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DE GENEALOGISCHE DAG TE GOUDA

Zoals in vooroverleg met de afdelingsafgevaardigden was overeen-
gekomen, werd dit jaar de jaarlijkse algemene vergadering met de
genealogische dag gecombineerd. Op zaterdag 29 april j'l. trokken daartoe,
aangemoedigd door voor de tijd van het jaar zeer fraai weer, in de
ochtenduren ruim 120 leden naar de oude stad aan de Gouwe, waar onze
vereniging allereerst ten stadhuize werd ontvangen door de burgemeester
van Gouda, mr. K. F. O. James. Na een kort welkomstwoord, in de thans
als trouwzaal in gebruik zijnde raadszaal, toonde hij de aanwezigen ook
de overige vertrekken van dit fraaie, vijftiende-eeuwse stadhuis. Bij deze
rondgang viel reeds het grote aantal heraldica op: wapens in gebrand-
schilderde ramen, wapens van de vroegere stads- en landsheren in de
huidige raadszaal, maar vooral twee grote tableaus waarop de wapens
van alle Goudse burgemeesters sinds de veertiende eeuw tot op deze tijd.
Het waren met name deze laatste en de collectie fraai getekende (met
een bescheiden monogram KJ gesigneerde) burgemeestersportretten die
ons de artistieke begaafdheid van deze magistraat verrieden.

Over deze 'burgemeesterswapens sprak mr. James vervolgens nader in
de onderhoudende causerie, die hij hierna voor ons hield. Door de uit-
zonderlijke rijkdom aan gegevens van het Goudse archief was het hem
mogelijk geweest deze wapens praktisch alle te achterhalen; voor de
oudste wapens had hij zich daarbij o.a. kunnen baseren op vele 'honderden
zgn. schepenbriefjes. Dat deze wapens, die in ook voor hem persoonlijk
zo moeilijke tijden werden geschilderd, thans het (niet in de laatste plaats
op zijn krachtige aandrang!) gerestaureerde stadhuis sieren, moet voor
mr. James wel een grote voldoening zijn. De voorzitter onzer vereniging,
mr. E. H. Y. van Hees, maakte zich tot tolk van alle aanwezigen door de
burgemeester van Gouda van harte voor de ontvangst en voor zijn belang-
wekkende voordracht te danken.
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Tijdens de koffietafel die hierna volgde, hield de archivaris van Gouda,
mr. ƒ. E. ]. Geselschap, een korte lezing over de genealogie en de ge-
schiedenis van de Heren van der Goude. Eens te meer bleek hierin, hoe
men oude overleveringen toch steeds zoveel mogelijk op hun betrouw-
baarheid dient te toetsen.

Na vervolgens in de Waag een filmpje over de bereiding van de
Goudse boerenkaas te hebben gezien en de kwaliteit daarvan te hebben
gekeurd, verenigden de aanwezigen zich in -de jaarlijkse algemene verga-
dering, die hierna door de voorzitter snel doch doeltreffend werd geleid.
Met voldoening constateerden de aanwezigen, dat pok in het afgelopen
jaar het ledental weer toenam.

Daar inmiddels, ondanks alle goed 'bedoelde pogingen dit te voorko-
men, het tijdschema tóch reeds overschreden was, moest mr. A. A. J.
Rijksen, voorzitter van de Vereeniging van Vrienden der Goudse glazen,
helaas zijn toelichting bij de hierna volgende rondgang door de St.-Jans-
kerk bekorten. Niettemin genoten allen van zijn helder exposé over de
ontstaanswijze en de merkwaardige bijzonderheden van deze wereldbe-
roemde gebrandschilderde ramen. Ook hier weer vielen talloze fraaie
wapens te bewonderen, al zullen velen misschien nog meer door de
overweldigende totaal-indruk of door de schittterende portretten getrof-
fen zijn.

Daarna volgde, als laatste punt van een druk bezette dag, een bezoek
aan het Museum Catharinagasthuis, waar wij ontvangen werden door de
directeur, drs. ƒ. Schouten. Uniek was hier de volledige collectie schut-
tersportretten, maar méér nog de harmonie die hier, in deze historische
ruimten, onder het bewind van deze directeur is ontstaan tussen schilde-
rijen, wapenen, meubels en andere voorwerpen van kunstnijverheid.

Met dit museumbezoek was het officiële gedeelte van deze dag ten
einde. „And the rest was silence" zou hier hebben kunnen staan, ware het
niet, dat deze stilte nadien was verstoord door de opgewekte muziek van
een fanfarekorps en door de nóg opgewekter gesprekken aan het diner,
waaraan enkele tientallen nadien nog aanzaten. Want misschien zijn het
na zo'n dag toch wel voornamelijk die vele onderlinge gesprekken, die in
de herinnering blijven hangen. De aard van het genealogisch onderzoek
brengt nu eenmaal met zich mee, dat de genealoog zijn hobby alleen en
zwijgend beoefent. Om dan op een dag als deze de velen, die men slechts
uit schriftelijk contact kent, eens te spreken en oude vriendschapsbanden
te verstevigen, is wellicht het hoogste genot.

Een welgemeend woord van dank zij tot slot gericht tot ir. D. Mom-
maal, die in de voorbereidingen van deze geslaagde dag zulk een groot
aandeel heeft gehad.

v. E.
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HET GOUDSE ARCHIEF

Ter gelegenheid van de Genealogische Dag te Gouda heeft de Archi-
varis dezer gemeente, mr. J. E. ƒ. Geselschap, voor onze leden een over-
zicht samengesteld van hulpmiddelen voor het genealogisch onderzoek in
de archiefbewaarplaatsen van Gouda. Met zijn toestemming, maar niet
zonder hem dank te betuigen voor de moeite die hij zich daartoe heeft wil-
len getroosten, publiceren wij hieronder zijn samenvatting.

Een overzicht van de inhoud van de archiefbewaarplaats van de ge-
meente Gouda is gevoegd bij het jaarverslag van de gemeentearchivaris
over 1959. Aanvullingen worden gegeven in de daarna verschenen jaar-
verslagen.

De navolgende archiefbestanddelen zijn geklapperd:
1. Van de doop-, trouw- en begraafboeken, register van overledenen en

gaardersarchief, daterende van vóór de invoering van de burgerlijke
stand, de volgende nummers van de inventaris door H. Brouwer, deel
I, 1929, blz. 56—61, nrs. 1—24, 26, 33—34, 35—36 (alleen dopen),
37—40, 41—46 (alleen dopen), 48—49 (alleen dopen), 50—51, 53—
58, 62—66; en van blz. 245 de nrs. 5—11.

2. De rekeningen van de St.-Janskerk, hoofdstuk begraven, 1575—1637,
1639—1670. Voorts de overleden kinderen van 1671 —1695.

3. Overleden trekkers van Goudse lijfrenten, 1490—1566.
4. De Poorterboeken 1390—1417, 1456—1466, 1561 — 1804.
5. De admissies geregistreerd in de Kamerboeken van 1804—1808.
6. De lijsten van (bij vertrek) afgegeven akten van indemniteit, 1731 —

1811.
7. De lidmatenregisters van de Ned. Herv. Kerk, 1638—1819 (in be-

werking).
8. Het kohier van het Hoofdgeld 1622. Dit kohier vermeldt meestal de

namen van alle inwonenden.
9. Het kohier van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld, 1680. Dit

kohier vermeldt de beroepen.
10. De leden van de gildebesturen 1609—1794, vermeld in de Kamerboe-

ken.
Voorts kunnen genoemd worden de indices op de regestenlijsten betref-

fende de Goudse kloosters, het Leproos- en Proveniershuis en het Wees-
en Aalmoezeniershuis.

Gedrukte genealogieën betreffende Goudse geslachten worden gevon-
den in de afdeling Goudana van de Stadslibrye van Gouda.

In het stadsarchief bevindt zich een verzameling aantekeningen betref-
fende de navolgende geslachten:

van Assendelft, Backer, Beeck, Beeldemaker, Bersinger, Beverningh, Blocq, Boom, Both,
Bouwman, Cinq, Coenen, Cunaus, van der Dussen, van Egmondt, Engelgraaff, van
Erverveld, Gaertz, van Geel, Groenendijk, van der Haer, de Hatnal, Hartman, Hartingh,
Hasselaer, Herzeele, Heydema, Hilgers, Hooft, Hoogeveen, van Hoorn, de Jong, Kem-
per, Kerckhoven, van Kuffeter, Kijlfhouck, Lafaseur, de Lange, Lansman, Laurentius,
Luijtges, Loncq, Marcus, Masquelier, van der Meer, Merode, Olijcan, Paauw, Persijn,
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Quarles. Quintijn, Redinchoven, van den Rhijne, Saekma, Soldt, Slicher, Snels, Strijen,
Schatter, Scheffer, van Schoonhoven, Schultz van Hagen, Schuiringh, Tullingh, Turf-
kloot, Vergeel, Volkestaert, Velters, van der Werve, Willekes, Witheim, van der
Wolft. Wijckecsloot.

De aantekeningen van 5. H. van der Kraats sr. betreffen de geslachten:

van den Akker, Akkrijn, van As, Bakker, de Beer Poortugael, Belonje, van Bentum,
van Bergen Yzendoom, van Berckel, Bertels, Beijerman, Blanken, Bleulant, Blok, Bon-
neur. Boon van Ostade, Bos, Braggaar, Buchner, Buitenweg, Busch, Buuren, Cant,
Carlier, Cats, van Catz, Claris, Cool, Coomhert, Coppert, Cosijn. Crabet, van Crim-
pen, de Decker, Delcourt, Diephorst. Douwe, van Dijk, Elshout, Elzevier, Endenburg,
van Eijk, Fortuijn Drooglever. Franken, Frederiks, van Galen, van Geelen, Gheene,
Geesteranus, van Gent, de Gidts, Goedewagen, van Gogh, Goorissen, van Gorsel, de
Graetf, Grendel, Groenendijk, de Groot, Grootendorst, de Haen, Hamkes, van Haren-
carspel Dekker, van Hattuni, Heetman, Herberts, Hertog, van Heumen, van Heuven,
Heije, Hodenpijl, van der Hoeve, Hoogenberg. Hoogenboom, van Hoorn, Hornes, van
der Horst, van den Hout, Houtman, van Hoven, Huijdencoper, Immerzeel, Janmaat,
Jongkint. Kabel, Kamphuizen, Kapteijn, Kegeling, Ketel, Klaveren, van der Kleij, Knox,
Koen, Kollewijn, Koppenol, Kortenoever, de Korver, Kramer, Krom, Kromhout, KruijS'
heer, Kruijt, Lafeber, de Lange, van Leer, Loncq, van Loon, Lorjé, Luijnenburg, van
Maaren, van Mechelen, van Meurs, de Mei), Moei, de Mol, Monnikendam, de Moraaz,
Mutlaart, de Munnik, Nidek, Brouerius van; Noordberg, Nije, van Ooijen, Oudijk, de
Pater, van de Pavoordt, Peau, de Peer, Pelt, Peridon, Percou, Persijn, van de Polder,
Polijn, Pot, Punselie, Puijt, Quant, Raket, Rammezijn, Resema, Reuil, Revet. Rietveld,
Robbé, de Vries; Ronsen, Rosendaal, Rosenthal, Roseveld, Rottevalle, de Rouville, de
Ruijter, van Rijn, Rijnegom, Samson, Scharleman, Scheltema, Schilfgaarden, Schonevelt
van der Cloet, de Seeuw, Sevenhoven, Slingerlandt Smits, Snoij, van Solingen, Spar-
naaij, van der Spelt, Spieringshoek, van Steel, Steenvelt, van Stolk, Straatman, Stra-
ten, van Nes van; Taelman, Tetrode, van Teijlingen, Thierens, Thin, Thoen, Thijssen.
Tirion, de Toon, la Tour, Tournai, Traudenius, Trist, Trompert, Trijsburg, van Veen,
Velde, Witte van de: Verbrugge, Verdries, Vergeer, Verhoef, Verkerk, Vermeer, Ver~
rijs. Verwint, Verzijl, de Veth, Vink, Vlacq, de Vogel, Voordduijn, de Vooijs, Vranck,
van Vreumingen, de Vrije, Waalwijk, Wajon, Walop, Walvis, van der Want, de
Weger, Weijland, Willebeek, Wourdanus, Wunder, van Wijnen, Wijntges, Ysnout.
Zoutman, Zwartendijk.

GEDOOPT EN NIET GEDOOPT

Gedoopt te Ameide: Sondag den 19 dito (februari 1665): na den
middag ende in de kercke van Ameyde gedoopt werd het kind van:

V. Pietec Pietersz. Velsen.
M. Madleentjen Willems.
K. Arendje.
G. Willem Jans.
N.B. Dit kind is seer haastig eer de Predicatie begon aan de stuipjes

gestorven ongedoopt.
Uit bovenstaande acte zou men de indruk krijgen, dat het kind was

gedoopt. Het blijkt echter, dat de acte vóór de doop is ingeschreven en
dat men tegen alle onnauwkeurigheid van die dagen in, het overlijden
van de dopeling er onder vermeld heeft.

(Doop- en Trouwboek der Hervormde Gemeente te Ameide,
1663—1688. Inventaris no. 25).
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MEDEDELINGEN OVER HET ACHTERHOEKSE
GESLACHT ALBERS UIT RUURLO

door

W. ALBERS

De hierna volgende nummering correspondeert met de nummering
gebruikt in voorgaande mededelingen1).

III A Egbert Albers ontplooit, naast het bebouwen van zijn eigen
en gepachte gronden, tal van activiteiten; hij koopt land
bij (1710)2), laat eikenbomen vellen (1712)2) etc. Al met
al echter boert hij niet goed. Op 28 juli 1714 wordt hij
aangeklaagd wegens het niet voldoen van de verponding
i.e. f 7-15-12 2 ) . Op 11 mei 1726 zoekt rentmeester Abra-
ham van Dillen, Gerrit Hugen aan als borg en principaal
van Egbert Albers voor pacht over de jaren 1723 en 1724,
bedragende f 89-4-6 2 ) . Op 31 juli 1731 leent hij van juffer
Johamna Volmer f 200.- (met twee stukken land op de
Pasmanskamp-Lusinkbrink als onderpand), welke obligatie
op 9 dec. 1744, met f125.- interest, wordt opgezegd2).
Inmiddels heeft hij op 11 maart 1732 nog een lening afge-
gesloten, waarover hij negentien jaar later gerichtelijk
wordt aangesproken. Op 15 juli 1751 nl. compareert Har-
men Ruijters op het Hasseler2) voor het Ruurlose gericht
„en gaf te kennen, hoedanig hij... op den 9 Maert 1751
met peindinge hadde geprocedeerd op en aen a'lle de gerede
goederen, levendige haeve inboedel des huijses, bougereet-
schap gesaay in het landt, mest en mestreght en wat verder
enigssins onder het gerede behoord" toebehorende aan
Egbert Albers, opdat hij zijn geld binnen krijgt („een
capitael sig per resto 'bedragende eene somma van een
honderd en twee en twintig gulden en 10 stuivers").

Op 13 maart 1751 was deze beslaglegging aan Egbert
Albers medegedeeld. Hierop volgde echter geen voldoende
betaling. Wel ihad Egbert op 20 maart vrijwillig, doch ge-
richtelijk enkele gerede effecten doen verkopen doch de
opbrengst dekte niet de schuld. Derhalve verzoekt Harmen
Ruijters op het Hasseler, nu dat „de overgeschote gerede
goederen en levendige haeve opgehaeld, en voornamentlijk
het saet gewas op het land in parcelen gelegt worden...
om... in het openbaer verkogt te worden" opdat hij schade-
loos gesteld zal worden. Het gericht willigt zijn verzoek in.
Er wordt nu vaart achter gezet. De verkoping zal reeds
vier dagen later gehouden worden, „aenstaende Maendag
den 19 deses maends july des voordemiddags om negen
uuren waer toe Egbert Albers sal worden geciteerd, om
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dese verkopinge... te sien geschieden aan het huys van
Jannes Gotinck hier in het dorp Ruerlo". Dezelfde dag nog
(15 juli) gaat de onderrichter (Ber&nt Heekman) naar de
boerderij van Egbert Albers om hem op de hoogte te
brengen van het gerichtelijk besluit en om gerede goederen
op te halen. De buit was niet groot, „een karre opgehaeld
bij gebrek van ander huysraet en vee".

Inmiddels is Egberts vrouw gestorven (tussen 29 nov.
1749 en 24 jan. 1750) evenals zijn zoon Willcm (tussen
24 jan. 1750 en 24 maart 1750)2). Zijn boerderij, de
Poortenaarsplaats, bleef echter behouden en werd beheerd
door zijn dochter )enneken en door haar echtgenoten Florin
en Straalman.

III B Berent Albers staat er financieel beter voor dan zijn broeder
Egbert. Hij zegt zijn dochter Wilhelmina (uit zijn huwelijk
met Judith Aberson) f 1500.— toe 'bij de mom'berstelling
(1 juni 1725)2) wanneer hij gaat hertrouwen met Christina
Meyerinck. Hij sterft tussen 22 febr. 1729 en 24 okt.
1729 2 ) . Christina overleeft hem meer dan een halve eeuw
en overlijdt als de weduwe van Willem Jansen, gerichtsman
te Ruurlo2), omtrent de jaarwisseling van 1780 en 1781.
In het Zutphense foegraafboek staat vermeld: „begraven
Janssen, Christina Meyerinck wede (aan het Wambuis) te
Zutphen 2 Jan. 1781". Deze toevoeging ,aan het Wambuis"
betreft waarschijnlijk hetzelfde huis, genaamd „Het Houten
Wambuis" onder Warnsveld, dat later haar kleinzoon Derk
Albers (zie V B) in bezit had x). Dit wettigt het vermoeden
dat ook Louis Albers (IV B) dit huis in eigendom had en
misschien zelfs bezat Berend Albers (III B) het reeds.

II sub 3 Derk Albers sterft tussen 18 sept. en 22 dec. 1735 2 ) .

IV B Louis Albers trekt reeds in zijn jonge jaren uit Ruurlo naar
Zutphen. Als 'hij 23 jaar is (Pasen 1750) wordt hij op
belijdenisse opgenomen tot lidmaat van de Ned. Herv. Kerk
te Zutphen 3 ) . Kort na zijn huwelijk wordt hij Kleinburger
van Zutphen 4 ) :

„Op den 25 April 1759
Sloet loco B van Hasselt •

Louis Aelbers, van Ruirlo geiboortig 'en van de waere
gereformeerde religie bij Hunne Edele Groot Achtbaere
resolutie van heden met het recht van dezer Stads kleine
burgerschap begunstigd zijnde heeft den burgereed
gepresteerd en is alzoo tegens betalinge van de jura daer
toe staende tot burger dezer Stad op- en aengenomen
gelijk geschied 'bij dezen. S.A.L."
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Het is merkwaardig, dat hij niet vermeld wordt als
gildebroeder van het Zutphense Cramergilde.

Op 24 febr. 1768 wordt hem toegestaan een schuur te
zetten op de hoogte der weide „'t eerste Slag voor 't
Hekke"5). Op 13 maart 1771 verhuurt hij de weide ,,'t
Slag voor 't Hekke" aan de Militie5).

Op 25 nov. 1774 wordt zijn vrouw Geertruidt Immink
te Zutphen begraven en hijzelf op 20 febr. 1789 6 ) .

III B sub 4 Berend Albers wordt te Ruurlo gedoopt 1 jan. 1729 7 ) ;
getuigen: Deck Albers, Willem Abcesan en Wilhelmina
Albers. Hij sterft na 2 april 1759 2). Op 21 juni 1779,
20 sept. 1779 en 8 maart 1787 treedt hij voor het gericht te
Ruurlo als gerichtsman op Hr (Righter) B. Aalbers. Of
het hier Berend Albers betreft kon niet worden nagegaan.

IV A su'b 3 Berendina Albers heeft slechts één kind, een dochter.
Waarschijnlijk is ze dus omstreeks 1770 gestorven. Haar
echtgenoot, jan Bouwmeester, overleeft haar. Hij hertrouwt
Aalt jen Spekkers (volgens acte 19 april 1785)2).

IV B Hendrik Albers is waarschijnlijk jong gestorven en begra-
ven te Zutphen 17 april 1770 (,,begraven 't kint van Louis
Albers")*).

V B Hoewel Derk Albers reeds 7 okt. 1780 door de Zutp'hense
magistraat mondig verklaard werd om de negotie door te
zetten van zijn vader, die zich daartoe niet meer in staat
voelde 8 ) , werd hij pas in 1786 Gildebroeder van het Zut-
phense Cramergilde9). Na zijn dood 1805) wordt zijn
vrouw, Johanna Maria Rosegaarde, als Gildezuster inge-
schreven. De zoon Bernardus Albers was toen nog minder-
jarig en blijkbaar zette zij zolang de grutterij voort.

V A sub 1, 3, janna, Aïbert, Berend en Willem Albers zijn gestorven na
4 en 6 30 dec. 1809 2 ) . In de burgerlijke stand van Ruurlo komen

ze echter niet meer voor.

V A sub 2 Arent jan Albers trekt uit Ruurlo naar Zutphen. Hij sterft
aldaar 3 dec. 1852. Hij is er zonder beroep; tr. te Zutphen
17 juni 1807 Hendrika Jansen, geb. te Warnsveld omstr.
1777, gest. te Zutphen 6 jan. 1854.

Uit dit huwelijk slechts één kind: Geertruy Albers, geb.
te Zutphen 27 sept. 1807, gest. te Zutphen 2 febr. 1882;
tr. aldaar 7 maart 1832 Evert jan Willems, huisknecht,
geb. te Wilp (Voorst) omstr. 1797, weduwnaar van Be-
rendina Liesveldt, zoon van Lammert Willems en johanna
Jacobs.

V B sub 1 Geertruid Albers, ged. te Zutphen 1 mei 1782, gest. aldaar
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11 sept. 1856. Zij tr. Ie te Zutphen 2 jan. 1810 fan Hen-
drik Nijman, geb. te Lochem omstr. 1773, gest. te Zutphen
17 dec. 1814; tr. 2e te Zutphen 10 juli 1817 Marcus Bink-
horst, grutter, ged. te Deventer 1 sept. 1793, gest. vóór
11 sept. 1856, zoon van Hendrik Willem Binkhorst, looier
te Deventer en Aleijda Slijkhuis.

V B sub 2 Willemina Christhna Albers sterft te Zutphen 3 dec. 1822.
Ongehuwd.

V B sub 3 Hendrik Albers, ged. te Zutphen 22 sept. 1784, st. aldaar
28 febr. 1848; factoor; tr. te Zutphen 5 maart 1811 Harmina
Anna Poll, ged. te Zutphen 2 aug. 1773, gest. ald. 23 jan.
1842, dochter van Gerrit Hendrik Poll en Claske Stikkers
(volgens kerktrouwboek. Volgens burgerlijke stand was zij
de dochter van Bernardus Poll en Elskesn Stikkers).
Uit dit huwelijk een dochter:
johanna Maria Albers, geb. te Zutphen 8 jan. 1813.

V B sub 7 Nazaten van Frederik Albers emigreren naar de Verenigde
Staten van Noord-Amerika. Hij werd ged. te Zutphen 12
mei 1791 en stierf ald. 6 sept. 1862. Zaakwaarnemer. Hij
tr. Clasina Klaasen Graffelman, geb. te Warnsveld omstr.
1800, gest. te Zutphen 13 maart 1870.
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Derk Albers, geb. te Zutphen 28 sept. 1817.
2. Evert Hendrikus Albers, geb. te Zutphen 29 nov. 1818.
3. Johannes Marinus Albers, geb. te Zutphen 7 mei 1821,

tr. ald. 1 mei 1850 Maria Aleida Michmeishuizen, geb.
te Wijhe 22 sept. 1823. Zij werden met hun kinderen:
johannes Marinus Albers, geb. te Zutphen 19 juli 1851
en Clasina Hendrika ]ohanna Albers, geb. te Zutphen
10 febr. 1853, op 11 okt. 1854 van het bevolkings-
register van Zutphen afgevoerd wegens vertrek naar
Grandhaven (Noord-Amerika). Welk Grandhaven is
niet vermeld. Dit bemoeilijkt nader onderzoek.

4. Hendrik Albers, geb. te Zutphen 21 april 1823.
5. Garret Albers, geb. te Zutphen 5 okt. 1825.
6. Frederik Albers, geb. te Zutphen 1 febr. 1828.
7. Willem Frederik Albers, geb. te Zutphen 29 juli 1830,

gest. ald. 25 mei 1832.
8. Clazina Albers, geb. te Zutphen 22 juni 1833.
9. Hendrika Elisabeth Albers, geb. te Zutphen 14 juni

1836.
10. Willem Albers, geb. te Zutphen 10 juli 1841.

V B sub 8 Willem Albers, ged. te Zutphen 19 nov. 1793, gest. ald.
23 sept. 1839; bakker te Zutphen; tr. te Zutphen 31 maart
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1819 Johanna Catharina Koopman, geb. te Zutphen omstr.
1797, dochter van Leendert Koopman, meester kleermaker,
en Johanna Maaldrinks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Albers, geb. te Zutphen 10 dec. 1819,

gest. ald. 12 dec. 1819.
2. Leendert Johannes• Albers, geb. te Zutphen 9 juni 1821.
3. Gerritjen Albers, geb. te Zutphen 23 jan. 1824, gest.

ald. 20 maart 1825.
4. Derk Albers, geb. te Zutphen 7 febr. 1826, gest. ald.

6 juli 1826.
5. Johanna Maria Albers, geb. te Zutphen 12 sept. 1827,

gest. ald. 14 febr. 1830.
6. Derk Albers, geb. te Zutphen 20 dec. 1830; directeur

van het Rijkstelegraafkantoor te Zutphen; lid van de
Raad der gemeente Zutphen (1899—1901); tr. Helena
Ludovica Albertina Op den Oort, geb. te Beverwijk
23 nov. 1837.

V B sub 9 Hendrika Elisabeth Albers, werd waarschijnlijk begraven
te Zutphen op 4 maart 1797.

V B sub 10 Hendrika Elisabeth Albers stierf te Zutphen 11 nov. 1842;
tr. te Zutphen 21 april 1835 Berend Jan Roosen, makelaar
in granen, geb. te Deventer omstr. 1796, st. te Zutphen
3 juni 1846, weduwnaar van Christina Kranus, zoon van
Johannes Hendrikus Roosen en Anna Geertrui/ Olthaar.

VI B Bernardus Albers was tevens rentmeester der Ned. Herv.
Kerk te Zutphen. Hij trad in dienst bij de Gewapende Bur-
germacht in 1809. Op 24 maart 1812 verklaarde L. van
Heeckeren, burgemeester van Zutphen, dat hij vrijgesteld
is van het dienen in het Napoleontische leger:

„Nous Maire de la ville de Zutphen certifions que Ie
St. Bernardus Albers batisé Ie treize juin mil sept cent
quatrevingt sept demeurant en cette commune n'est pas
être appellé a la conscription."

Hij was bode bij de Oranje Garde vanaf 28 nov. 1813 en
diende vanaf 1 juli 1814 bij de Dienstdoende Schutterij,
welke hij op 20 dec. 1820 als sergeant verliet.

VI A sub 2 Klaas Veerman was conducteur van beroep.

VI B sub 1 Barend Hendrikus Albers moest als fuselier dienen bij de,
eerste compagnie van het Depot der 13e Afdeling Infan-
terie, ingaande 15 mei 1839. Hem werd doorlopend verlof
verleend tot hij op 21 sept. 1839 zijn „Congé Définitif"
verkreeg „zulks uit hoofde van het stellen van den Plaats-
vervanger Silvold Hendrik Jan".
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VII BI Derk Albers was tevens Provisor van het Burgerweeshuis
binnen Zutphen vanaf 1865 tot aan zijn dood in 1869 1 0 ) .
In zijn jonge jaren trok hij naar Maastricht en Venlo en
keerde op zijn dertigste jaar als zeezieder naar Zutphen
terug. Hij kocht aldaar in 1851 de ruim een eeuw oude
zeepfabriek liggende aan de Spittaalstraat van de heer
M(ichiel) L(udolf) Theben Terville. Deze Theben Terville
was niet geschikt en bekwaam genoeg om de fabriek te
doen floreren, zoals dat onder de leiding van diens groot-
vader LP. de Veye (gehuwd met Maria de Ruijter, op 16
april 1779 volgde hij zijn schoonvader de Ruijter op) en
overgrootvader Cornelis de Ruijter het geval was ge-
weest11). Dit had tot gevolg dat de fabriek tijdens zijn
leven hard achteruit ging, hetgeen leidde tot verkoop aan
de familie Albers.

Bovengenoemde Cornelis de Ruijter was de oprichter
van de fabriek. Hij kreeg van het stadsbestuur van Zutphen
vergunning voor 25 jaar een zeepziederij te stichten te
beginnen 1 april 1745, „alle een en met seclusie van allen
anderen alhier (Zutphen) zeep te mogen zieden". De
fabriek werd opgericht in de Spittaalstraat (1745). Na
verkoop aan de familie Albers (1851) werd de fabriek
verplaatst (1895) naar de Marschweg.

Derk Albers werd opgevolgd door zijn zoons Bernardus
Abraham Albers (technische leiding) en Louis Albers (ad-
ministratie). Na overlijden van de eerste (1915) werd ƒ.
Canters als tweede directeur aangesteld. Na diens over-
lijden en nadat Louis Albers met pensioen gegaan was
(omstr. 1926) ging de fabriek over aan IJssel de Schepper
(Gouda).

VII A sub 6 Everdina Hendrika (Dientje) Albers, geb. te Ruurlo 23
juli 1865; tr. te Ambt Hardenberg 22 aug. 1895 Willem
Care/ Weenink, postbode, geb, te Hellendoorn 1 juni 1859,
zoon van Berend Weenink en Adriana Carolina van der
Poll.

VII Bi sub 1 Abraham Bernardus Albers studeerde te Delft. Hij werd
„door de regeering van Columbia in '79 met de vereerende
taak belast om een kanaal ter verbinding van Cartagena's
haven met het binnenland te graven, of liever het bestaande
kanaal te verbeteren en voor de vaart geschikt te ma-
ken" 1 2 ) . Hem werd vergunning verleend om de heer de

' • Lesseps (bekend door het graven van het Suezkanaal), die
hij door de heer Dirks, Kamerlid voor Amsterdam, leerde
kennen, naar Panama te volgen en daar deel te nemen aan
de eerste opmetingen van het wereldkanaal, later bekend
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als het Panamakanaal. „Die kennismaking leidde tot
vriendschap en waardering der talenten van den jeugdigen
ingenieur zoowel van de zijde van den heer Dirks als die
van den beroemden Franschman, eene waardering, zoowel
uit brieven blijkbaar, als uit een monument dat op initiatief
van de hh de Lesseps en Dirks op het graf van den aan de
wetenschap, zijn vaderland, zijne moeder en verwanten te
vroeg ontrukte jongeling zal worden geplaatst"12).

Eind november 1880 werd Abraham Bernardus Albers,
als zovele anderen, overvallen door de gele koorts en hij
stierf spoedig daarop te Cartagena: In verband hiermede
ontving Dirks van de Lesseps de volgende brief:

„Dites a la familie d'Albers qu'ayant participé avec elle
et avec vous a la douleur causée par la mort prématurée
de ce charmant et jeune ingénieur, j'approuve Ie témoig-
nage, qu'elle veut bien consacrer a sa mémoire.

L'inscription projectée a toute mon approbation. Je
vous écris a la hate, parceque je pars après-demain pour
aller faire un séjour d'un mois en Egypte.

Tout a vous,
(sig.) Ferdinand de Lesseps."

De inscriptiptie op het grafmonument luidt:
„A A. B. Albers, honoré de l'amitié du comte Ferdinand
de Lesseps, qui a apprécié son courage, son devouement
et sa science d'ingénieur, lorsqu'il faisait partie de son
état-major a Panama en 1880, pour inaugurer les études
du canal inter-océanique.

Sa mère, sa familie et ses camarades."

Een afbeelding van Abraham Bernardus Albers komt
voor op een daguerrotype van ,,la Commission Technique
Internationale" (Ie percement de l'isthme de Panama) in
L'Illustration van 1 mei 1880. Direct achter hem zitten
naast elkaar Dirks en de Lesseps.

VII BI sub 3 Johannes Albers was candidaat-notaris. Hij stierf aan boord
van een schip. Ongehuwd.

VIII BI Bernardus Abraham Albers was tevens regent van de Sint
Antonie Grote Broederschap te Zutphen van 1906 tot aan
zijn dood in 1915 1 3 ) , beginnende als 2e Gildemeester (3
jan. 1906) en eindigende als 2e Olderman vanaf 17 aug.
1913. Het bestuur was toen als volgt samengesteld:

Jhr. C. van de Merwede Quarles van Ufford,
Ie Olderman

B. A. Albers, 2e Olderman
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, C. G. Lagerwey, 3e Olderman
C. Storm Buysing, Ie Gildemeester

. Jhr. Mr. D. W. van Andringa de Kempenaar,
2e Gildemeester

VIII B2 Louis Albers was tevens Provisor van het Burgerweeshuis
binnen Zutphen van 1899 tot 1926 io).

VII B2 sub 2 Cornelis Albers was medisch student (Universiteit Leiden).
Hij stierf aan een longontsteking, opgelopen tijdens een
voetreis.

IX Al jan Hendrik Albers was wiskundeleraar M.O. aan de
Rijks H.B.S. te Assen. Hij stierf te Assen 18 aug. 1960.

IX A21 jan Willem Albers was laatstelijk referendaris bij de Zie-
kenfondsraad.

IX A22 Hendrik Albers wordt genoemd als tekenaar, graficus en
lithograaf. Hij schildert landschappen, stillevens en idie-
ren 1 4 ) . Litho's van hem berusten o.a. in het Rijksprenten-
kabinet te Amsterdam.

VIII BI sub 1 Derk Albers was lid van de Sint Antonie Grote Broeder-
schap te Zutphen vanaf 8 juli 1907 1 3 ) . Hij promoveerde
te Leiden op 10 juli 1907 tot doctor in de staatswetenschap
op het proefschrift getiteld: „Gedeputeerde Staten der
Provincie en hun werkkring".

IX Al sub 1 Herma Albers, candidaat in de medicijnen (Universiteit
Groningen).

IX Al sub 2 Janna Albers, studente in de sociologie (Universiteit
Groningen).

IX Al sub 3 Hendrik Albers, student in de technologie (Universiteit
Groningen).

X A21 Willem Albers, hoofd ener openbare lagere school te Texel
(Redmer IJskasohool te De Waal), voorzitter van het
Dorpshuis te De Waal 1 5 ) .
Kinderen: 1. Andrew Albers, geb. te Haarlem 27 febr. 1951.

2. F red Albers, geb. te Haarlem 16 nov. 1955.
3. Lex Albers, geb. te Cocksdorp 24 mrt. 1957.

IX A21 sub 2 Joke Albers, geb. te Rotterdam (in vorige Mededelingen 1)
abusievelijk vermeld: Haarlem), tr. te Amsterdam 13 aug.
1954 Arnoldus Oolbekkink, metallograaf, geb. te Amster-
dam 28 juli 1928, zoon van Hendrik fan Barend Oolbek-
kink en Sophia Maria Hubertina Gorren.

IX A21 sub 3 MarieAre Albers, geb. Rotterdam 22 okt. 1929, tr. te Haar-
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lem 31 mei 1955 Gerardus Johannes Kraamwinkel, onder-
wijzer (Rudolf Steiner), geb. te Naarden 20 maart 1925,
zoon van Johannes Kraamwinkel en Engelina Dekker.

XA22 Wouter Albers, dpi. sergeant Kon. Landmacht (1949—
1950 uitgezonden naar Ned. Oost-Indië). Hij promoveerde
te Utrecht op 24 juni 1957 tot doctor in de wis- en natuur-
kunde op het proefschrift getiteld: ,,On the Stability of
Water in Oil emulsions". Wetenschappelijk medewerker
aan het Natuurkundig Laboratorium, Philips' Gloeilampen-
fabrieken, te Eindhoven.
Kinderen: 1. Mare Willem Albers, geb. te Utrecht 1 sept.

1955.
2. Taco Jan Albers, geb. te Utrecht 23 nov. 1956.
3. Judith Albers, geb. te Eindhoven 27 april

1958.

IX A22 sub 2 Frans ]ohan Mes, leraar M.O. Lichamelijke .Opvoeding.
Huwelijk ontbonden te 's-Gravenhage 4 nov. 1958.

IX A22 sub 3 Emile Albers, onderwijzer; res. 2e luitenant Kon. Lucht-
macht.

IX B sub 1 Louis Albers, keel-, neus en oorarts, tr. te Koudekerke a/d
Rijn 19 okt. 1960 Aria Jongerbloed, geb. te Delft 1 april
1927, dochter van Jan Paulus Jongerbloed, rentenier te
Koudekerke a/d Rijn en Neeltje Jacoba van der Lelij.

L i t e r a t u u r :
i). W. Albers, Gens Nostra 10, 139, 153, 169 (1955).
2) . Voluntaire en contentieuse acten Gericht Ruurlo.
3 ) . Lidmatenboek geref. gemeente Zutphen.
4) . Boek van de Kleine Burgerschap Zutphen 1715—1811.
5) . Recueil van Resolutiën der Stad Zutphen.
e ) . Begraafboek Ned. Herv. Kerk Zutphen.
7) . Doopboek Ned. Herv. Kerk Ruurlo.
8) . Prothocol van de weeskamer der Stad Zutphen.
9) . Zutphense Cramer Gildeboek.

10). Naemen der verkooren ende aengestelde Provisoren van het Burgher Weesenhuys
binnen Zutphen beginnende met den jaere 1564 (Namen der Heeren Provisoren
van het Burger Weezenhuis te Zutphen). Gem. archief Zutphen.

n ) . Aantekeningen van Mr. J. W. Willink, Jan. 1925, berustende in het Gem. Archief
Zutphen.

12). Zutphense Courant, 34ste jaargang, 19 jan. 1882.
13). Naamlijst der personen, welke zijn ingeschreven als toekomstige Regenten der

Sint-Anthony Groote-Broederschap te Zutphen, alsmede hunner ouderdom en datum
van inschrijving. (Deze lijst loopt van 1827 tot 1873 en ligt in het Boek van de
Broeders van Sanctus Antonius, geb. archief Zutphen).

14). P. T. A. Swillens, Prisma Schilderslexicon (Nederland en België, 15e eeuw tot
heden), Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen (1957).

15). Texelse Courant, 73ste jaargang, 19 nov. 1958.
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V/l

CLAAS
JANS

zn. v. Jan
Jans

Molenaar

* Westzaan
15-2-1741

V/2

STIENTJE
WIT

Westzaan
18-12-1772/3-1-1778

IV/1

Ds. SIMON
GORTER

D.G. Predt. te Joure
1801, Hindeloopen 1808,

Zijldljk 1813—'56

V ~ (D.G.) Westzaan
16-3-1778/2-4-1797

t Oosternieland
11-9-1862

V/3

SJOEKD
v. d. ZEE

zn. v. Douwe
Sioerds en

Aaltje Sikkes

Veerschipper

* Joure
-8-1736

t Joure
19-10-1813

V/4

EELKJE
HARMENS

dr. v. Harmen

* Akmarijp
c. 1745

t na 1815

Akmiarijp
13-8-1769

rv/2
TIETE

v. dr. ZEE

* Joure
14-8-1782

t Oosternieland
11-1-1846

oo Joure (D.G. Nwe Huis) 2-9-1804

m / i

Ds. DOUWE
GORTER

Doopsgez. Predt. te Stavoren en Warns 1834,
Balk 1854

* Joure 3-8-1811
t Balk 27-8-1876

V/5

KLAAS
COOPMANS

zn. v. Rlnse
Ruurds en

Antje Claasdr.
de Groot

Boterkoper te
Grouw

vervolg.
Leraar D.G.

te Leeuwarden

* Grouw
14-11-1789

t Leeuwarden
6-4-1793

V/6 '

ELISABETH
JANS

dr. v. Jan

* Mlnnertsga
1748

t/cn Leeuwar-
den/Grouw
25/26-12-1808

Minnertsga/Grouw
°° 19-10/10-11-1771

IV/3

JAN
KOOPMANS
Visiteur b. d.

In- en Uitgaande Réchten
te Termunterzijl

* Leeuwarden
13-7-1775

f Termunterzijl
14-7-1840

V/7

HAMMEN
BEEKKERK

zn. v. Wouter
Harmens en

Trijntje Hayes-
dr. Kroon

Schilder
Koopman

* /~ Leeuwar-
den

fi 11/^ 19 17R(ïo-11/O-li-1(Oo
+ / • Leeuwar-den 'Marssum

3-6-1796

V/8

CLAASKE
CUPERUS

dr. v. Ype
Klaases CÜperi

en Aaltje
Freerks

~ Dokkum
7-11-1753

• Leeuwarden i
28-9-1786 '

I
Leeuwarden/Wlrdum

°° ' 23-3/13-4-1777

IV/4

AAFKE
BEEKKERK

*/-^. Leeuwarden
31-1/14-2-1783
f Termunterzijl

5-4-1854

oo Leeuwarden 27-1-1804

m/2

TRYNTJE
KOOPMANS

~ Leeuwarden 14-9-1808
t Schagerbrug 25-10-1885

oo Termunten 13-2-1838

Ds. SIMON GORTER
Doopsgez. Predt. te Aalsmeer 1861, Wormerveer 1863—1870

Letterkundige, Hoofdredacteur „Nieuws van den Dag"

* Warns 11-12-1838 f Amsterdam 5-6-1871 f'

°° Amsterdai

1/1 H
* Wormerveer 26-11-1864 T\r u r D IV/T /

MEI, 1889 LfI- iHirUVl/
Een nieuwe lente en een nieuw geluid: Dichter, Letterkunde, Med
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht.

°° Heemstede 17-7-1S90 LOUISE CATHERINE CNOOP KOC

Samenstelling1: A.R.K.
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Amsterdam
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IV/5
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* Amsterdam
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•~ Amsterdam
3-1-1756
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21-4-1801

V/12

ANNA
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dr. v. Bruyn
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~ Amsterdam
4-3-1763

t Amsterdam
29-3-1836

Amsterdam
°° 12/28-5-1786

IV/6

JOHANNA
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*A~ Amsterdam
19/20-10-1790
f Amsterdam

30-7-1870

oo Amsterdam 18-6-1813

UI/4

JOHANNES HERMANUS
LUGT

Assuradeur en Makelaar in thee
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* Amsterdam 28-12-1815
t Londen 28-7-1872

V/13

JAN
SCHELTEMA

zn. v. Eveït
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AHena

Lakenkoper
Vroedsman en
Bunger-mr. v.
Franoker t.
1788; vervolg.
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bedden en
dekens te
Amsterdam
* Franeker

20-5-1756

+ Amsterdam
18-8-1819

V/14

ADRIANA
ABBRING

dr. v. Ds.
Sikke en Ida
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Nyeholt

* /~ Weisrijp
19/25-3-1764

t Amsterdam
21-3-1840

Zonne'maire
0 0 6-3-1805

IV/7

EVERT
SCHELTEMA

Winkelier in bedden en
dekens

^. Franeker
6-12-1782
+ Gouda
8-12-1870

V/15

LAURENT
JACQUES

LAMAISON

zn. v. Laurens
en Magdalena

v. Aken

Makelaar

•v~ Amsterdam
18-7-1762

t Amsterdam
24-1-1826

V,16

MAGDALENA
MARGARETHA

DAS

dr. v. Jacobus
en Anna

Maria
v. Aken

~v Amsterdam
20-11-1765

t Arasterdam
13-1-1844

Kampen
°° 12/29-3-1789

IV/8

ANNE
MADELEINE
LAMAISON

.^ Amsterdam
14-3-1790
f Gouda
7-4-1878

oo Watergraafsmeer 12-9-1807

UI/8

LUCIA
WILHELMINA

fACOBA
SCHELTEMA

* Amsterdam 28-7-1818
f Voorburt

oo Amsterdam 25-5-1838

JOHANNA CATHARINA LUGT

* Amsterdam 19-2-1839

rj 21-11-1862

LN GORTER
;werker a. De Nieuwe Gids

t

>PMANS, * Amsterdam 5-7-1866, f 's-Gravenhage 19-11-1916, dr. v. Wilhelm en

15-8-1898

20-6-1923

f Brussel 15-9-1927

Louisa .Catharina Joosten
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GENEALOGISCHE BELEVENISSEN
IN FRANS-VLAANDEREN

door

R. BOSMA en C. W. DELFORTERIE

In de kwartierstaat van Amé ]oseph Lesaffre 'hebben wij het resultaat
neergelegd van de onderzoekingen naar onze Franse voorouders. Zij
komen uit de streek rondom Lille, het vroegere Frans Vlaanderen, dat
thans administratief bekend staat als „Département du Nord". Ook het
zuidelijk en westelijk daaraan grenzende Dept. du Pas de Calais leverde
ons enkele kwartieren op.

De voorouders van Amé ]oseph Lesaffre komen vnl. uit het gebied ten
noorden van Lile, dicht bij de grens met België.

Een groot deel van deze gegevens danken wij aan de Belgische genea-
loog Maurice Vandenberghe, Dronckaertstraat 192 te Reckem.

Mijn rechtstreekse voorouders Delforterie zijn uit de onmiddellijke
omgeving van Lille afkomstig (zie G.N., jaarg. XIV, p. 295 e.v.).

Het leek ons nutig het een en ander over onze ervaringen, opgedaan
bij onderzoekingen en mede verkregen door het voeren van een uitge-
breide korrespondentie, te vertellen.

Het is ons reeds vaak gebleken dat vele Nederlanders voorouders uit
dit deel van Noord-Frankrijk hebben, doch dat velen niet met een onder-
zoek aldaar durven te beginnen; zij hebben het idee dat onderzoekingen
in Franse archieven wel buitengewone moeilijkheden zullen meebrengen.
Uit eigen ervaring kunnen wij u echter mededelen dat dit in de praktijk
erg blijkt mee te vallen.

Wij zijn op een goede dag in april per scootmobiel vertrokken. Kam-
perende te Asq, nabij Lille, reisden we gedurende 3 dagen als echte
forsensen heen en weer tussen „Les Archives Communales de la ville de
Lille" en onze kampeerplaats.

De DTB van Lille bestaat uit de registers van de 7 parochies, t.w.
La Madeleine; St Pierre; Ste Catherine; St André; St Etienne; St Sau-
veur en St Maurice.

Op de inhoud van deze registers zijn uitstekende klappers aanwezig.
Ook van de vier door Lille in 1858 geannexeerde gemeenten, t.w. Fives,
Wazemmes, Moulins en Esquermes, zijn de doop-, huwel.- en overl.-
inschrijvingen geklapperd, nl. voor elke „faubourg" één klapper, waarin
door elkaar zijn opgenomen de geboorten, de overlijdens (zwart onder-1

streept) en de huwelijken (rood onderstreept). Dit systeem vergemakke-
lijkt het naslaan aanzienlijk, daar alles van één naam bij elkaar staat.

Zeer vermeldenswaardig zijn de in dit archief aanwezige „Registres
aux Bourgeois" van de stad Lille. Deze registers bevatten poorter-
inschrijvingen van 1291 tot 1793, als volgt in dertien delen:

dl. 1 1291—1356 dl. 5 1563—1600 dl. 9 1686—1713
dl. 2 1356—1512 dl. 6 1600—1626 dl. 10 1713—1729
dl. 3 1512—1546 dl. 7 1626—1654 dl. 11 1729—1755
dl. 4 1546—1563 dl. 8 1654—1686 dl. 12 1756—1784

dl. 13 1784—1792
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Ook op deze registers zijn klappers aanwezig.
. De stad Lille (Rijsel) heeft een bewogen geschiedenis. In de 10e eeuw

stichtte de graven van Vlaanderen op een eiland (L'ile—Lille) een
belangrijk kasteel.

In de l le eeuw was Lille een kleine nederzetting aan de voet van dit
kasteel, waarvan de plaats tegenwoordig bezet wordt door de „Basilique
Notre-Dame-de-la-Treille".

Vermoedelijk ontving de stad tegen het eind van de 1 Ie eeuw haar
stadskeuren van de graaf van Vlaanderen.

In 1213 werd de stad door de Franse koning Philips II - Augustus
ingenomen. Dit voorbeeld werd nagevolgd door Philips de Schone in
1297. Deze toestand duurde voort tot 1369, het jaar waarin Margaretha
van Vlaanderen huwde met Philips van Bourgogne, de broer van de
Franse koning Charles V. Bij deze gelegenheid werd de stad aan Vlaan-
deren terug geschonken. In 1384 werd de stad opgenomen in de Bour-
gondische staat van Philips de Stoute, In 1477 kwam Rijsel aan de
Habsburgers en in 1555 onder Philips II en diens Spaanse opvolgers.
In 1667 veroverde Lodewijk XIV de stad, in 1708 was het de beurt aan
de Oostenrijkers, maar in 1713 kwam zij bij de vrede van Utrecht voor-'
goed aan Frankrijk. In 1792 trachtte een Oostenrijks leger tevergeefs de
stad te veroveren.

De stad lag op de grens van het Nederlandse taalgebied. Vele ge-
slachtsnamen in de stad en in de wijde omgeving herinneren daar nog
aan. Ook de Franse president de Gaulle stamt uit een Rijsels geslacht,
zijn voorouders droegen de echt Vlaamse naam ,,Van der Walle". Voorin
deel 9 van de „Registres aux Bourgeois" vonden we behalve „Le Serment
des Bourgeois" ook het formulier voor de burgereed in het Nederlands.

Eedt van de Borghers offe poorters der stadt Rijssel.
ghij Belooft ende Swert dat ghij sult rechten ende wettighe poorter
Sijn van de Stadt Rijssel, ende dat ghij nimmermeer en sult gaen
teghen het Schependom van de Selve Stadt, ende ghij sult Be-
helpen de Bewarenisse van de Weth ende Vrijheden van de Stadt,
als ghij Sult horen luyden de witte Clocke offe de Scalette 't sij
bij daeghe ofte bij nachte, ende ghij sult al tselve doen wel ende
deghelijck.
Al Soo helpt V godts, ende allen sijn heijlighen.

Deze poorterinschrijvingen zijn vaak buitengewoon uitgebreid, getuige
bijv. de volgende inschrijving:

,,Registres aux Bourgeois de Lille", dl. 9, fol. 95 Ro.
Jacques de le forterie, fils de Melchior et de Jeanne Ottebar, natif
du village de Marquette lez cette ville, de stil Roselier, aiant
épousé en premières noces Marquerite Desmaretz, dont il ont deux
enfants, tels que ]ean jacques et Thomas ]oseph, et en secondes
Catherine Simon natif de cette ville, sans enfants, par achapt,
le VI Fév. 1688, payé XV £.

Kinderen van iemand die in deze registers als burger was ingeschreven
werden in het jaar van hun huwelijk nogmaals vermeld.
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„Registres aux Bourgeois de Lille", dl. 8, fol. 172 Ro.
Pasquier deleforterie, fils de feu Laurent et d'Anthoinette prenost
aiant espousé Marie Anne du Pret, fille d'Anthoine et de Marie
Elisabeth Caulier, par Relief, Ie III Jufllet 1682.

,.Par Relief", duidt aan de hernieuwing van het poorterrecht door de
zoon van iemand die het poorterrecht vroeger gekocht heeft. In de klap-
per op het huwelijksregister van de parochie St Maurice vinden we dan
ook onder de datum 9-11-1681 (p. 735) de huw.inschrijving van Pasquier
Delefortry met Marie Anne Dupret.

Hoewel er natuurlijk ook doop-, trouw- en begraafinschrijvingen zijn
met minimale gegevens, vonden we, uiteraard zeer tot ons genoegen, ook
zeer uitgebreide inschrijvingen in deze registers. We vermoeden dan ook
dat er op dit gebied in Frankrijk al zeer vroeg wettelijke voorschriften
waren.

De Burgerlijke Stand zoals wij die kennen is uit Frankrijk afkomstig,
waar deze registers al in 1793 ingevoerd werden.

Voorbeeld van een inschrijving in een doopboek.
23 sept. 1695 registre de baptèmes, p. 27 Fives.
L'an grace mil six cent quatre vingt quinze Ie vingt troisième de
septembre, je ]. Charles Le Boucher en qualité que dessus ai baptisé
une fille, née le vingt deuzième, de Pierre Hallé et de Marie
Madeleine Régault, mari et femme, laboureurs de cette paroisse, a
laquelle on a donné le nom de Marie Thérèse, le parrain a été
Nicolas Isidore Lecerf, fils de Thomas et de Pironne de le Bar
et la marraine Marie Thérèse Regault, fille d'Antoine et de
Jacqueline d'Epinnoi, tous de cette paroisse.

+ Marque de Nicolas Isidore + Marie Thérèse Defost
w.g. ƒ. Charles Le Boucher, prêtre et past.

Voorbeeld van een inschrijving in een begraafboek.
20 juli 1751 registre de décès de Fives.
Le 21 (-7--1751) Simon Persener, cordonnier, mari de Marie }o~
sephine Fortrie de cette paroisse, décédé le 20, agé de 60 ans, a
été enterré au cimetière de ce lieu en présence d'Ignace Lefêvre et
de Clement Cabit, qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer.

w.g. D. ƒ. Th. Pioche, pr et pastr.

Is de inhoud van het stadsarchief tè Lille dus voor een genealoog
alleszins bevredigend, des te minder, naar Nederlandse begrippen, de
huisvesting. Wij waren wel verwonderd toen wij bemerkten dat het
archief op de zolder van het immens grote stadhuis van Lille gevestigd
was.

Met de lift op de bovenste verdieping aangeland, kwamen we op een
grote zolder, waar schoolkinderen gymnastiek kregen. Wij meenden al
verdwaald te zijn en vingen de terugtocht aan. Bij navraag bleken we
toch goed geweest te zijn; een gedeelte van deze zolder was met een
houten •wand afgeschut voor het archief! Het leek ons. niet weinig brand-
gevaarlijk.
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De registers liggen er op lange rekken. Twee kleine ruimten zijn er
afgeschoten, waarvan de één dienst doet als 'bureau voor de ardhivaris
(monsieur Lecomte) en de andere als leeszaal voor de bezoekers.

In dit stadhuis bleken overigens de meest vreemde instellingen gehuis-
vest te zijn, zo ontdekten we grote keukens, vanwaar zich velerlei etens-
luchtjes door het gebouw verspreidden en eens zagen we er een schil-
derij enten toonstelling.

Vergelijkbaar met de Nederlandse „Rijksarchieven in de provincie"
zijn de Franse „Archives Départementales". Deze zijn gevestigd in de
hoofdplaatsen van de departementen, te Lille: 1, Rue du Pont-Neuf.

Helaas hebben we wegens tijdgebrek dit archief niet kunnen bezoeken.
Van monsieur Maurice Vandenberghe hebben wij echter e.e.a. over dit
archief vernomen.

Hier zijn aanwezig de notariële archieven van de „Chatellerie de Lille",
omvattende 160 gemeenten en van de stad Lille, alles gescheerd. Dat
deze archieven zeer belangrijk zijn wanneer iemand „zoek raakt" spreekt
vanzelf, d.m.v. het notarieel archief heeft men nl. een overzicht van de
gehele streek. Verder bevinden zich in dit archief o.a. de leenregisters
van de kerken en kloosters.

De duplikaten van de doop-, trouw- en begraafregisters van de ge-
meenten in het „Département du Nord" zijn aldaar aanwezig over de
jaren 1694—1710 en 1737—1800. Deze zijn echter niet geklapperd. De
originele registers van de overige plaatsen in „Nord" zijn gewoonlijk ter
plaatse aanwezig ( ± 1600—1800). Is de gemeente kleiner dan 10.000
inwoners, dan zijn er geen klappers, is de gemeente echter groter dan
10.000 inwoners, dan wel. Dit schijnt bij de wet voorgeschreven te zijn.

Natuurlijk zijn ook in Frankrijk de perioden waarover de DTB regis-
ters aanwezig zijn zeer verschillend.

Van enkele plaatsen beschikken wij over gegevens, wij laten ze hier
volgen.
H a l l u i n (Halewijn) (Nord), bij de kerk, ± 1590—1800. Klappers

vanaf 1737.
R o n c q (Nord), bij de kerk, ± 1600—1800. ('hiaat doopacten 1717—

1737).
T e r n a s (Pas de Calais), de reg. bevinden zich in de „Archives Dé-'

partementales d'Arras". Zij gaan terug tot 1738.
C h e l e r s (Pas de Calais), als Ternas, zij gaan terug tot 1737.
N o e u x - 1 e s - M i n e s (Pas de Calais), als Ternas, zij gaan terug

tot 1737.
Bovendien bevinden zich de volgende registers bij de Burgerlijke
stand van Noeux:
Baptêmes: 1673—1702
Mariages: 1671—1737
Sépultures: 1676—1738
Baptêmes, mariages, sépultures: 1702—1792.

Betreffende de registers in „Les archives de la Seine" té Parijs ver-
namen wij het volgende.

De kerkelijke registers (XVIe eeuw tot dec. 1792) en de registers
der burgerlijke stand van 1 jan. 1793 tot 31 dec. 1859 van Parijs en van
de 11 geannexeerde gemeenten (t.w. Auteuil, Batignol-Monceau, Belle-
ville, Bercy, La Chapelle, Charonne, Grenelle, Montmartre, Passy, Vau-
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girard, La Villette) zijn verbrand bij de brand van mei 1871. De dupli-
caten zijn op hetzelfde tijdstip in het „Palais de Justice" verbrand. Inge-
volge een wet van 12 febr. 1872 zijn deze registers gedeeltelijk gerecon-
strueerd.

„Les archives de la Seine" bevatten ± 2.700.000 gereconstrueerde
acten uit de XVIe eeuw tot 31-12-1859 en vele acten die men van de
burgerlijke stand van de steden v. h. Xlle arrondissement uit de periode
jan. 1870 tot 25 mei 1871 heeft kunnen reconstrueren.

Deze acten zijn in drie afdelingen chronologisch geordend, nl. „Nais-
sances, mariages et décés". Bovendien zijn er naar de naam alphabetische
gerangschikte fiches, die naar de acten verwijzen.

De acten der burgerlijke stand vanaf 1860 bevinden zich in het „Palais
de justice" („Greffe de l'état civil") en in de 20 stadhuizen van het
arrondissement.

De 10-jarige tafels van de burgerlijke stand betreffende de periode
1860—1902 bevinden zich in de „Archives de la Seine", die van na 1902
in het „Palais de justice" en in de desbetreffende stadhuizen.

Wij willen hier ten dienste van onze medeleden ook nog enkele adres-
sen vermelden, waarvan wij vaak zeer uitgebreide gegevens mochten
ontvangen.
1. Hotel National des Invalides, 4 Boulevard des Invalides, Paris.

— voor personen die in het Hotel National des Invalides verblijf
hebben gehouden. —

2. Secrétariat d'Etat aux Forces Armées (terre), Service Historiques,
Chateau de Vincennes a Vincennes.
— voor personen die in Franse militaire dienst zijn geweest. Vooral
indien men weet tot welk onderdeel hij behoorde, kan men U zeer
uitgebreid inlichten. —

3. Musée de la Legion d'Honneur, 2 Rue Bellechasse, Paris.
— voo personen die tot Het Legioen van Eer behoorden. —

Aantekeningen betreffende het geslacht VERJAAL

Boven de galmgaten in de zuidelijke muur van de kerktoren van Drei-
schor, treft men de ingemetselde hoofdletters P. V. I. aan. Deze raadsel-
achtige lettertekens zijn, volgens overlevering, aangebracht door de met-
selaar Pieter Verjaal, wiens initialen het voorstellen en die daarmede de
herinnering van zijn aan de toren verrichtte werkzaamheden levendig
wilde houden.

Deze Pieter Verjaal werd te Brouwershaven gedoopt op 4 juni 1741,
als zoon van Tcnis Pietersz. Verjaal en Martijntje Marinusse van den
Berge, en is op 18 maart 1804 te Dreischor overleden.
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Hij heeft de genealogische gegevens van zijn naaste familieleden op
schrift gesteld en zijn zoon Anthony Verjaal, die eveneens metselaar was
en leefde van 1783—1852, heeft deze aantekeningen aangevuld en
voortgezet.

Daar deze notities geboorte- en sterfdata vermelden, die men nergens
anders zal aantreffen, laat ik deze thans letterlijk volgen:

Mijn vader Antonis Pieterze Verjaal is gébooren tot Brouwershaven
1716, den 20 August.; wiens vader was Pieter Verjaal en moeder
Maatje Cornelis; den voorschreven Antonis P. Verjaal is gehuwd ge-
weest met Martinje Marinisse van den Berge, welke is gébooren in 't
land van Goes tot Seraarenskerk; en mijn vader is gestorven den 14 Julij
1742. En mijn moeder is gestorven den 11 September 1781, is onttrent
oudt geworden 67 jaaren.

Uyt welk houwelijk is voortgesprooten Pieter Antonisze Verjaal, gé-
booren tot Brouwershaven den 3 Junij smiddags om 12 ure, aldaar ge-
doopt den 4 Junij 1741 van Domenie Paspoort.

En is gestorven tot Dreijschor den 18 Maart 1804 's avonds om vijf
uuren des sondaags, oudt 63 jaaren op 2 maanden en 16 dagen na.

Welke Pieter A. Verjaal eers is getrout met Maria ]anze van der
Have, den 28 September 1779. Welke vrouw gestorven is 3 November
1780, met haer twee geboore kinderen tegelijk, oud 26 jaar.

Welken Pieter A. Verjaal voor de tweede reijze ertrouwt is met Lidia
Maartenze Dooge, ook tot Dreijschor 24 Junij 1781. Welke vrouwe
gestorven is den 18 Februarij 1785, onttrent oudt geworden 31 jaar.

En uyt dit houwelijk zijn gébooren: eerst Martinje Pieterze Verjaal,
den 15 April 1782 's middags tussen twaalf en één ure en gedoop den
21 dito van den Do van Loo, toen Predekant te Zonnemaar.

En den tweeden is geweest Antoni Pieterze Verjaal, den 24 Maart
1783, s'avons tussen tien en helf ure en gedoop den 30 dito door den
zelfden Predikant als hierboven.

En nog is den boevenstaande getroudt met Adrijaanie van der Os,
den 20 April 1788 door Do Wilmus Schortingheuys. Welke vrouwe
gestorven is den 25 s'avons tegen 7 ure in het jaar 1797.

De zoon van Pieter Anthonis Verjaal is getróuwt den 28 October
1806 met ]ohanna Stoffelze van 't Hof (gébooren tot Zonnemaire t' jaar
1787 den 29 Januarij) door Domeni G. Vorstman; uit welk huwelijk is
gesprooten eenen Pieter Anthony Verjaal den 14 Februarij 1808 op
Zondag kwart voor alf twee uure en alhier te Dreijschor gedoopt den 21
dito door den zelfden G. Vorstman.

Dreischor, april 1961. J. L. Braber. .
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JUBILEUM-UITGAVE

De redactie-commissie voor de jubileum-uitgave bij het vijftienjarig
bestaan der Nederlandse Genealogische Vereniging heeft hierbij het
grote genoegen U in de gelegenheid te stellen in te tekenen op een
standaardwerk, dat een keur van artikelen bevat, geschreven door de
meest deskundigen inzake de juiste wijze van genealogisch onderzoek
in de onderscheiden landstreken van ons vaderland. Zij is er door de on-
baatzuchtige medewerking van de schrijvers in geslaagd U deze gelegen-
heid te bieden voor de bijzonder lage intekenprijs van f 6,50 per gebonden
exemplaar, terwijl na de verschijning de prijs verhoogd zal moeten worden
tot f 8,50.

Het spreekt vanzelf, dat de commissie tot dit bedrag is gekomen in de
vaste overtuiging, dat de inschrijving door U allen zal geschieden. De in-
tekening staat voor een ieder (leden zowel als niet-leden onzer vereni-
ging) open tot 1 juli 1961.

Hiernevens vindt U een afbeelding van het titelblad en de inhoudsop-
gave, waaruit U duidelijk zal blijken van welk een onschatbare waarde
het bezit van dit boekwerk voor U zal zijn.

Voor inschrijving gelieve U het aangehechte formulier, volledig in druk-
letters ingevuld, in te zenden aan Ir. G. L. Meesters, Dantelaatn 32 te
Utrecht. Over de wijze van betaling ontvangt U te zijner tijd nader be-
richt.

De redactie-commissie:
P. W. Modderman
W. D. H. Rosier
ir. G. L. Meesters
C. Roodenburg

DE EERSTE GEDOOPTE HOTTENTOT?

1709 den 6e Octob. is gedoopt een Hotentot van de Caep de bonne
Esprans (Espérance) ouwd omtrent ... jaren, de eerste soo versekert
wort van sijn naetsie, die oeijt tot het cristelijke loof bekeert is, hij is
genoemd [réderik Adolf na de Heer regerende grave van der Lippe, die
hem die naem als gevader [peter] heeft gegeven, en door den Heer
Drossaert van Vianen, /os Jaques de l'Hoomen Heer van La Vere, nu
in sijn een en inegentichse jaer sijnde gerepresenteert is, den doop is
bedient door Do. Jodocus Rappardus Predikant alhier, die ook de belij-
denis van den dopelingh te voren int pertikelier gehoort en aangenomen
heeft. Do. Petrus Kalde predikant met wien dese Hottentot van de Caep
in Nederlant gekomen is, en die het voornaemste middel geweest is van
sijn bekeringh heeft even voor den doop een predikasie op dat supjeckt
gedaan uyt Rm. I : V.16: eerst den Jooden en ook den Griek.

(Doopregister der Hervormde Gemeente te Vianen 1664—1716.
Inventaris no. 1).
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RESTANT LESSEN VAN DE CURSUS GENEALOGIE

Zoals reeds velen bekend zal zijn, is de indertijd door de N.G.V. uitge-
geven Cursus Genealogie geheel uitverkocht. Van een gedeelte der lessen
is echter nog een beperkte voorraad aanwezig, en aangezien deze lessen
op zichzelf staande onderwerpen behandelen, zal de verkoop van deze
lessen ongetwijfeld in een behoefte voorzien. Vooral de lessen „Vierhon-
derd Latijnse woorden en uitdrukkingen voor de Genealoog" en „Het
Oude Schrift" zullen voor archiefbezoekers van groot nut blijken te zijn.

Bestellingen dienen te geschieden door overmaking van de hieronder
vermelde prijzen op postrekening 547064 een name van de Penningmees-
ter der N.G.V. te Wormerveer, onder vermelding op het ,,Bij"-strookje
welke lessen men wenst te ontvangen. Gezien de kleine voorraad zullen
de bestellingen in volgorde van binnenkomst der betalingen worden be-
handeld. De nog voorradige lessen zijn:

Enige Grondslagen van het
Oud-Vaderlandse Recht I, II en III ƒ 1,50

Vierhonderd Latijnse woorden en uitdrukkingen
voor de Genealoog ƒ 1,50
Het Oude Schrift ƒ 1,50
Wapenkundige termen en begrippen . ƒ 1,-—
Zegelkunde ƒ 0,75
Gedrukte Bronnen I en II ƒ 1,50
Hoe komen wij aan onze naam? I en II ƒ 1,50
Numismatiek ƒ 0,75
Penningkunde. I en II ƒ 1,50
Chronologie. I en II ƒ1,50

Geschiedschrijving, haar'bronnen en
methoden I, II en III ƒ 1,50

Het resultaat van onze studie (geschiedschr.) ƒ 0;75
De opzet en inrichting van een familie-archief ƒ 1,—
Diensten van de N.G.V. ƒ 0,75

Amsterdam, mei 1961
H. J. Schoonderwoerd
Secretaris.
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Vroeger verschenen jaargangen van Gens Nostra

De eerste jaargang van Gens Nostra is reeds geruime tijd uitverkocht.
Van de later verschenen jaargangen is nog enige voorraad aanwezig, doch
helaas in verschillende gevallen is deze voorraad zeer klein. Zolang de
voorraad strekt zijn verkrijgbaar:

Jrg.
Jrg.
Jrg.
Jrg.
Jrg.
Jrg.
Jrg.

II
III
IV
V

VI
VII

VIII

(1947)
(1948)
(1949)
(1950)
(1951)
(1952)
(1953)

a ƒ
a ƒ
uv
uv
uv
a ƒ
a ƒ

7,50
15 —

10,—
17,50

Jrg.
Jrg.
Jrg.
Jrg.
Jrg.
Jrg.
Jrg.

IX
X

XI
XII

XIII
XIV
XV

(1954)
(1955)
(1956)
(1957)
(1958)
(1959)
(1960)

a
a
a
a
a
a
a

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

12,50
12,50
15,—
15 —
12,50
12,50
12,50

Voorts zal het nog mogelijk zijn om losse nummers volgens onderstaand
schema te bestellen:

Num-
mer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reg.

1946

uv

uv

uv

uv

uv

uv

1,80

1,80

1,80

nv

nv

nv

1947

1,80

1,80

1,80

1,80

nv

nv

nv

nv

nv

nv

nv

nv

—,50

1948

1,50

1,50

2 , -

1,50

1,50

2 , -

1,50

nv

1,50

1,50

1,50

uv

1949

1,50

1,50

1.50

1,50

1,50

1,50

uv

1.50

1,50

1,50

1,50

uv

1950

1,50

1.50

1.50

1,50

1,50

2 , -

uv

2 , -

2 . -

3 , -

uv

uv

1951

3 , -

uv

uv

uv

uv

3 , ~

uv

uv

2

2 , -

2 ,~

2 , -

-,50

1952

uv

1,50

15.0

uv

1,50

1,50

3 , -

1,50

1 , -

1,50

.1,50

-,50

1953

3 , -

1.50

uv

2 , -

uv

1,50

1,50

1,50

1,50

3 , -

1954

uv

2 , -

2 . -

2 _

1,50

1,50

2 , -

2 . -

2 , -

1,50

1,50

uv 2,—

-.50 -.50

1955

2 . -

1.50

1,50

2,50

1.50

1,50

uv

1,50

1,50

2 . -

uv

-75

1956

uv

uv

2 , -

uv

2.

uv

1,50

1,50

1,50

1,50

2 , -

-.50

1957

1,50

1.50

uv

1,50

1.25

1,25

2 , -

1,25

1.25

uv

1,50

-.75

1958

1.25

1,25

1,25

2,50

1.25

1,25

1.25

,25

1 25

1,25

uv

-.50

1959 1960

1,75 | 1,50

1,25 | 1,75

1,25 1,75

1,25 | uv

1.25

1,25

2,50

1,25

1,25

1,25

uv

-.50

2 ,~

1,25

nv

2,50

1,25

1,75

1,25

-,50

uv = uitverkocht nv = niet verschenen

Bestellingen dienen te geschieden door overmaking van de hierboven
vermelde prijzen op postrekening 547064 ten name van de Penningmees-
ter der N.G.V. te Wormerveer, onder vermelding op het „Bij"-strookje
van hetgeen men wenst te ontvangen. Gezien de zeer kleine voorraad zul-
len de bestellingen in volgorde van binnenkomst der betalingen worden
behandeld.

Amsterdam, mei 1961. H. J. Schoonderwoerd,
Secretaris.
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TIJDSCHRIFTEN-REVUE
De in deze rubriek vermelde tijdschriften verlaten het bureau van de

redactie direct na het vervaardigen van de kopij, om langs de Hoofd-
bestuursleden te circuleren. Men gelieve een aanvraag tot lening dus niet
tot de redactie-secretaris te richten, doch tot de bibliothecaris der N.G.V.
(ƒ. } . G. Kranen. Mariëndaal 5, Rozendaal, post Velp) en houde er
daarbij rekening mee, dat het enige tijd kan duren, voor toezending volgt.

De Brabantse Leeuw. jrg. 10, afl. 4 (april 1961). /. A. W. Sivane. Mulders in Bra-
bant [vervolg; behandelt het geslacht van der Crabben; generaties V tot en met X;
vervolg van de genealogie in het voorgaande nummer]. F. W. Smulders. De Vleeshou-
wersfamilie Heer of Heerken in Den Bosch [bevat gegevens uit de periode 1370 tot
omstreeks 1560]. Ir. F. Nawijn. De erfgenamen van Anthony Pus [bevat tevens korte
genealogieën van de geslachten Pus en Scriba].

Der Archivar; Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen; XIV. Jahrgang, Heft 1
(Marz 1961). De kern van dit nummer bestaat uit een aantal artikelen over de micro-
verfilming van archiefstukken, n.l.: Dr. Friedrich Pietsch. Zu den Preis- und Zeitfaktoren
der Sicherungsverfilmung. Dr. Wolfgang Kohte. Pflege und Erhaltung von fotogra-
phischem Archivgut. Dr. Hans Booms. Der Diazzo-Mikrofilm. Karl-Heinz Ebert, Bei-
trage zur Technologie des Mikrofilms. idem. Das Ideale Mikrofilm-Lesegerat der
Archive. Dr. Günther Pflug. Die Xerox-Kopie; erfahrungen in der Photostelle der
Universitat Köln. Dr. Josef Hemmerle. Das Elektrokopierverfahren und das Archiv-
wesen. Diegenen onder onze leden, die zich voor de technische zijde van het archief-
wezen interesseren, of die zelf wel eens reproducties langs fotografische weg vervaar-
digen, zij de lectuur van deze artikelen van harte aanbevolen. Van de verdere inhoud
van dit merendeels nogal ambtelijk-technische tijdschrift zij hier gewezen op: Dr. Jo-
hannes Papritz. Hilfsmittel zur Umrechnung alter Kartenmaszstabe.

The Detroit Society for Genealogical Research; Vol. XXIV, Number 1 (Fall 1960).
Helen E. Hayes. The great Chicago Fire [van 1871]. Gerry Sutphin Harris. William
Sutphin of Middlesex and Somerset Counties, New Jersey and some of his descendants
[een vermoedelijk omstreeks 1645 uit Tongelre afkomstig geslacht]. Frances Davis
McTeer en Frederik C. Warner. The Millards of Rehoboth, Mass. Mrs. T. B. Davis.
Early Marriage Records of Coles County, III. [periode 1831-sept. 1837], Eva Murrell
Harmison. How to arrange your familiy history.

idem; Vol. XXIV, Number 2 (Winter 1960). Elizabeth Case. Statistics in stones.
Rebecca L. Crittenden. Christian Clemens of Mt. Clemens, Mich. Gerry Sutphin
Harris. William Sutphin... [enz.]. Frances Davis McTeer. The Millards of Rehoboth
[vervolg]. Mrs. P. B. Davis. Early Marriage Records... [enz.] periode oktober 1837-
januari 1840]. Mrs. Kate Johnston. Stewart Family Records.

idem; Vol. XXIV, Number 3 (Spring 1961). Rebecca L. Crittenden. Christian
Clemens of Mt. Clemens, Mich. [vervolg]. Gerry Sutphin Harris. William Sutphin
of Middlesex... and some of his descendants [vervolg]. Frances Davis McTeer en
Frederik C. Wagner. The Millards of Rehoboth, Mass. [vervolg]. Mrs. P. B. Davis en
Mrs. Wilson McTeer. Early Marriage Records of Coles County, III. [vervolg; janu-
ari 1840 tot 13 april 1843]. Elizabeth C. Case. Account Book of capt. Isaac Clark of
the Schooner "Mechanic". Mrs. R. F. Clawson. Abraham Courson of Pennsylvania.
Voorts diverse Bible-records, merendeels met 19e-eeuws materiaal.

Blatter für Frankische Familienkunde; 7. Band, Heft 10 (Dezember 1960). Hermann
Maschke. Bibliographie zur Genealogie und Heraldik Frankens für das Jahr 1959 [een
vijf bladzijden tellend overzicht van de in genoemd jaar verschenen studies betreffende
Frankenland, gesplitst in een deel Allgemeines, een deel Quellen und örtliches (alfa-
betisch naar de plaatsen gerangschikt) en een deel Familien und Personen (op dezelfde wij-
ze gerangschikt) ]. Franz Capeller. Die Gerichtsschreiber und Marktschreiber in Marktred-
witz. Dieter Wuttke. Wo befindet sich „Das Erste Büchlein der Bernhaubt Schwenteri-
schen Genealogia"? Onder de Kleine Mitteilungen in deze aflevering valt ook een bericht
op betreffende een inventarisatie, die de afgelopen jaren verricht is van de ca. 700 zich
in de aan toeristen welbekende stad Rotheburg o.d. Tbr. bevindende wapens; die van
de geslachten, waaruit burgemeesters van deze vroegere rijksstad zijn voortgekomen,
zijn in druk uitgegeven.
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The Gencahgical Helper; Vol. 15, Number 1 (March 1961). Voor contacten kan
van belang zijn de in deze lijst gegeven opsomming van Family Associations and their
Leaders [alfabetisch gerangschikt naar de geslachten, waarvoor de desbetreffende ver-
eniging is opgericht; bestrijkt de gehele Verenigde Staten]. Uitgebreide vragen rubriek.

Der Grafschafter; Heimatbeilage der Grafschafter Nachrichten; Jahrgang 1961, Marz.
Ludwig Sager. „Die Grafin Gertrud von Bentheim", ein Heimatbuch und sein Verfasser
[Justian Georg Mulder, onderwijzer in Bunde, schreef in het einde van de vorige eeuw
een boekje over deze Hollandse burgerdochter, die als gravin van Bentheim politieke
geschillen kreeg met bisschop Christoph Bernhard von Galen, de in onze vaderlandse
geschiedenis uit het Rampjaar bekende „bommen-Berend"]. Verslag van een lezing van
Dr. Ludwig Edel „Der „alte Hof" in Schüttorf und die Entstehung der Reichsgraf-
schaft Bentheim".

Hoja informativa del Instituto International de Genealogia y Hereldica y Federacion
de Corporacioncs afines; Afio VIII, No. 157 (lde Abril 1961). Armando de Fluvia.
Austria o Habssburgo-Lorena?

De Maasgouw; Tijdschrift voor Limburgse Geschiedenis en Oudheidkunde, jrg. 80,
afl. 2. H. ƒ. M. Frusch. De pastoors der St.-Lambertus-parochie te Kerkrade. A A M. N.
Dejong. Een borstbeeld van Napoleon te Maastricht als steen des aanstoots verwijderd
[vervolg]. K. J. Th. Janssen de Limpens. Overdracht van allodiaal goed te Wylre [be-
treft een vijftiende-eeuws gichtregister].

Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor
Naamkundc te Amsterdam; 36e jrg., nr. 1-2. /. van den Berghe. Over polderwateren
in Zuid-Holland. W. Beelc. Persoonsnamen te leper en omgeving tijdens de He eeuw.
D. L. de Jong. De namen van de tiendhoeken van Voorne. P. Noordeloos. Waar ligt
de plaats, welke in de rekeningen van de grafelijkheid van Holland Deek of Diek wordt
genoemd?

idem, 26 jrg., nr. 3-4. A Carnoy. Het werd in de toponymie. J. E. Opsomcr. Over
de naam „Van Beethoven" [in tegenstelling tot wat in de meeste biografieën betreffende
Ludwig van Beethoven wordt vermeld, komen in de 17e eeuw nog wél varianten in
schrijfwijze van deze naam voor]. K. Roelandts. Regressieve en secundaire woordvor-
ming. O. Leys. De wisseling v/g,f/ch in het Nederlands en de verwante talen. /. E. de
Langhc. Lispanne en zegemeer.

De Nederlandse Leeuw; Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde; 78e jrg., nr. 4 (april 1961). Mr. A. Haga. Harmonische
hantering van oud-vaderlands adelsrecht in deze tijd. Prof. Dr. J. Ph. de Monté ver
Loren. Het vermelden in Nederlands Adelsboek van admissies in de ridderschappen
vóór 1795. Mr. W. de Vries. Een Westeuropees Gezelschap: de verwanten van de
Engelse leraar aan het Haagse Stedelijke Gymnasium Robert Ward Bulkley [vervolg].
Mr. R. A. Rueb. Familie-aantekeningen Gerard van Couwenhoven. Korte Medede-
lingen: Van Barnevelt; Gruys; Halkett.

Zcitschrift [ür Niedersachsische Familienkunde; 36. Jahrgang, Heft 1 (Januar 1961).
Armin Clasen. Fremdenschoss in Hamburg im 17. Jahrhundert. Wilhelm Prillwitz. Rat-
zeburger Soldaten des 17. Jahrhunderts. Walter Kaestncr. Personenverzeichnis zu den
Heuerregistern des Amtes Ahrensbök 1599—-1618. Ernst Ritter. Pflichtige der Kirchen
St. Georg und St. Marien in Parchim im Jahre 1563.

Norddeutsche Familienkunde; Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Ver-
bande in Niedersachsen. 10. Jahrgang, Heft 1 (Januar—Marz 1961). Herbert Wcster-
mann. Zur Herkunft der bauerlichen Familie Knigge in Holtensen, Hans Mahrenholtz. Die
Ahnen des Freiherrn Gottfried v. Cramm [In deze kwartierstaat verschijnt als nr. 8 —
nummering van Kekule — een broer van barones Hedwig v. Cramm, die in de kwartier-
staat van Z.K.H. Prins Bernhard nr. 13 is. De kwartieren worden niet hoger opgevoerd
dan in De Nederlandsche Leeuw, 1937, kol. 15 en 16, het geval was, wèl worden enkele
preciseringen gegeven]. Fritz G. Vcrdenhalven. Ortsfremde in den Kirchenbüchcrn der
Stadt Barntrup (1722—1782).

Het Personeel Statuut; Maandblad gewijd aan het personen- en nationaliteitsrecht: 12e
jrg., nr. 3 (maart 1961). Mr. C. J. van Zeben. Noodakten van geboorten en overlijden.
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Le Parchemin; Bulletin de l'Office généalogique et héraldiqus de Belgique. Door on-
voorziene omstandigheden heeft de verzending van dit zeer gewaardeerde tijdschrift eni-
ge tijd gestagneerd. Vandaar het grote hierna volgende aantal afleveringen:

7e série, No. 59 (Avril 1960). Les armoiries du Congo (geeft een beschrijving en af-
beelding van het in oktober 1886 aan de, na de conferentie te Berlijn in 1885 gestichte,
Congolese staat door zijn toenmalige souverein (koning Leopold II van België) geschen-
ken wapen), facques Berger Carrière geeft in de serie Families d'origine beige fixées a
l'étranger een genealogie van het geslacht De Benoist de Gentissart, aanvangende in
1567. Fréderic Collon. Au sujet de l'origine des seigneurs de Dion.

7e série, No. 60 (Mai 1960). Xavier de Ghellinck Vaernewijck. [Les armoiries de]
S.A.R. de Prince Philippe de Belgique. idem. Visitons nos beaux chateaux: Spontin
[toebehoord hebbend aan een tak van het Belgische geslacht De Beaufort], idem. Fa-
milies d'origine beige fixées a l'étranger: Beaufort Spontin. Louis Robyns de Scheidauer.
Un acte de foi du maréchal Duc de Broglie. Les seigneuries de la Becque et Fontenoit
en Flandre.

7e série, No. 61 (Juin 1960). Xavier de Ghellinck Vaernewyck. Propos généalogiques
autour de nos beaux ex-libris. [behandelt het heraldische ex-libris van graaf Charles Hen-
nequin de Villermont, geb. 1890]. Roger Harmignies. Les armoires de Léopold Ier [bevat
vele fraaie illustraties], idem. Le nouveau drapeau du Congo [de op 21 mei 1960 vast-
gestelde vlag was in beginsel gelijk aan die van de État Indépendant du Congo, 1885—
1908: een gouden vijf puntige ster in azuur, doch nu vermeerderd met zes kleine, even-
eens vijfpuntige sterren evenwijdig en dicht langs de vlaggenstok, die de zes provincies
symboliseren. Reeds direct na de afkondiging rees verzet tegen deze vlag...], idem. Les
emblèrnes nationaux de l'Iran.

7e série, No. 62 (Octobre 1960). De redactie opent met een artikel betreffende Dona
Fabiola, des comtes de Mora, des marquis de Casa Riera, waarin ten eerste een kwar-
tierstaat met wapens gegeven wordt [acht kwartieren] van de nieuwe Belgische vorstin
en vervolgens een schema van Haar verwantschap met Koning Boudewijn. Gemeen-
schappelijke voorvader blijkt te zijn Juan II, koning van Arragon (f 1479). X. G. V.
ex-libris de Decker-'t Serstevens. Verslag van het Congres te Stockholm (21—28 augus-
tus 1960).

7e série, No. 63 (Novembre 1960). Les armoiries de S.M. la Reine. Comte Zeiniger
de Borja. Les armoires de S.S. Jean XXIII. Jacques Berger Carrière. Le 'College of
Arms".

7e série, No. 64 (Decembre 1960). Roger Harmignies. Drapeaux et armoiries au Con-
go [de geschiedenis ging het afgelopen jaar verder: eerst wordt hier nog het nieuwe wa-
pen van de centrale staat genoemd: d'azur a une étoile a 5 rais d'or accompagnée en
chef de six étoiles du même rangées en fasce; daarna dat van Katanga en de vlaggen
van Katanga en Zuid-Kasai...]. Jacques Berger Carrière. Families d'origine beige fixées
a l'étranger: von Rogister.

8e série, No. 67 [Mars 1961; voor de nummers 65 en 66 zie men de tijdschriften-revue
in het aprilnummer]. La fondation de Saint-André-des-Flaments a Madrid.

8e série, No. 68 (Avril 1961). Jacques Berger Carrière Une familie d armuriers liègeois
les Jupille. In memoriam Louis Wirion.

Slakt och Havd; 1960 nr. 3. Folke Wemstedt. Arbetet pa den svenska adelns slakt-
historia och Ridderhusets stamtavlor. Lennart Zielfelt Slakten de Charlière [bevat een
genealogie van de nakomelingen in Zweden van het Luikse geslacht de Charlier],

BIOGRAFISCHE DOCUMENTATIE DIENST

Onder dankzegging aan de schenkers kunnen wij de leden in kennis
stellen van twee goede aanwinsten. Van de heer C. A. G. Janssen te
Nootdorp ontvingen wij een aantal boeken en artikelen in hoofdzaak over
het Westland, meer speciaal over de historie van de R.K. kerken in dat
gebied. De heer O. C. van Hemessen te Ede zond ons een collectie stuk-
ken (voornamelijk Geref.) met betrekking tot Woubrugge.
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