dass er zu der nassauischen bezw. hessischen Familien
gruppe gehört. Da er aber im Wappen die goldenen and
blauen Farben führt, weisst seine Herkunft nach Holland.
Belanglos ist es, dass das Wappen anstatt des Brackenhauptes em steigendes rotes Pferd auf goldenem Grunde
und ausserdem eine Mondsichel mit einem Stem in Gold
auf blauem Grunde enthält (Wappen No. 11).
Abkömmlinge des Philipp Henrich Manger, eines Bruders des holländischen Obristen Johann Henrich, kamen
später nach Holland und führten in ihrem Wappen die
goldenen und blauen Farben.
Die Söhne und Enkel aus der Ehe der Anna Reinoudina
Manger und des Dr. Epeus Cats, Kreisrichter zu Leeuwarden haben in Anlehnung an das adelige Wappen Manger
ihrem Wappen ein blaues Feld mit zwei silbernen Schrägrechtsbalken eingefügt (zie Wappen No. 12 op bladzijde
14). Gold und blau ohne Schildbild und Helmzier. Das
Heroldsamt im Haag bewahrt ein Mangersches Einzelsiegel und eines mit einem Ehewappen der Familien Manger
und Coulon; das Mangersche Wappen zeigt im roten Feld
auf grünem Berg eine Maiblumen staude mit zwei Stengeln zwischen zwei Blättern.
von Rozynski Manger, 1845 in schwarzem Feld ein goldener Bogen mit Pfeil. Helmdecken schwarz-golden. (Wappen No. 13).
Nach den von Feldmarschail Schick von Siegenburg vorliegenden Forschungsergebnissen ist im Jahre 1689 unter
König Jacob II während der Katholikenverfolgungen eine
Familie Mangerov aus Schottland nach Deutschland ausgewandert. In Buckardroth bei Bad Kissingen kaufte die
Familie einen Bauernhof und nannte sich Manger.
Ein Enkel des ausgewanderten Peter Mangerov, Kapitän

Andreas Manger, hat sich irn Gefechte bei Kirchberg so
verdient gemacht, dass er im Jahre 1810 mit dem Praedikat ,,von Kirchberg” in den erblichen Adelsstand erhoben
wurde. Er und seine Nachkommen nannten sich dann
Manger von Kirchberg. Zwei goldene Löwen im silbernen
Feld und zwei grüne Berge im silbernen Feld sind die
Bilder des Schildes. Die Helmdecken zeigen grünsilberne
Farben. (Wappen No. 14).
Die Nachkommen des 1624 verstorbenen Landrentmeisters Wilhelm nannten sich, immer aber ihrer altadeligen
Abstammung gedenkend nur Manger und Mangerus. Erst
der Sohn des Johann Christian Manger, ersten Predigers
zu Haiger, der Fürstl. hessisch-nassauische Regierungsrath Johann Georg von Manger, stelite Kaiser Joseph
II seine alten Familienrechte vor. Was erbeten, wurde
huldreichst bewilligt und so wurde Johann Georg unterm
24. August 1787 und drei seiner Brüder, die Geistlichen
Johann Jakob, Johann Philipp und Johann Gottfried von
Manger am 2. September 1787 wieder in des heiligen
römischen Reiches Adeisstand eingesetzt. (Wappen No.
15).
Diese durch Vetter Willem H. Manger, Delft gesammelten
Manger Wappen dürften im Laufe der Zeit durch weitere
Funde Ergänzungen und Berichtigungen erfahren, die von
Fall zu Fall im Familienblatt veröffentlicht werden. Jedenfalls fällt schon jetzt auch dem ,,Nichtsachkundigen, ein
Zusammenhang der Seemann—Mangern mit den nassau’schen Mangern durch die Gleichheit der geführten
Wappen auf, sodass man die Herleitung der Manger von
den Seemann-Mangern ohne einwandfreien Gegenbeweis noch immer nicht ,,in den Bereich der reinen Phantasie” verweisen kann. Zweiflern ist entgegenzuhalten, dass
ausser dieser Wappengleichheit noch weiter erwiesen ist,
dass die Seemann-Mangern und die bayerischen Manger
vom 13. bis ins 17. Jahrhundert in zahlreichen, starken, in
allen Gegenden vorkommenden Familien zu finden sind.
Schliesslich kann man nicht glauben, dass der Rath und
Landrentmeister Wilhelm und seine Nachkommen, die
nur angesehene Stellungen bekleideten und vorwiegend
dem geistlichen Stande angehörten, die Familientradition
der altadeligen, bayerischen Abstammung erfunden und
die spätere Wiedereinsetzung in den Adelsstand erschlichen haben. Anbei wird eine Eriläuterung der Farbenkennzeichnung bei Wappen gegeben, da es wegen der
hohen Kosten für Vielfarbendruck nicht möglich war, die
Manger-Wappen in ihren Farben wiederzugeben. Die Farben erklärung wird auch zum Lesen anderer Wappen gute
Dienste leisten.
Bei den Kunsttafeln ist mit Absicht Sepiabraun gewählt
worden. Beim Farbenlesen ist deshalb überall das Zeichen für schwarz dementsprechend zu beachten, zumal
für braun eine eigene Schraffierung in der Farbentafel
vorhanden ist.
(uit Familienblatt der Manger Jaargang 3, nr 1 en 2 14
mei 1930)
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Hoofdstuk 3 Willem Hendrik Manger 1865 - 1935
In april 1935 verscheen in het Familienblatt van de
Mangers een korte biografie over Willem Hendrik Manger
na zijn overlijden. Het is een verhaal waarin ondermeer
de kwaliteiten van Willem H. Manger zeer geprezen
worden. Hieronder zijn in het kort de belangrijkste punten
beschreven.
Hij wordt omschreven als iemand met een uitgesproken
familiegevoel en een oprecht en eerlijk mens. Een heldere
geest, snel van begrip en een energieke persoonlijkheid.
Willem Hendrik was één van de oprichters van het
familieverband in Duitsland, samen met Professor Dr. Karl
Manger en Dr. Bartolomäus Manger. Hij werd geboren op
9 februari 1865 in Delft. Het gezin telde in totaal negen
kinderen waarvan vier kinderen op zeer jonge leeftijd zijn
overleden. Op 21 jarige leeftijd verloor hij zijn vader.
Al vroeg had hij interesse in de Genealogie en hij
besefte dat hij als medewerker in de bouw dit niet zou
kunnen uitoefenen. Hij deed een studie voor Drogist
en Apothekerassistent. Na deze studie opende hij een
Drogisterij in Delft. Doordat de drogisterij goed liep kon hij
beginnen met zijn onderzoek naar de familiestamboom.

Tijdens zijn genealogisch onderzoek kwam hij erachter
dat de naam Mangert die hij toen droeg niet correct
was en dat heeft veel moeite gekost dit weer naar
‘Manger’ om te zetten. Ook maakt hij zich het tekenen
en schilderen van familiewapens eigen. In 1919, kort
na de Eerste wereldoorlog, begon hij ook de Duitse
Mangerfamilie te bestuderen. Tijdens zijn studie heeft
hij steeds het idee gehad dat al deze Mangerfamilies tot
een oorsprong terug te voeren moesten zijn (Seemann
von Mangern). Bij hem ontstond het idee om al deze
familielijnen in een Familieverband op te nemen. Begin
1928 was het dan zover dat hij met voornoemde Mangers
een oprichtingsbijeenkomst organiseerde. De eerste
Familiedag vond plaats van 13 tot en met 15 augustus
in Regensburg. Willem Hendrik was niet alleen één van
de oprichters van het Familieverband maar bleek ook
een drijvende kracht. Hoewel hij de Duitse taal niet heel
goed machtig was zorgde hij tijdens de familiedagen
met zijn grote ijver enthousiasme voor nieuwe contacten
en onderzoek. Toen begin jaren dertig het Nationaal
Socialisme opkwam en de ideeën van deze beweging op
een bepaald moment de status van een Familieverband
aantasten is men met het verband gestopt.

Willem Hendrik Manger heeft een zeer groot archief over
de familie Manger verzameld. Ongeveer 20.000 Manger
namen en aangetrouwden staan in het archief van
Willem Hendrik vermeld. Meer dan 3000 familiewapens,
oorkonden, stambomen, zegels en kopergravures bevat
zijn verzameling. Een ongelofelijke hoeveelheid materiaal,
verzameld door één man uit Nederland.
Hij beoefende de genealogie van 1919 tot zijn dood
in 1935, daarna is niet meer in de stamboomregisters
gewerkt. Zijn dochter Jacoba Wilhelmina Hendrika (tante
Co) heeft de genealogische correspondentie nog enige
tijd voortgezet. Het grote archief is aanwezig in het
archief van de gemeente Delft. Er bestaat een lijst met
de inhoud van dit archief. Willem Hendrik is op 3 januari
1935 overleden aan een maagziekte. De Familientag
in Wurzburg in augustus 1934 kon hij door deze ziekte
helaas niet meer meemaken.
Naar een bijdrage van Paul Manger (voorzitter van het
Familieverband) uit Familienblatt Jaargang 8 1/2 (1935).
Voldersgracht 7 anno 18 januari 2004 (89 jaar later). Het pand
is in gebruik door uitzendbureau Adecco. De pui is redelijk authentiek gebleven.

3.1. De ouders, broers en zusters van
W.H. Manger (1865)
Pieter Manger, geboren 20 april 1836 te Delft, overleden
12 maart 1886. Hij trouwde Elizabeth Van der
Feijst, getrouwd 14 februari 1862 te Delft, geboren
31 juli 1836 te Delft, (dochter van Willem van der
Feijst en Johanna Ketting) overleden 1 januari 1905.
I. Maria Elizabeth Manger, geboren 9 december 1862 te
Delft, overleden 2 mei 1865.
II. Willem Hendrik Manger, geboren 9 februari 1865
te Delft, overleden 3 januari 1935 te Delft. Hij trouwde
Jacoba De Hoog, getrouwd 14 mei 1890 te Delft, geboren
25 januari 1867 te Zuidland, (dochter van Jacob de Hoog
en Cornelia Bevaart) overleden 2 maart 1945 te Delft.
III. Pieter Manger, geboren 12 juli 1867 te Delft, overleden
24 augustus 1867 te Delft.
IV. Elizabeth Mangert, geboren 15 december 1868 te
Delft. Zij trouwde Abraham Cornelis Disselkoen, geboren
te De Lier, (zoon van Anthonij Disselkoen en Josina
Hermina Burgersdijk).

Willem Hendrik Manger (50 jaar) voor zijn drogisterij op de Voldersgracht 6 te Delft in 1915. Op het paard zit zijn jongste zoon Bram
(Abraham Gerrit Theodor, 4 jaar) en links van hem staat zoon Maarten (Maarten Gustaaf Adolf, 10 jaar).
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V. Maria Johanna Mangert, geboren 1871. Zij trouwde
Johan Jacob Theodor Metz, getrouwd 8 augustus 1894 te
Delft, geboren 1869 te Delft, (zoon van Mees Christiaan
Lodewijk Metz en Johanna Maria Erdmann).

Willem Hendrik Manger (1865-1935). Foto is gemaakt in 1910.
VI. Johanna Cornelia Manger, geboren 1873, overleden
30 juli 1874 te Delft.
VII. Johanna Cornelia Manger, geboren 1875.
VIII. Pieter Manger(t) (zie bijlage 1, pagina 66), geboren
28 december1876 te Delft, overleden 1 februari 1955
te Delft. Hij trouwde Cornelia Elisabeth van den Bos,
getrouwd 14 februari 1900 te Delft, geboren 19 maart
1879 te Delft, (dochter van Karel van den Bos en Cornelia
Elisabeth Ederzeel) overleden 10 december 1935 te Delft.
IX. Jannetje Manger, geboren 1879, overleden 1879.

Parenteel Willem Hendrik Manger
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3.2. Stamboom van Willem Hendrik Manger 1865-1935

De vier dochters van Willem-Hendrik Manger en Jacoba de Hoog.

Pieter Manger met Cornelia
Eijkhout

Willem Hendrik Manger jr. met
Appolonia Eijgenraam

Leendert Otto Herbert Manger, 1900 - 1960

Johan Abraham Marius Manger, 1899 -1968 (links).
Cornelis Elizabertus Manger, 1896 -1968.

Willem Hendrik Manger Sr.
op latere leeftijd.

Maarten Gustaaf Manger
1905-1961

Stamboom samengesteld naar gegevens van het archief van W.H. Manger. Uitgave van de Heraldisch-genealogische
vereniging “Delft” maart 1930, Chr. van Hameren.
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Familie op de Veranda in Ede in 1926. Van Links naar rechts, Jacoba Manger de Hoog, Cornelia
Johanna, Frans Manger, Bram Manger, Willem-Hendrik (zittend), Jacob Cornelis Manger (1892),
Maartje Manger-Eijgenraam, Jacoba Manger.
Parenteel Willem Hendrik Manger
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3.3. Parenteel van Hans Seemann zu Mangern 1220
I Hans Seemann zu Mangern, ged. 1220 kreeg rel. .
Uit deze relatie:
1. Heinrich Seemann zu Mangern, Pomdeken
2. Gertrud Seemann zu Mangern, slotvrouw
3. Sigune Seemann zu Mangern, ged. 1230
4. Stephan Seemann zu Mangern volg II
II Stephan Manger, ged. 1258 tr. .
Uit dit huwelijk:
1. Siegmund Seemann zu Mangern, † 1269
2. Conrad Seemann zu Mangern, volg III
III Conrad Seemann zu Mangern, ged. 1282 tr. Sophia.
Uit dit huwelijk:
1. Karl Seemann zu Mangern,, Monnik
2. Cunegonda Seemann zu Mangern, abdis
3. Ulrich Seemann zu Mangern,

Uit dit huwelijk:
1.
2.
3.
4.

Kurt Manger, † 1590
Scipio Manger volg X
Konrad Manger, geb. 1540 † 1629
Daniel Manger, ged. 1573

X Scipio Manger, geb. 1538 † 1583 tr. Agnes Geldenhauer.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Manger,
2. Wilhelm Manger volg XI
3. Daniel Manger, geb. 1576
4. Ruthen Manger, ged. 1584
XI Wilhelm Manger, geb. 1566 † 1624 tr. geb. 1627.
Uit dit huwelijk:
1. Manger,
2. Manger,
3. Manger,
4. Philipp Heinrich Manger, geb. 1600 † 1654
5. Joan Heinrich Manger volg XII

4. Andreas Seemann zu Mangern,
5. Peter Seemann zu Mangern, volg IV

XII Joan Heinrich Manger, geb. 1620 † 1679 tr. .

IV Peter Seemann zu Mangern, ged. 1349 tr. Adelheid.
Uit dit huwelijk:
1. Dietrich Seemann von Mangern,
2. Hans Seemann von Mangern volg V

Dr. Professor Gerhard Geldenhauer (Theologie) in
Marburg/Lahn.
Gerardus Geldenhauer Noviomagus (Gerard
Geldenhouwer) (geboren in Nijmegen 1482 – Marburg 10
januari 1542), bekend humanistisch geleerde en vriend
van D. Erasmus.”

Uit dit huwelijk:
1. Maria Elizabeth Manger, geb. 1648 † 1691
2. Richard Manger, geb. 1654 † 1709
Uit onbekende relatie:

V Hans Seemann von Mangern, ged. 1380 ridder (1414-) tr. Anna Hofdorfer.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Seemann von Mangern,
2. Emilia Seemann von Mangern,
3. Conrad Seemann von Mangern,
4. Georg Seemann von Mangern, ged. 1414
5. Peter Seemann von Mangern, ged. 1414
6. Heinrich Seemann von Mangern, ged. 1436
7. Stephan Seemann von Mangern, ged. 1437
8. Wilhelm Seemann von Mangern, ged. 1438
9. Hans Seemann von Mangern, volg VI
VI Hans Seemann von Mangern, ged. 1455 tr. Anna Heijnsinger.
Uit dit huwelijk:
1. Dorothea Seemann von Mangern,
2. Johan Seemann von Mangern,
3. Wolgang Seemann von Mangern,
4. Cristoph Seemann von Mangern volg VII
5. Sigmund Seemann von Mangern, ged. 1472
VII Cristoph Seemann von Mangern, ged. 1470 tr. Sidonia Ins van Wildenhog.
Uit dit huwelijk:
1. Hans Seemann von Mangern volg VIII
VIII Hans Manger, † 1526 tr. .
Uit dit huwelijk:
1. Hans Manger volg IX
IX Hans Manger, geb. 1510 † 1567 tr. Catharina.

1. Heinrich Georg Manger volg XIII

XIII Heinrich Georg Manger, geb. 1652 † 1690 tr. Elsa Clara Niederheim.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Wilhelm Heinrich Manger volg XIV
XIV Johan Wilhelm Heinrich Manger, geb. 1679 † 1742 tr. Anna Elizabeth Elzinga † 1749.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelm Nicolaas Manger volg XV
XV Wilhelm Nicolaas Manger, geb. 1702 † 1746 tr. Maria Anna Diericks.
Uit dit huwelijk:
1. Epeus Manger volg XVI
XVI Epeus Manger, geb. 1724 tr. Maria Dalmeijr.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Manger volg XVII
XVII Nicolaas Manger, geb. 1744 † 1787 tr. Johanna Elleborte † 1803.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Manger, geb. 1767 † 1803
2. Alexander Manger, geb. 1769 † 1773
3. Pieter Manger volg XVIII
4. Alexander Manger, geb. 1773 † 1774
5. Elizabeth Manger, geb. 1775 † 1800
6. Alexander Manger, geb. 1777 † 1777
7. Clazina Manger, geb. 1779 † 1780
XVIII Pieter Manger, geb. 1770 † 1836 tr. Dorothea van der Mast geb. 1770 † 1820.
Kinderen zie volgende pagina >>
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3.4. Pieter Manger, de vader van Willem Hendrik Manger 1865-1935

Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Manger, geb. 1793 † 1820
2. Johannis Manger, geb. 1794 † 1795
3. Henderik Manger, geb. 1794 † 1848
4. Dirk Manger, geb. 1796 † 1805

5.
6.
7.
8.

XX Pieter Manger, geb. 1836 † 1886 tr. Elizabeth Cornelia
Jacoba van de Feyst geb. 1836 † 1905.

Pieter Manger volg XIX
Johannis Manger, geb. 1802 † 1802
Johannis Manger, geb. 1803 † 1804
Reinier Manger, geb. 1806 † 1874

9. Geertruida Manger, geb. 1809 † 1819
10. Elizabeth Manger, geb. 1815 † 1817
XIX Pieter Manger, geb. 1801 † 1847 tr. Maria Zuiderwijn geb.
1806 † 1885.
Uit dit huwelijk:
1. Dina Pieternella Manger, geb. 1825 † 1860
2. Johanna Manger, geb. 1830 † 1906
3. Maria Manger, geb. 1833 † 1913
4. Pieter Manger volg XX
5. Cornelis Manger, geb. 1840 † 1844

Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Manger, geb. 1862 † 1865

2. Willem Hendrik Manger volg XXI
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pieter Manger, geb. 1867
Elizabeth, geb. 1868
Maria Johanna Manger, geb. 1871
Johanna Cornelia Manger, geb. 1873 † 1874
Johanna Cornelia Manger, geb. 1875
Pieter Manger, geb. 1876
Jannetje Manger, geb. 1879 † 1879

XXI Willem Hendrik Manger, geb. 1865 † Delft 1935

tr. Delft 14 mei 1890 Jacoba de Hoog geb. Zuidland 25 jan.
1867 † Delft 2 maart 1945 dr. van Jacob de Hoog en Cornelia
Bevaart.

1.
Pieter Manger, geboren. 20 april 1836 te Delft, (zoon van Pieter Manger en Maria Zuiderwijk) overleden 12
maart 1886. Hij trouwde Elizabeth Van der Feijst, getrouwd 14 februari 1862 te Delft, geboren. 31 juli 1836 te Delft,
(dochter van Willem van der Feijst en Johanna Ketting) overleden 1 januari 1905.
				Kinderen:
i.
Maria Elizabeth Manger, geboren 9 december 1862 te Delft, overleden 2 mei 		
				1865.
2.

ii.

Willem Hendrik Manger geboren 9 februari 1865.

iii.

Pieter Manger, geboren 12 juli 1867 te Delft, overleden 24 augustus 1867 te Delft.

3.

iv.

Elizabeth Mangert geboren 15 december1868.

4.

v.

Maria Johanna Mangert geboren 1871.

vi.

Johanna Cornelia Manger, geboren 1873, overleden 30 juli 1874 te Delft.

vii.

Johanna Cornelia Manger, geboren 1875.

viii.

Pieter Manger(t) geboren 28 december 1876.

ix.

Jannetje Manger, geboren 1879, overleden 1879.

Uit dit huwelijk de kinderen:

6. Cornelia Hendrina Manger, geb. 1844 † 1871

5.
1. Pieter Manger, geboren 26 oktober 1890 te Delft, overleden
10 februari 1973 te Den Haag. Hij trouwde Cornelia Petronella
Eijkhout, getrouwd 31 maart 1911 te Delft, geboren 24 juli 1889
te Delft, (dochter van Willem Eijkhout en Cornelia Petronella
Burghoorn) overleden 20 februari 1942 te Den Haag.
2. Jacob Cornelis Manger, geboren 10 april 1892 te Delft,
overleden 17 januari 1946 te Delft. Hij trouwde Maartje
Eijgenraam, getrouwd 3 maart 1918 te Delft, (dochter van Frans
Eijgenraam en Johanna Maria Zoutendijk) geboren 15 februari
1895 te Delft, overleden 16 april 1979 te Delft.
3. Willem Hendrik Manger, geboren 28 januari 1894 te Delft,
overleden 3 januari 1965 te Delft Begraven, Jaffa Delft. Hij
trouwde Appolonia Eijgenraam, getrouwd 15 september 1920 te
Vlaardingen, geboren 2 oktober 1891 te Vlaardingen, overleden
6 september 1988 te Delft (Jaffa).
4. Cornelis Elizabertus Manger, geboren 1 januari 1896 te Delft,
overleden 1968 te Delft (Jaffa). Hij trouwde Johanna Willemina
Jacoba de Vreede, getrouwd 22 mei 1925 te Delft, (dochter van
Johannes de Vreede en Willemina Immers).
5. Johan Abraham Marius Manger, geboren 1 januari 1898 te
Delft, overleden 22 maart 1898 te Delft.
6. Johan Abraham Marius Manger, geboren 9 februari 1899 te
Delft, overleden 2 november 1968 te Delft (Jaffa). Hij trouwde
Alida Wiebolt, getrouwd 12 december 1923 te Delft, geboren 28
maart 1900 te Zeist, overleden 2 juni 1993 te Delft.
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7. Leendert Otto Herbert Manger, geboren 28 november 1900,
overleden 20 juni 1960 te Delft (Jaffa). Hij trouwde Nel Van der
Vis.
8. Elizabeth Cornelia Jacoba Manger, geboren 12 juli 1902
te Delft, overleden 24 oktober 1995 te Amstelveen/Leersum
begraven. Zij trouwde Huibregt van der Lugt, getrouwd 21
november 1924 te Delft, geboren 8 augustus 1897 te Delft,
overleden 7 december 1969 te Wageningen.
9. Maria Johanna Hendriena Manger, geboren 28 april 1905,
overleden 20 maart 1999 te Delft. Zij trouwde George Baas,
geboren 12 juli 1911.
10. Maarten Gustaaf Adolf Manger, geboren 28 april 1905
te Delft, overleden 31 maart 1961 te begraven Jaffa, Delft. Hij
trouwde Hendrika Jaarsvelds, getrouwd 11 mei 1932 te Zuiderkerk
door Dr. K. van Anken, Delft, geboren 29 juni 1905, overleden 18
oktober 1980 te begraven Jaffa, Delft.
11. Cornelia Johanna Manger, geboren 27 maart 1907,
overleden 19 oktober 1988 te Doorwerth. Zij trouwde Herman
Diepenbroek, getrouwd 12 februari 1930, geboren 9 juli 1907 te
Ede, overleden 20 november 1996.
12. Jacoba Wilhelmina Hendrika Manger, geboren 28 januari
1909 te Delft, overleden 2 april 2004 te Delft.
13. Abraham Gerrit Theodor Manger, geboren 11 augustus
1911, overleden 12 oktober 1952 Ursula Kliniek, Wassenaar. Hij
trouwde Cornelia Johanna van Leusden, geboren 29 mei 1915,
overleden 24 maart 2009.
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Tweede generatie
2.
Willem Hendrik Manger, geboren 9 februari 1865 te Delft, overleden 3 januari 1935 te Delft, beroep Drogist.
Eigen drogisterij Voldersgracht 6 te Delft. Hij trouwde Jacoba De Hoog, getrouwd 14 mei 1890 te Delft, geboren 25
januari 1867 te Zuidland, (dochter van Jacob de Hoog en Cornelia Bevaart) overleden 2 maart 1945 te Delft.
Kinderen zie voorgaande pagina.
				
3.
Elizabeth Mangert, geboren 15december 1868 te Delft, overleden 15 maart 1953 te Monster. Zij trouwde
Abraham Cornelis Disselkoen, geboren te De Lier, (zoon van Anthonij Disselkoen en Josina Hermina Burgersdijk).
				Kinderen:
i.
			

Josina Hermina Disselkoen, geboren 21 mei 1892 te Maasland, overleden 10 oktober 		
1892 te Maasland.

		
ii.
Elisabeth Jozine Alida Disselkoen, geboren 21 oktober 1893 te Maasland. Zij trouwde 		
			Johannes Krijgsman, getrouwd 10 juni 1920 te Maasland, geboren te Schiebroek, 		
			
(zoon van Leendert Nicolaas Krijgsman en Pietertje van Kempen).
iii.

Anton Disselkoen, geboren 22 december 1894 te Maasland.

iv.
Pieter Disselkoen, geboren 22 december 1894 te Maasland, overleden 18 februari 1895 te
			Maasland.
		
v.
Abraham Bertus Disselkoen, geboren 26 oktober 1896 te Maasland. Hij trouwde Adriana 		
			Jacoba Maan, getrouwd 2 december 1926 te Naaldwijk, geboren. te Den Haag, (dochter 		
			
van Jan Willem Maan en Maartje van Soest).
Parenteel Willem Hendrik Manger
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vi.
Josina Hermina Disselkoen, geboren 24 december 1898 te Maasland. Zij trouwde Frederik
			Koch, getrouwd 27 mei 1925 te Maasland, geboren. te Arnhem, (zoon van Wilhelmus Koch
			
en Maria Diderika van Gaalen).
4.
Maria Johanna Mangert, geboren 1871. Zij trouwde Johan Jacob Theodor Metz, getrouwd 8 augustus 		
1894 te Delft, geboren. 1869 te Delft, (zoon van Mees Christiaan Lodewijk Metz en Johanna Maria Erdmann).

3.5. Familieverband der Manger
W.H. Manger was samen met Professor Dr. Karl Manger en Dr. Bartolomäus Manger één van de oprichters van het
familieverband in Duitsland. Begin 1928 organiseerden zij een oprichtingsbijeenkomst voor het Familieverband van
de Mangers. De eerste Familiedag vond plaats van 13 tot en met 15 augustus 1928 in Regensburg. Hieronder een
voorbeeld van een programma van zo’n bijeenkomst.

				Kinderen:
i.
Johanna Maria Metz, geboren 25 mei 1895 te Delft. Zij trouwde Ruurd Melle 		
				Fenenga, getrouwd 9 juni 1921 te Rotterdam, geboren te Schiermonnikoog, (zoon
				van Jacob Fenenga en Catharina Cornelia Faber).
ii.
Pieter Christiaan Jacobus Metz, geboren 9 augustus 1898 te Delft. Hij trouwde 		
				Christina Kaal, getrouwd 4 juli 1923 te Rotterdam, geboren. te Rotterdam.
iii.

Onbekend Metz, geboren 14 augustus 1903 te Delft.

5.
Pieter Manger(t), geboren 28 december 1876 te Delft, overleden 1 februari 1955 te Delft. Hij trouwde
Cornelia Elisabeth van den Bos, getrouwd 14 februari 1900 te Delft, geboren 19 maart 1879 te Delft, (dochter van
Karel van den Bos en Cornelia Elisabeth Ederzeel) overleden 10 december 1935 te Delft (zie verder bijlage 1 pagina
66).
				Kinderen:
i.
				
				

Elisabeth Cornelia Mangert, geboren 13 maart 1901 te Delft, overleden 4 februari
1963 te Delft. Zij trouwde Cornelis Lam, getrouwd 20 januari 1926 te Delft, 		
geboren 1900 te Barneveld, (zoon van Cornelis Lam en Adriana van de Koekelt).

ii.
				

Cornelia Elisabeth Mangert, geboren 20 mei 1903 te Delft, overleden 11 maart 		
1925 te Leiden. Zij trouwde Filippus van der Meer.

iii.
Maria Johanna Mangert, geboren 19 juli 1904 te Delft, overleden 6 mei 1975 te 		
				Delft.
iv.

Karel Mangert, geboren 1906 te Delft, overleden 23 maart 1979 te Delft.

v.
Willem Hendrik Mangert, geboren 1909, overleden 27 oktober 1987 te Delft. Hij 		
				
trouwde Jozephina Hendrina van Schaften, getrouwd 13 juni 1928 te 			
				
Delft, (dochter van Andries Cornelis van Schaften en Geertruida 			
				Johanna Zwartjens).
			vi.

Jan Willem Mangert, geboren 1911, overleden 15 augustus 1913 te Delft.

Het programma van de Familientag in Dresden 1931. Op 14 augustus waren de archiefstukken van W.H. Manger te zien.

vii.
Anna Maria Mangert, geboren mei 1912 te Delft, overleden 15 augustus 1913 te 		
				Delft.
viii.
Abraham Cornelis Mangert, geboren 26 april 1913 te Delft, overleden 5 augustus
				
1999 te Purmerend. Hij trouwde (1) Wilhelmina Johanna Hendrika Mensert, 		
				
getrouwd 28 november 1934 te Delft, gescheiden 1937 te Delft, geboren 13 april 		
				
1913 te Nieuwerkerk a/d Ijssel, (dochter van Reinier Kleinherenbrink en Engelina
				Hendrika van Berkum) overleden 18 mei 1995 te Delft, begraven 22 mei 1995 te 		
				Delft.
ix.

Anna Maria Mangert, geboren 1915 te Delft, overleden 12 juli 1994 te Delft.

x.
Jan Willem Mangert, geboren 11 februari 1916 te Delft, overleden 7 juni 1995 te 		
				
Delft. Hij trouwde Elisabeth Elsenaar, geboren. te Vrijeban, (dochter van Evert 		
				Elsenaar en Alida Cornelia Elzenaar).
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3.6. Willem Hendrik Manger 1865-1935
Gedenkblatt zur 4O jährigen Hochzeitsfeier von Willem Hendrik Manger und
Jacoba geb. de Hoog, am 14. 5. 1930 in
Delft, Holland.

2

3

4

1
5

6

7

Familientag van de Mangers te Heidelberg in 1930. Willem Hendrik Manger, 1865 (1) Willlem Hendrik junior, 1894 (2).
Dr. Bartolomäus Manger (3, één van de oprichters). Rudolf Manger (4, voorzitter familieverband), Charlottenburg. Valentin sr.
Manger (5), Mannheim. Gerardine Mangert-van Heemst (6) vrouw van Jan Mangert (7, Johann Hendrik), Rotterdam.

Am 14. 5. 1930 begehen unser hochverdienter
Familiengeschichtsforscher Willem Hendrik Manger
and seine sehr verehrte Gattin Jacoba geb. de Hoog
in Delft, Holland, im Kreise ihrer dankbaren Kinder und
zahlreichen Enkel die 40 jährige Hochzeitsfeier. Der ganze
Familienverband der Manger, weilt im Geiste an diesem
Tage in Delft und nimmt teil an der frohen und seltenen
Feier. Alle Mangerinnen und Manger senden aufrichtigen
Herzens durch die heutige Nummer dem glücklichen
Jubiläumspaare die innigsten Segenswünsche und hoffen
zu Gott, dass er sie noch recht lange in Gesundheit und
Zufriedenheit erhalte, zum reichsten Segen für ihre Kinder
und Enkel und zur Freude des ganzen Familienverbandes
der Manger, der sich noch reichhaltige Forscherarbeiten
für die Geschichte der Manger von den Musestunden des
lieben Vetters Willem Hendrik erhofft.
Wenn auch Willem Hendrik persönlich als Mitarbeiter
des Familien blattes noch wenig hervorgetreten ist, so
werden doch alle geahnt haben, dass viele bisherigen
Veröffentlichungen aus den überreichen Quellen
seiner langjährigen Forschungen geschöpft wurden.
Die Schriftleitung hat deshalb schon langst die Absicht
gehabt, Willem Hendrik in unserem Familienblatt ein
Gedenkblatt zu widmen and ergreift gerne die 40 jährige
Hochzeitsfeier als Gelegenheit, im Familienblatt eine kurze
Lebensgeschichte Willem Hendriks zu bringen unter dem
ausdrücklichen Vorbehalt, in einer späteren Nummer, sein
wertvolles Forschungsmaterial gebührend zu würdigen
durch genaue Aufzählung und eingehende Besprechung
der vorhandenen Urkunden, Stammbäume, Wappen (über
3000), der Bilder, Siegel, Kupfer und anderen Sachen,
welche in Delft wohlverwahrt liegen und von denen nur
die Besucher der Familientage in Regensburg 1928 und
Berlin 1929 eine ungefähre Ahnung durch die aufgelegten
Folianten, Wappen- and Bildersammlungen bekamen.
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Willem Hendrik Manger en Jacoba de Hoog
Am 14. 5. 1890 trat er mit Jacoba de Hoog, * 25. 1. 1867
in Zuidland als Tochter von Jacob de Hoog und Cornelia
Bevaart in die Ehe, aus der 13 Kinder entsprossen, von
denen das Fünfte mit 2 Monaten starb. 5 Söhne und 2
Töchter sind verheiratet, 17 Enkel u. Enkelinen erfreuen
die Grosseltern.
Im 21 Lebensjahr verlor Willem Hendrik seinen Vater,
in dem zahlreiche alte Familienerinnerungen fortlebten
and dem er versprechen musste, dass er die alten
Familienbeziehungen mit Deutschland wieder herstelle
und da für Sorge trage, dass die Schreibweise des
familiennamens Mangert statt Manger behördlich
genehmigt werde.
Es kostete viel Mühe und bedurfte eines zähen Kampfes,
bis endlich am 16. 10. 1919 durch richterliches Urteil de
Landgerichtes im Haag entschieden wurde, dass die
Einträge des Namens Mangert in den Standesamtsakten
in Delft in den ursprünglichen Namen Manger zu ändern
sind.

Bis zum 12. Lebensjahre besuchte Willem Hendrik die
Volksschule, erlernte das Maurerhandwerk und übte es
his zum Jahre 1892 aus.

Seit 31. 3. 1919 datieren die Forscherbeziehungen
Willem Hendriks zu den übrigen Manger und beim
Familientage vom 13—15. 8. 1928 m Bischofshofe
zu Regensburg konnte er seine mühevolle aber
erfolgreiche Familienforscherarbeit durch Gründung des
Familienverbandes der Manger gekrönt und gesichert
sehen, zudem das kurz vorher erschienene Familienblatt
die nächste Veranlassung war Gott segne sein Werk
auch weiterhin, damit alle Manger and Mangerinnen in
Liebe und Eintracht zusammenstehen wie eine Familie
desselben Geschechtes! Das walte Gott!

Seine Liehe zur Fortbildung und Wissenschaft trieben
ihn dazu, in eifriger Selbstbildung .sich ein solches

(uit Familienblatt der Manger Jaargang 3, nr 1 en 2, 14
mei 1930)

Willem Hendrik Manger wurde am 9. 2. 1865 in Delft
geboren als 2. Kind von Pieter Manger and Elisabeth
van der Feijst. 4 Geschwister sind als Kinder gestorben,
1 Bruder und 3 Schwestern leben, von denen Elisabeth,
verehelichte Disselkoen, in Delft, am 14. 5. 1930 ebenfalls
den 40. Hochzeitstag begeht.
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Wissen anzueignen, dass er einige Jabre nach Aufgabe
des Maurerberufes die holländische Drogisten- und Ass.
Apothekerprüfung mit bestem Erfolge bestand und dann
ein Drogeriegeschäft in Delft eröffnete, das er 1928 an
einen seiner Söhne übergab.
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3.7. Grafrede W.H. Hendrik 1935
Van de vertegenwoordiger der heraldis genealogische
Vereniging Chr. L. van Harmelen, gehouden bij de ter
aarde bestelling van de Heer W.H. Manger, te Delft op
maandag 7 januari 1935.
We staan hier verenigd aan de baar van onze vriend, de
heer Manger, wij zijn verenigd met bloedverwanten en
vrienden om afscheid te nemen van hem die zo veel voor
ons is geweest. Het zij mij vergund hier afscheidswoorden
te spreken voor enige intiemste geestverwanten van de
ontslapene en wel tot diegenen die het vergund waren
zich dikwijls met hem te verstaan met betrekking tot de
sfeer van de geschiedenis in het bijzonder betreffende
wapens en geslachtskunde. Hoe gaarne zou ik woorden
vinden, die meer zeggen dan de meer of minder gebruikelijke uitdrukkingen, die bij begrafenissen gewoonlijk
gebezigd worden. Om uit te drukken hoe zwaar het ons
valt en hoeveel leed het ons doet de Heer Manger nu voor
altijd te missen, want moeilijk zullen wij de vriendschap het
medeleven, de dienstvaardigheid en de arbeidslust die de
heer Manger eigen waren ooit terugvinden.
Aan hem blijft nu slechts de herinnering over en het zij
mij vergunt met nadruk te zeggen, een dankbare herinnering. Dankbaar moeten wij zijn dat wij hem als vriend
hebben mogen bezitten. Dankbaar willen wij zijn zoals
hijzelf steeds dankbaar was voor de geringste dienst die
hem bewezen werd. Wat hadden wij een voorrecht een
vriend te hebben met zulke eigenschappen. Waar vinden
wij steeds een gewillig oor. Wie was zo onvermoeid in
het doorzoeken van zijn rijke (belangrijke) verzamelingen en schriftelijke opvattingen wanneer men hem iets
vroeg of iets wilde weten. Wie schiep zulk een levendige
en gemoedelijke sfeer wanneer wij samen waren? Wie
toonde zo’n enthousiasme wanneer er iets ter sprake
kwam over geschiedenis- geslachts- of wapenkennis? Op
deze vragen geldt slechts één antwoord: het was de Heer
Manger!

In zijn werkkamer hing een schilderij waarop o.a. zijn familie was afgebeeld en ons bekende symbolen, ook de
spreuk “vroomheid en dapperheid “. Wij kunnen en willen
met respect voor de gestorvene geen vertrouwensbreuk
plegen en geen mededelingen doen van hetgeen hij in
vertrouwelijke ogenblikken wel eens vertelde en wij willen niet de sluier oplichten die over zijn levensweg was
gevlochten. Het is ons evenwel bekend dat hem de zorgen en moeilijkheden van het leven niet zijn bespaard
gebleven en dat hij dikwijls een ware strijd heeft moeten
leveren. Hij heeft bewezen sterk te zijn geweest en de
harde werkelijkheid en het dikwijls zo onbarmhartige leven
tegenover met moed en vroomheid in de ogen te kunnen
zien. Wij weten ook dat zijn geloof waarvoor hij zich niet
schaamde, zijn kracht was. Familie en vrienden kunnen
dan ook dankbaar zijn dat hem nog enige jaren gegund
geworden zijn waarin hij zich ongestoord aan de zaken
heeft kunnen geven die hem zo na lagen en wel dermate
dat wij nauwelijks van rust kunnen spreken.

Gij hebt uw leven wel benut en rijke schatten van uw
arbeid achtergelaten. Gij wist, dat uit de geschiedenis de
aanwezigheid (tegenwoordigheid) ontstaan is en dat men
huidige opdrachten en vragen niet verstaan kan zonder
de geschiedenis te kennen. In de vergankelijkheid ligt het
heden wat komen zal (in het verleden ligt het heden) om
de geschiedenis te leren kennen, wordt de wapenkunde
van u als hulpwetenschap gebruikt en hierdoor was u de
uitnemende wapenkenner. Het doet ons bijzonder veel genoegen te weten en de ons bekende bijzonderheden van
uw ziekbed en sterven laten ons daarvan niet twijfelen, dat

gij het schild van het geloof steeds vast en ongerept gedragen hebt zo dat wij mogen aannemen, dat u de tegenpolen der zaligheid deelachtig geworden is of, duidelijker
gezegd “de levenskroon verkregen heeft”!
Nu zijt gij zelf geschiedenis geworden en opgenomen in
de lange rij uwer voorvaderen. Onder uw naam Willem
Hendrik Manger, geboren 9 februari 1865, schrijven wij
thans overleden op 3 januari 1935. Maar onze herinnering
aan u zal bij ons blijven voortbestaan. Rust in vrede. 		
		

(Naam van de vertaler onbekend)

Hoofdstuk 4. De nazaten van W.H. Manger
4.1. Asepta
Asepta is door de gebroeders Jacob Cornelis en Willem
Hendrik jr. Manger een in 1920 opgericht familiebedrijf en
gevestigd in de gemeente Delft. De eerste producten die
gevoerd werden waren ontsmettingsmiddelen. Kort daarna
bracht Asepta het eerste gewasbeschermingsmiddel
op de markt. De jaren daarna is een reeks van
gewasbeschermingsmiddelen door Asepta ontwikkeld,
geregistreerd en op de markt gebracht. De afgelopen 10
jaar heeft Asepta naast het ontwikkelen van chemische
gewasbeschermingsmiddelen fors geïnvesteerd in
biologische gewasbeschermingsmiddelen.
Het begon allemaal erg eenvoudig in het pandje aan
de Molslaan 104 waar tot 1920 een glycol fabriekje was
gevestigd, een bedrijfje dat voornamelijk kunsthoning
en houtlijm produceerde. De gebroeders Manger zagen
in deze artikelen echter niet voldoende toekomst. Ze
liquideerden de zaak en begonnen met de produktie van
lysolzeep en breidden dit uit met de chemische produktie

van land- en tuinbouw ontsmetingsmiddelen, teer- en
verf produkten. Nadat men eerst op de Kantoorgracht
een pand hadden betrokken, werd in 1931 een pand
betrokken in de Leliestraat dat door latere uitbreidingen
zich uitstrekte tot het Zuideinde, waarvan de ingang
gevestigd was op 97. Op nummer 57 was een pakhuis
en op 75 was de poort van de fabriek. De achterkant van
de Leliestraat, Rozenstraat en de Tulpstraat begrensden
het terrein van Asepta. Achter in de Leliestraat bleef een
ingang gevestigd.
Naast J.C. en W.H. Manger waren ook andere broers
werkzaam bij Asepta. Zo vertegenwoordigde Pieter Manger
(1890) de fabriek in het land en Maarten Manger (1905)
heeft enige tijd voor de fabriek met vracht gereden (zie
foto op de volgende pagina). Ook Huib van der Lugt was
een tijd lang in Leersum betrokken bij de werkzaamheden
(verkooppunt) van Asepta.
In 2010 heeft het bedrijf zijn laatste activiteiten beëindigd.

Foto: E. Manger

In tegendeel, in deze weinige jaren heeft hij reuzenwerk
verricht en de tijd op een wijze nuttig gemaakt als geen
ander. Door dit werk heeft hij allen, die de naam Manger
dragen, een erfenis nagelaten, waarvan de waarde niet
te bepalen is. Liefde en aanhankelijkheid tegenover de
overledene eisen dat we deze erfenis moeten koesteren
opdat de vruchten van zijn werk behouden blijven. Maar
niet alleen voor de grote familiegroep Manger heeft hij
gewerkt, neen, daarnaast heeft hij ook verzamelingen
bijeengegaard op wapen- en geschiedkundig gebied. Verzamelingen van grote omvang, waardoor hij een betrouwbare raadgever voor velen werd. Waarde vriend Manger,
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Asepta binnenplaats 1960. Foto: Van der Reijken.
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4.2. Jacoba Wilhelmina Hendrika Manger 1909-2004
In memoriam

Maarten Manger bij zijn vrachtwagen (links).

Jacoba Wilhelmina Hendrika Manger
Op 2 april 2004 overleed in de leeftijd van 95 jaar Jacoba
Wilhelmina Hendrika Manger, dochter van W.H. Manger
1865. Tien jaar geleden verhuisde zij, na een verblijf van
een jaar in de Lindenhof, naar het verpleeghuis De Bieslandhof. Het werd stil rond haar, terwijl er ooit volop leven
en activiteit was rond deze bijzondere vrouw. Ik denk dan
aan de tijd dat we haar kenden als diaken in Het Open
Hof. Ze was goed in organiseren, maar had ook veel kennis van mensen. Een spil was ze in het netwerk van de
diakonie. Na haar pensioengerechtigde leeftijd haalde ze
haar rijbewijs en kocht haar Dafje waarmee ze, wel of niet
diaconaal, maar meestal het eerste, door Delft tufte.
Ze was een van de jongsten uit een gezin van 12 kinderen. Op haar 21 jaar ging ze werken bij de Gistfabriek,
waar ze 40 jaar heeft gewerkt. Ze was actief in het verzet
in oorlogstijd en kreeg daar een onderscheiding voor. Zoals gezegd, de laatste 10 jaar was het stil rond haar persoon. Rond haar verjaardag, eind januari, bezorgden we
haar nog wel eens bloemen van de zondag. We vonden
dat we haar naam niet moesten vergeten. Aan het eind
van een zondagavondsdienst in De Bieslandhof, die ze
altijd bijwoonde, gaf ik haar nog altijd een hand en dacht
daarbij aan haar beste dagen.

In die goede dagen had ze al nagedacht over haar afscheidsdienst en een brief nagelaten.
Daarop deze tekst:
Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.
Op 7 april hebben we haar, na een dienst van Woord en
Gebed in de Hofkerk, op Jaffa begraven.
W.H. Duker

Jacoba Wilhelmina Hendrika
Manger. Foto uit 1935.

Manger Reunie 1979
Maarten Manger in zijn vrachtwagen (eind 20 jaren/begin 30).

In 1979 organiseerde Jacoba Wilhelmina Hendrika Manger (Tante Co) ter ere van haar zevenstigte verjaardag een
Manger reunie in de Sionshof te Delft. Er is toen een foto gemaakt van de aanwezigen. Helaas is de foto van een minder
goede kwaliteit en is niet veel van de gezichten te zien.

Plaatsingslijst van het archief van W.H. Manger, drogist en genealoog (1810) 19191934 (1940)
In het gemeentearchief van Delft is een lijst met 20 beschrijvingen van boeken van archiefvormer, Willem Hendrik
Manger (9-2-1865 tot 3-1-1935), drogist te Delft aanwezig. Later is deze lijst aangevuld met 66 beschrijvingen van
archivalia op kaartjes. De beschrijvingen behoefden hier en daar verbeteringen. Hij beoefende de genealogie van 1919
tot zijn dood in 1935.
Een biografie van W.H. Manger is te vinden in het Familienblatt der Manger, III, nrs 1 en 2 (1930), in de bibliotheek van
het Gemeentearchief.
Een fotoboek, enkele foto’s en tekeningen zijn in bewaring gegeven bij de afdeling Beeld en Geluid.
Een exemplaar van de eerste druk van dit boek (Familie Manger Genealogie) is in 2008 in het archief van W.H. Manger
geplaatst. Tevens wordt een exemplaar bewaard in het Nationale archief in Den Haag.

Tante Co (zie pijl) viert haar zevenstigste verjaardag met een familie-reunie in de Sionshof te Delft (1979).
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4.3. Maarten Gustaaf Adolf Manger
Maarten Gustaaf Adolf Manger werd
geboren op 28 april 1905. Hij trouwde
op 11 mei 1932 met Hendrika Jaarsveld op 11 mei 1932 in de Zuiderkerk
te Delft. In de familie werd het echtpaar Oom Maarten en tante Riek genoemd.
Maarten werkte als chauffeur op een
vrachtwagen bij de Aseptafabriek (zie
pag. 34) van de gebroeders Manger.
Incidenteel was hij chauffeur met
een huurauto, zoals te zien op onderstaande foto waarbij hij één van
zijn broers reed naar een vakantie in
Duitsland.
Door verschil van mening kwam aan
de samenwerking met het vrachtvervoer voor de Aseptafabriek in 1936
een einde. Maarten nam ontslag en
kocht een trailer en zocht er werk
mee. Dit ging voorals nog niet gemakkelijk, maar door hard werken en
volharding lukte het er een bestaan
mee op te bouwen.

In 1941 of 1942 werd de trailer door
de Duitsers geconfisqueerd. Met
een kleinere auto heeft hij het gezin
kunnen onderhouden. Na de oorlog
kwam hij in aanmerking om een zes
tons legerauto te kopen (zie foto).
Vanaf dat moment is de eenmans-

4.4. Herinneringen aan mijn neef Wil
zaak gegroeid tot een bloeiend bedrijf.
Na het overlijden van Maarten op 31
maart 1961 is de familie nog doorgegaan tot 1966. Door moeilijkheden in
de vrachtsector heeft de familie toen
besloten het bedrijf te verkopen.

Bedford vrachtwagen van Maarten Manger 1946-47.

In augustus 1934 verhuisde ons gezin naar Drumpt, een
klein dorp bij het stadje Tiel in de Betuwe. Wij kwamen
te wonen aan de Culemborgse Grintweg D 99, een
paar honderd meter voorbij de grens tussen die beide
gemeenten, in een groot vrijstaand huis tussen de
fruitboomgaarden. Aan het eind van de zomervakantie,
dus na Koninginnedag (toen op 31 augustus), gingen mijn
iets jongere broer Wim en ik naar de Lagere School in Tiel.
Niet alleen omdat er toen al in Drumpt geen school meer
was, maar omdat naar de toen heersende opvattingen
Gereformeerden hun kinderen naar een christelijke school
moesten sturen. Dat werd de Koningin Wilhelminaschool,
een Christelijk-Nationale School (bij gebrek aan een
School met de Bijbel). De school bevond zich aan de
Achterweg, vlak bij de grote Nederlands-Hervormde (Sint)
Maartenskerk en één van de twee Tielse ziekenhuizen.
Die Maartenskerk werd in de winter van 1944 op 1945
zwaar beschadigd door beschietingen van de Geallieerde
artillerie die aan de overkant van de rivier de Waal stond
opgesteld. Bij een nostalgisch bezoek aan Tiel heb ik
vastgesteld dat school en ziekenhuis verdwenen zijn en
dat op hun plaats nieuwbouw heeft plaats gevonden. Mijn
broer Wim kwam in de derde klas, ik kwam in de vierde
klas bij meester Toebes. Wij liepen twee maal per dag naar
school en terug; bij goed weer en als de spoorbomen niet
gesloten waren, nam die tocht twintig minuten in beslag
maar het werd ook vaak een half uur.

hadden maar die we nooit eerder hadden gezien. De
oudste nicht heette Co en zat al op de MULO evenals de
oudste neef Frans. Daarna kwam mijn neef Wil (Willem
Hendrik, 1926) en ten slotte zijn jongste zusje Jo in mijn
herinnering toen nog een baby, althans een luierkind.
Wil en ik waren nagenoeg even oud. We scheelden nog
geen 4 weken in leeftijd. Ook Wil ging naar de Koningin
Wilhelminaschool maar hoefde ongeveer tien minuten te
lopen. Aangezien onze weg door de Stationsstraat voerde
kwam het er op neer dat wij vaak gedrieën op school
aankwamen. Tenzij Wil eerst nog naar de sigarenwinkel
van Piskaar moest om voor zijn vader een doos van 10
sigaren van het merk “Huifkar” à raison van 10 cent per
stuk te gaan halen.
Dat waren voor die tijd heel dure sigaren. Mijn vader
rookte Ritmeester sigaren van 6 cent per stuk en later
zogenaamd “miskleurige” van 5 cent per stuk. Sommige
in de familie Manger spraken dan ook schande van een
dergelijke verkwisting. Anderen, de werknemers van de
chemische fabriek aan de Papensteeg vreesden voor hun
leven als oom Jaap ‘s avonds na het eten nog even langs
kwam op de fabriek om hier en daar met zijn brandende
sigaar in de mond nog even bij een ketel Californische of
Bordeauxse pap te ruiken of alles wel goed ging.
Ik herinner mij duidelijk dat Wil en ik in de vijfde klas zaten
bij meester Lunenberg (niet mijn favoriet en omgekeerd)
en dat je uit en over de half - matglazen ramen van de klas
op het ziekenhuis keek. Dat moet dus in 1935 geweest
zijn. Ook de zesde klas van meester de Graaf maar over
de zevende klas bij “meneer” Braam (het hoofd der school)
ben ik niet helemaal zeker. In dat laatste schooljaar
verhuisden mijn ouders met ons in het voorjaar van 1938
naar Leersum, toen een klein dorp onder aan de Utrechtse
heuvelrug tussen Doorn en Amerongen.

Voor het huis van familie Van der Lugt in Leersum in 1939. Links
Wil Manger, naast hem neef Aad van der Lugt.
Ik weet het niet zeker meer maar circa een jaar later
kwamen mijn oom Jaap (Jacobus Cornelis Manger,
1892) en mijn tante Ma met hun vier kinderen ook in Tiel
wonen en wel in een royale stadswoning aan het begin
van de Stationsstraat. Zij kwamen uit Maassluis waar mijn
oom Jaap een chemische fabriek voor plantenziekten
bestrijdingsmiddelen (merk JeeCee) had geleid en deze
activiteit in Tiel voortzette in een soortgelijk bedrijf. In
één klap hadden we gezelschap van twee neven en
twee nichten waar we misschien wel eerder van gehoord

Maarten en Riek omstreeks 1932-34
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Familie van der Lugt (en Wil) voor het huis in Leersum in 1939
Oom Jaap en tante Ma en hun gezin waren eerder
(wanneer?) uit Tiel vertrokken naar Pijnacker, een
tuindersdorp ten oosten van Delft. Afgezien van het feit dat
wij elkaar regelmatig op school gezelschap hielden trokken
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we ook op andere tijdstippen, zoals de vrije woensdag- en
zaterdagmiddagen, soms ook op zondagmiddagen en in
de vakanties vaak met elkaar op. Wij hadden de zelfde
interesses.
Wil spaarde postzegels (van de hele wereld), Wim en ik
ook; dus werd er vooral in het eerste jaar veel geruild. Wim
en ik beschikten over een uitgebreide kist met Meccano,
een geschenk van onze overbuurman en diens echtgenote
waarvan de enige zoon al bijna volwassen was. Wil had
een werkend model van een stoommachine waarmee
de lift van een model van de Eifeltoren op en neer kon
worden bewogen. Voor zover ik mij nu nog kan herinneren
won Wil het in handvaardigheid van mij maar hij had dan
ook het voordeel van een oudere broer die hem iets voor
kon doen en kon zeggen welk gereedschap en hoe hij het
moest gebruiken.
Wim en ik waren allebei sinds het voorjaar van 1936 lid
van de padvinderij, “welpen” dus. Wil had dat misschien
ook wel gewild maar zijn vader, mijn oom Jaap, was iets
strikter in de leer dan mijn moeder (voor Wil tante Bep)
en dus was Wil op zijn beurt lid van de knapenvereniging
(op G.G., dat wou zeggen: op Gereformeerde Grondslag).
Andere gezamenlijke activiteiten die ik mij thans nog
steeds herinner waren: gaan spelen bij een klasgenoot
van Wil en mij, Arie Koorneef, wiens vader werkmeester
was bij de RIO, een metaalwarenfabriek aan de Zuid West rand van Tiel waar ze fietslampen maakten. Bij de
fabriek was buiten een opslagplaats waar manshoge
kisten bewaard werden, een soort houten containers
“avant la lettre” ideaal om verstoppertje in te spelen
of andere fantasieën uit te leven. In het laatste jaar dat
we allebei in of bij Tiel woonden leerde ik ook fietsen en
tijdens de Paasvakantie van 1937 trokken Wil en ik er op
uit. We fietsten in de richting van Drumpt, vermeden dat
dorp door een smal fiets- en wandelpad (de Moespot) te
benutten en kwamen over een brug in het volgende dorp,
Kerk-Avezaath, terecht. Daar kregen we er echt zin in en
besloten via het dorpje/gehucht Erichem (Erlekom op z’n
Betuws) door te fietsen naar het stadje Buren waar zich de
restanten van een kasteel bevonden. En alsof dat nog niet
genoeg was fietsten we over Buurmalsen en Wadenoijen
weer terug naar Tiel. Wat een genot. Er was echter wel
een probleem: noch Wil noch ik hadden thuis ook maar
iets laten weten over de tijdsduur. In de Stationsstraat
wisten ze niet beter dan dat Wil naar Drumpt zou fietsen
en op de Culemborgse Grintweg was ook niet afgesproken
waar we precies naar toe zouden gaan en hoe laat we
terug zouden zijn. We kregen natuurlijk allebei op onze
falie maar dat hoorde er toen nu eenmaal bij. Ik heb in de
voorbije twintig jaren nog ettelijke malen geprobeerd om
met de auto die fietstocht nog eens over te doen maar
als gevolg van de naoorlogse ruilverkaveling zijn er veel
wegen verlegd en de latere aanleg van de snelweg A 15
en de recente aanleg van de Betuwe spoorlijn hebben dat
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gebied hier en daar onherkenbaar veranderd.
Ook nadat onze ouders Tiel en omstreken verlaten hadden
en in Pijnacker resp. Leersum waren gaan wonen, bleef
familieband en de vriendschap toch trekken. We zagen
elkaar natuurlijk niet meer zo vaak als vroeger maar elke
zomervakantie zochten we elkaar weer op en logeerden
we om beurten 2 weken bij elkaar. Wat daarbij hielp was
dat mijn nicht Co toen een vriend had in Maurik, een dorp
aan de overkant van de Rijn. Die vriend, wiens naam ik
nu vergeten ben (red. Jan Jonkers), hij werkte op het
gemeentesecretarie, was ook en misschien ook eerder
een vriend van mijn oudere neef Frans. En ook deze
vriendschap resulteerde in wederzijdse logeerpartijen.
Het waren economisch slechte tijden en geld om uitbundig
vakantie te houden was er in de meeste gevallen, de onze
niet uitgezonderd, niet bij. Dus fietsten we heen en weer
tussen Pijnacker en Maurik via Leersum. Ik herinner me die
fietstochten nog als de dag van gisteren. Autosnelwegen
waren er in de dertiger jaren nog niet; delen van wat nu de
A 12 tussen Den Haag en Arnhem is werden omstreeks
1940 in uitvoering genomen maar hadden we toen niets
aan. We fietsten vanuit Pijnacker via een aantal dorpen
naar Gouda en vervolgens langs de Haastrechtsedijk in
de richting van Montfoort. In die buurt bevond zich toen
een “uitspanning met een speeltuin” en daar pauzeerden
we om bij een glas melk of karnemelk onze boterhammen
op te eten. Na een halfuur pauze trok de karavaan
weer verder, stak ergens het Merwedekanaal en het
Amsterdam-Rijnkanaal over en koerste vervolgens langs
Bunnik op Driebergen aan. Vandaar was het “gesneeien
koek” naar Leersum. De terugweg werd in de omgekeerde
volgorde afgelegd en werd vaak tegen de westenwind in
gefietst: steeds moesten twee man de kop nemen om de
tegenwind een beetje te breken. En als het regende had
je pech gehad; we kwamen gewoon “zeiknat” op onze
bestemming aan.

Jacoba Manger (1919-1999) met vriend Jan Jonkers uit
Maurik.
Slechts éénmaal zijn we met mijn vader’s auto vanuit
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Leersum naar Pijnacker gebracht. Dat gebeurde eind
augustus 1939, enkele dagen voor de aanvang van de
Tweede Wereldoorlog die begon met de Duitse inval in
Polen. Thuisgekomen vertelde mijn neef Wil met zichtbaar
plezier dat “oom Huib met zijn auto op sommige stukken
wel honderd kilometer per uur had gereden” hetgeen oom
Jaap becommentarieerde als “hoogst onverantwoordelijk”
maar die beschouwde auto rijden dan ook als een
noodzakelijk kwaad waar hij geen pleizier aan beleefde,
in tegendeel.

Huis aan de Wethouder van de Vaartlaan 17 (Vlielandseweg),
Pijnacker in 1966. Tante Ma (Maartje Manger- Eijgenraam)
staat achter het raam.
Ik bewaar nog steeds goede herinneringen aan onze
wederzijdse logeerpartijen. Tante Ma was een schat van
een mens, kon lekker koken en was eerder geneigd de
teugels iets te laten vieren en te lachen als er wat te lachen
viel. Oom Jaap daarentegen was geneigd het leven ernstig
te nemen en, zoals mijn moeder placht te zeggen, “overal
leeuwen en beren op de weg te zien” een trekje dat hij
van de kant van zijn moeder had meegekregen. Die kwam
van Zuidland, ergens op de Zuid-Hollandse eilanden in
de buurt van Rotterdam en daar tilden ze zwaar aan hun
toegang tot het Eeuwig Heil. Maar ik bewonderde oom
Jaap mateloos als ik hem aan de telefoon gesprekken in
verschillende vreemde talen, Duits en Engels, na elkaar
hoorde voeren. Dat wilde ik ook wel leren.
De levensernst van oom Jaap kwam waarschijnlijk ook
voort uit een gezondheidsprobleem, dat hem later, na de
Tweede Wereldoorlog, fataal is geworden. Ik herinner mij
dat wij op een avond op de Vlielandseweg aan tafel zaten
en dat oom Jaap na het eten juist één van zijn geliefkoosde
sigaren had aangestoken toen hij mijn nichtje Jo over
iets wilde terecht wijzen. Midden in een zin verstrakte
zijn hele gezicht en zijn brandende sigaar werd tussen
zijn verkrampte vingers in tweeën gebroken. Ik schrok er
vreselijk van want dat had ik nog nooit meegemaakt, maar
tante Ma beduidde mij dat we niet in paniek hoefden te
raken maar gewoon stil moesten afwachten tot het vanzelf
over ging. Nu ik dit neerschrijf zie ik het nog voor me alsof
het gisteren gebeurde.

Logeren op de Vlielandseweg in Pijnacker was natuurlijk
ook een verandering van leefomgeving; een welkom uitje in
de “grote vakantie”. Er was veel water in de wijde omgeving;
de tuinders brachten hun komkommers, tomaten, spercieen snijbonen met door henzelf voortgeduwde platte
schuiten naar de veiling. Ze kwamen voor het huis van
oom Jaap en tante Ma langs en moesten daar vlakbij
onder een brug door manoevreren. Vaak kwamen ze later
met een deel van hun lading weer terug; dan was er weer
groente doorgedraaid; op de veiling; d.w.z. dat het aanbod
zo zeer de vraag overtrof dat de minimum - prijs niet
gehaald werd. Het wrange was dat er in de steden vaak
grote armoede werd geleden en dat talloze werklozen
niet in staat waren verse groenten te kopen. Dergelijke
ervaringen moeten hebben bijgedragen tot mijn latere
belangstelling voor de economische wetenschappen. In
die waterrijke omgeving vermaakten we ons uiteraard ook
anders dan in Leersum: “slootje tutten (springen)” in het
weiland van boer Ammerlaan met de daarbij behorende
“natte poten” was misschien nog het minst opwindende
(behalve voor tante Ma die dan weer schone kousen of
sokken moest aandragen). Veel opwindender was het
spelletje waarin het niets vermoedende slachtoffer werd
verleid om over een met groenafval bedekte afvalput te
lopen en er dan tot groot vermaak van de omstanders tot
aan zijn middel inzakte.

Wil en Aad op het strand bij Harderwijk tijdens een flinke fietstocht in augustus 1939 gefotografeerd door een passant.
Vanuit Pijnacker raakte ik ook bekend met het fenomeen
van de talrijke Jacoba’s in de familie Manger. Grootmoeder
Manger heette Jacoba (de Hoog), had een naar haar
vernoemde dochter, onze tante Cootje, en werd in de
volgende generatie door haar kinderen talloze malen
vernoemd. Zo gebeurde het op een zomeravond dat Wil
en ik ons naar de Arnoldstraat in Delft begaven om oom
Bram geluk te wensen met zijn verjaardag. Terwijl wij voor
de deur wachtten tot er zou worden open gedaan voegde
zich een vrouwspersoon bij ons die naar mijn inschatting
jaren ouder was dan wij. Netjes opgevoed als wij waren
groette ik haar met:”Goede avond, mevrouw” waarop Wil,
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die blijkbaar beter wist wie zij was, me op de hoogte bracht
”Je hoeft geen mevrouw te zeggen; zij is je nicht Co van
ome Piet” (1921). Tja, ome Piet en tante Cor woonden
met hun grote gezin in Den Haag en die neven en nichten
waren waarschijnlijk tot dan toe buiten mijn horizon
gebleven.

Wil (Willem Hendrik) Manger op 15
jarige leeftijd in 1940.
Leersum bood weer ander vermaak. Onze woning lag
aan de M.C. Verloopweg die omhoog naar de met bos en
heide bedekte heuvels voerde. In het bos kon je (boom)
hutten bouwen en op de heide was een zandafgraving
waar we niet - ongevaarlijke spelletjes speelden met een
achtergelaten lorry die over een stuk smalspoor naar
beneden denderde en afgeremd moest worden door een
houten paal tegen de wielen te drukken. Maar als het erg
warm werd en we wilden ter verkoeling gaan zwemmen
dan moesten we wel eerst naar het zwembad in de Rijn
bij Amerongen fietsen (5 km). Het zwembad was met
drijvende boomstammen afgezet tussen twee kribben in
de rivier; er waren badhokjes en een heuse badmeester
die toezicht hield. Bij een andere gelegenheid fietsten
wij, met hulp van de King (pepermunt) - atlas, naar het
Noorden maar bleven ergens op een Veluwe - strand
steken om te zwemmen. Er is daar ooit een foto van
gemaakt, maar die kan ik niet meer vinden (red. zie foto uit
1939 op vorige pagina. Zo’n uitstapje met boterhammen
mee voor onderweg, nam een hele zomerdag in beslag.
De Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 werd door
ons verschillend beleefd. Toen in de zomer van 1940
de zomerse logeerpartijen werden voortgezet vertelde
Wil ons over de gebeurtenissen in hun omgeving: de
parachutisten en het bombardement en de daar op
volgende brand van Rotterdam. En wij, mijn broer Wim
en ik, vertelden over de achterhoede gevechten van het
Nederlandse leger dat in de vroege morgen van 14 mei
onder dekking van de ochtendmist zich terugtrok van de
Grebbeberg bij Rhenen; van de Duitse soldaten met zwart
gemaakte gezichten en camouflagegroen op hun helmen
die, na een kort vuurgevecht, achter ons huis opdoken en
uitwaaierden naar de straatweg die midden door Leersum
liep. Als ik mij goed herinner zijn de jaarlijkse logeerpartijen
tot en met de zomer van 1942 voortgezet, misschien ook
nog in de zomer van 1943, maar daar heb ik mijn twijfels
over. Ik vermoed dat Wil, evenals schrijver dezes, in de
zomer van 1942 zijn MULO-diploma behaalde. Ik ben
daarna overgestapt naar de HBS maar ik meen te weten
dat Wil daarna ergens een werkkring heeft gevonden.
Sowieso werden de omstandigheden vanaf 1943 er
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niet beter op; de arbeidsdienstplicht werd ingevoerd,
er kwamen razzia’s op ondergedoken studenten, de
voedselvoorziening begon steeds moeilijker te worden.
Ik ben in 1944 bij oom Jaap en tante Ma op de Vlielandseweg
langs geweest. Dat was op 8 december van dat jaar toen
ik met een koffer met levensmiddelen onderweg was van
Leersum naar Delft, naar mijn grootmoeder van der Lugt. Ik
had overnacht bij de ouders van een vriendin in RotterdamSchiebroek en kreeg ergens tussen Berkel en Pijnacker
een lekke band. Oom Jaap en tante Ma schrokken hevig,
verwezen mij naar iemand in het dorp die mij wellicht kon
helpen; mijn neven kreeg ik niet te zien. Korte tijd daarvoor
hadden de Duitse bezetters een grote razzia uitgevoerd Ik
heb altijd verondersteld dat Frans en Wil op dat moment
ergens ondergedoken waren; misschien wel in hun eigen
omgeving. Hoe dan ook, de volgende dag bleek hoe
gevaarlijk het was voor jonge zowel als oudere mannen. In
de nacht van 8 op 9 december 1944 omsingelden Duitse
soldaten en politie de stad Delft waar ik op dat moment de
nacht doorbracht in het huis van mijn grootmoeder van der
Lugt, in de Handboogstraat 29. Met strooibiljetten werden
alle mannen tussen 16 en 60 jaar opgeroepen zich te
verzamelen voor het station van Delft voor tewerkstelling
in Duitsland. Er was, althans voor mij, geen ontkomen aan
en aan het eind van de dag werden we met honderden
per trein via den Haag, Leiden en Haarlem afgevoerd naar
Amsterdam om na enkele dagen op transport gesteld te
worden, via Zwolle of Deventer naar Duitsland. Maar zover
ben ik nooit gekomen. Op de Vlasakkers, destijds het
grootste rangeerterrein van Nederland bij Amersfoort, ben
ik ‘s nachts uit de langzaam rijdende trein gesprongen en
heb de volgende dag lopend Leersum weten te bereiken.
Wie niet waagt, die niet wint!
Een half jaar daarna, de Tweede Wereldoorlog was
inmiddels althans in Europa geëindigd, werden onze
beide families kort na elkaar in rouw gedompeld: mijn iets
jongere broer Wim brak één of meer nekwervels toen hij
bij een bevriende familie in het zwembad dook en overleed
24 uur later op 20 juni 1945. Circa een maand later
ontvingen wij het ontstellende bericht dat neef Frans niet
was teruggekeerd van een zwempartij in Zoeterwoude,
en dat hij was verdronken. Normaliter zouden wij elkaar
onder die droevige omstandigheden bezocht hebben
maar omstreeks die tijd was er geen openbaar meer
tussen grote delen van Nederland en waren de meeste(?)
fietsen door de Duitse troepen “mee naar huis genomen”
Wil en ik hebben elkaar nadien vele jaren niet meer gezien
of gesproken.
Ik bracht bijna driejaar door bij de Koninklijke Marine als
zeemiliciën met de rang van matroos/schrijver en keerde
pas in 1949 terug in de burgermaatschappij.
Ik meen mij te herinneren dat oom Jaap gedurende die
jaren is overleden (1946?). Ik vond een werkkring die mij
later vaak voor kortere of langere tijd naar het buitenland
voerde. Mijn moeder, Wil’s tante Bep, had van tijd tot tijd
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nog wel contact met tante Ma en later een vrij regelmatig
contact met Wil’s jongste zus, Jo (zie pagina 51).

Amstelveen, 2 november 2004
(Allerzielen).

Vele jaren later heb ik Wil met zijn vrouw en zonen nog
één maal ontmoet op een familie - reunie in Delft ter
gelegenheid van de pensionering van onze tante Cootje.
Hij overleed op 18 november 1981 in zijn woonplaats
Heemstede. Maar ik bewaar uit mijn en zijn jongenstijd de
beste herinneringen aan onze gezamenlijke belevenissen
en aan het gezin waar hij toe behoorde en waar ik zo vaak
gastvrijheid heb genoten.

Aad van der Lugt,
oudste zoon van oom Huib
(van der Lugt) en
tante Bep (Manger).

4.5. Jacob Cornelis Manger
1892 -1946
Hij werd geboren op 10 april 1892 te Delft en was het
tweede kind van Willem Hendrik Manger. In 1918 trouwt
hij met Maartje Eijgenraam (een nicht van Appolonia
Eijgenraam, de vrouw van zijn broer Willem Hendrik).
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. Hij richtte
samen met zijn broer Willem Hendrik jr. in 1920 de Asepta
fabriek op. Daarna begon hij een eigen fabriek en bleef in
deze branche actief.
Hij rookte dure sigaren (1 doos met 10 stuks a 3 cent) van
het merk ‘Huifkar’. Met deze sigaren kwam hij regelmatig in
de fabriek, waar o.a. bestrijdingsmiddelen voor fruitbomen
(vruchtboom carboleum) werden gemaakt. Het personeel
maakte soms angstige momenten door wanneer hij met
een brandende sigaar in de buurt van brandbare stoffen
kwam. De fabriek stond 2 km buiten de bebouwde kom
(Papensteeg) Tiel, maar omwonenden hadden daar last
van.
Middel wat ze maakten was o.a. “Rookdood” een middel
tegen luis. In Aalsmeer werden dan in verschillende
kassen de middelen Rookdood en andere middelen van
de Asepta uitgeprobeerd. In de 30 er jaren behoorde
Jacob Cornelis (Jaap) Manger tot één van de eersten
die auto reden. Jaap Manger heeft in Tiel bij Verdugt B.V.
(plantenbestrijdingsmiddelen) aan de Papesteeg gewerkt.
Toen nog buiten de stad Tiel bij de Waal (waar met Linge
verbonden). De fabriek bestaat overigens nog steeds. Hij
overleed op 17 januari 1946 te Delft.

Fabriek JeeCee rond de jaren 30 in Maasluis.

Trouw foto van J.C.
Manger met M.
Eijgenraam op 3 maart
1918.

J.C. Manger met kinderen Co, Frans en Wil met zijn Hudson
Essex (auto) in 1930. Als kind bewonderden we al de foto van
de auto van onze Opa. Het bleek een Hudson Essex Super
Six sedan. Deze werden in Amerika gebouwd tussen 1924 en
ongeveer 1931 en had een zescilinder motor. De auto had
houten spaken.

J.C. Manger in 1910 en op latere leeftijd
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4.6. Willem Hendrik Manger
1926 -1981

Hij werd geboren op 7 februari 1926 te Delft en was
het derde kind van Jacob Cornelis Manger en Maartje
Eijgenraam. Als kind heeft Willem Hendrik (Wil) in
verschillende woonplaatsen gewoond namelijk, Delft,
Ede, Maasluis, Tiel en Pijnacker.
In de oorlog heeft Wil eerst in Pijnacker ondergedoken
gezeten in het huis aan de Vlielandseweg in Pijnacker.
Zijn broer Frans zat bij zijn vriend Jan Jonker in Maurik
ondergedoken. Later is Wil met Oom Maarten meegereden
naar Tull en het Waal. In dit dorpje dat is gelegen onder
Houten (Ut) aan de Waal heeft hij bij een boer een tijd
ondergedoken gezeten. Daarna keerde hij in de oorlog
weer terug naar Delft, waar hij door de Duitsers werd
opgepakt. Per trein werd hij naar Essen (Ruhrgebied)
vervoerd waar hij werkzaam was op een rangeerterrein
voor treinen. Na verloop van tijd is hij met twee jongens
(broers) uit Delft ontsnapt. Via Groningen zijn ze toen naar
Delft gelopen.

Al vrij snel werd de afdeling verplaatst naar het laboratorium
in Amsterdam (tegenover het Centraal station net over
het Ij). Het gezin met (toen) twee kinderen verhuisde van
Pijnacker naar Heemstede.
Bij de Shell maakte Wil als onderzoeker carriere en werd
uiteindelijk hoofd van een researchafdeling. Hij heeft
tientallen patenten op zijn naam gebracht. De afdeling
deed ondermeer onderzoek aan Bitumen. Helaas zorgde
ziekte op 18 november 1981 voor een vroeg overlijden op
vijfenvijftig jarige leeftijd in zijn woonplaats Heemstede.

4.10. Parenteel Willem Hendrik Manger 1865-1935

Eerste generatie

1. Willem Hendrik Manger, geboren 9 februari 1865 te Delft, (zoon van Pieter Manger en Elizabeth Van der Feijst)
overleden 3 januari 1935 te Delft, beroep Drogist. Eigen drogisterij Voldersgracht 6 te Delft. Hij trouwde Jacoba
De Hoog, getrouwd 14 mei 1890 te Delft, geboren 25 januari 1867 te Zuidland, (dochter van Jacob de Hoog en
Cornelia Bevaart) overleden 2 maart 1945 te Delft.
				 Kinderen:

De eerste baan van Willem Hendrik was bij De
Rubberstichting in Delft waar hij zijn latere vrouw Cornelia
Wilhelmina Moen leert kennen. Daarna was hij werkzaam
bij Shell in Rijswijk. Op 5 oktober 1950 trouwde hij met
Cornelia Wilhelmina Moen in Delft.

Willem Hendrik Manger 1926-1981.
Foto 1952

2.

i.

Pieter Manger geboren 26 oktober 1890.

3.

ii.

Jacob Cornelis Manger geboren 10 april 1892.

4.

iii.

Willem Hendrik Manger geboren 28 januari 1894.

5.

iv.

Cornelis Elizabertus Manger geboren 1 januari 1896.

v.

Johan Abraham Marius Manger, geboren 1 januari 1898 te Delft, overleden 22 maart 1898 te
Delft.

6.

vi.

Johan Abraham Marius Manger geboren 9 februari 1899.

7.

vii.

Leendert Otto Herbert Manger geboren 28 november1900.

8.

viii. Elizabeth Cornelia Jacoba Manger geboren 12 juli 1902.

9.

ix.

Maria Johanna Hendriena Manger geboren 28 april 1905.

10.

x.

Maarten Gustaaf Adolf Manger geboren 28 april 1905.

11.

xi.

Cornelia Johanna Manger geboren 27 maart 1907.

xii.

Jacoba Wilhelmina Hendrika Manger, geboren 28 januari 1909 te Delft, overleden 2 april 2004 te
Delft.

4.7. Jacoba Manger
1919 -1999

Als oudste in het gezin geboren te Delft en als verpleegster
(Ziekenhuis Bethel) verhuisd Jacoba (Co) vanuit Delft naar
Eindhoven om te gaan werken bij Philips. Carriere gemaakt
vanuit de geneeskundige dienst tot personeelsconsulente
bij Philips B.V..
Co is woonachtig geweest te Nuenen (N.B.) en was
ongetrouwd. Vanuit haar woonplaats in Brabant had zij
lange tijd de zorg voor haar moeder Maartje Eijgenraam
(Pijnacker). Overleden op 79 jarige leeftijd te Geldrop.
Begraven in familiegraf te Jaffa in Delft.

Jacoba Manger 1919-1999.
Foto uit 1972

4.8. Frans Manger

4.9. Jo Manger

1921 -1945

1932

Als tweede kind in het gezin geboren te Delft. Hij volgde
een opleiding op de HTS bouwkunde. Frans kon o.a.
zeer goed tekenen. Overleden op 24 jarige leeftijd
te Zoeterwoude tijdens het zwemmen. Begraven in
familiegraf te Jaffa in Delft.

Frans Manger 1921-1945.
Foto uit 1936

12.

xiii. Abraham Gerrit Theodor Manger geboren 1 januari 1911.

Wat is een parenteel?
Een in generaties gerangschikte opgave van de wettige afstammelingen
van een bepaald ouderpaar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.
De generaties die uit dit ouderpaar voortkomen noemt men ook wel filiaties.
Dit model wordt gebruikt in de genetica, om de vererving van eigenschappen
na te gaan. Ook wordt dit model gebruikt door familiefondsen e.d. waarbij
de stichter al zijn afstammelingen tot de gerechtigden verklaart.

Geboren te Maassluis als
vierde kind. Zij trouwde
Arie Klootwijk en kreeg met
hem vier kinderen. Later
trouwde zij Jaap ‘t Hoen

Jo Manger 1932
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Nazaten Willem Hendrik Manger
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