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Geachte heer Storm, 

 

Pas onlangs werd mij bekend dat uw Centrum een filiaal in Utrecht heeft geopend. 

Ik zou het bijzonder op prijs stellen algemene informatie van u te mogen ontvangen 

over de openingstijden, de kosten verbonden aan het gebruik van het bij u aanwezige 

materiaal en de wijze van raadpleging. 

 

Volledigheidshalve leg ik u de reden van mijn belangstelling uit. In de kader van 

onderzoek naar mijn familiegeschiedenis heb ik reeds twee delen van een trilogie 

gepubliceerd: één deel over het Zweedse geslacht Meijerfeldt en één deel over de 

Nederlandse familie Von Meijenfeldt. Het derde deel moet de schakel bevatten 

tussen deze twee delen. Hoewel ik veel circumstantial evidence heb over de relatie 

tussen deze twee geslachten, ben ik nog op zoek naar het overtuigende bewijs. 

 

Heel concreet ben ik op zoek naar de geboorte en opvoeding van Johan August von 

Meijenfeldt, mijn betovergrootvader. Hij is vermoedelijk in juni 1760 in Stralsund 

(Voor-Pommeren) of omgeving geboren, als natuurlijke zoon van graaf Johan August 

Meijerfeldt (1725-1800) en een vrouw met de voornaam Anthonetta. Rond 1780 

moet hij Stralsund hebben verlaten, wellicht per schip in de richting van de 

Nederlanden of in Franse dienst. Echter, pas op 1 mei 1793 monsterde hij aan bij de 

Amsterdamse Admiraliteit in de rang van constabel-majoor. 

 

De archieven van de Pfarramten in de stad Stralsund en in Glewitz heb ik al eens 

kort ter plaatse onderzocht. In laatstgenoemde plaats kon de - inmiddels overleden - 

pastor zich overigens nog levendig het bezoek van medewerkers van uw Centrum 

herinneren. Verder heb ik in Schwerin nog enkele archieven kunnen bekijken, 

omdat daar alle Mecklenburgse kerkboeken zijn verzameld in één gebouw. 

 

Ik heb nog een aantal kerkarchieven op mijn lijstje staan. Ik kan de pastories 

onmogelijk allemaal gaan afreizen. Daarom zouden uw diensten voor mij van grote 

waarde kunnen zijn. In Pommeren zou ik naast een grondiger studie van de 



kerkboeken van Stralsund en Glewitz de kerkboeken van het dorp Kra(c)kow, de 

stad Greifswald en Rothemühl willen bestuderen. In Mecklenburg gaat het mij om 

de kerkboeken van Rostock, Dierkow, Damgarten, Marlow en Bad Sülze (wellicht 

Remplin). 

Verder ben ik geïnteresseerd in overige lijsten van personen in Stralsund, Damgarten 

en Rostock, zeker als het om vaarlieden of militairen gaat. 

 

Bij voorbaat dank ik u voor de aandacht en het antwoord. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

drs. Hugo G. von Meijenfeldt 


