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DE INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND IN
DE PROVINCIE LIMBURG

Naar aanleiding van 'het artikel van de Heer R. F. Vulsma „150 jaar
Burgerlijke Stand" in Gens Nostra van maart 1961, lijkt het ons toch wel
van belang hier iets te vermelden betreffende de invoering van de Burger-
lijke Stand in de provincie Limburg, daar men veelal nog de mening is
toegedaan, dat de invoering dn Limburg eveneens in 1811 geschiedde.

Tengevolge van de inname van Maastricht op 3 november 1794 door
de Fransen kwamen deze streken onder Franse overheersing. Het gebied
waaruit thans de provincie Limburg bestaat, werd, op enkele uitzonde-
ringen na, verdeeld over het departement der Nedermaas met Maastricht
als hoofdplaats en het departement van de Roer met Aken als hoofd-
plaats.

Het departement van de Nedermaas werd bij de wet van 9 vendémiaire
an IV (1 oktober 1795), dat van de Roer bij de wet van 19 ventóse an IX
(10 maart 1801) ingelijfd bij de Franse republiek.

De invordering van de kerkelijke doop-, huwelijks- en overlijdensregis-
ters door de burgerlijke autoriteiten vloeide voort uit de Franse wet van
20 september 1792 „Loi qui détermine Ie mode de constater I'état civil des
citoyens". Artikel 2 van deze wet beval de overbrenging van de registers
naar „la maison commune". Deze wet werd van toepassing verklaard voor
het Departement van de Nedermaas op 24 messidor an IV (12 juli 1796).
In het departement van de Roer is zij ingevoerd bij reglement van 12 flo-
réal an VI (1 mei 1798).

Alvorens door de genoemde besluiten de wet van 1792 op de burger-
lijke stand werd ingevoerd en de inlevering van de doop-, huwelijks- en
overlijdensregisters op het grondgebied van de tegenwoordige provincie
Limburg geschiedde, had een besluit van de representanten van het volk
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bij de legers van ihet Noorden, Sambre en Maas, Portiez (de l'Oise), T.
Berlder, Roger-Ducos, Briez, J. B. Lacoste en N. Hausmann, het
sluiten van een huwelijk vóór en het opmaken van akten van geboorten
en overlijden door de Magistraat mogelijk gemaakt in de door de Fran-
sen bezette gebieden. Bij besluit van 16 brumaire an II (6 november 1794)
werd aan de burgers die dit wilden de vrijheid gegeven een huwelijk aan
te gaan voor de burgerlijke autoriteiten op de voet, zoals dit in Frankrijk
geschiedde. Desgevraagd kon hij tevens akten van geboorten en over-
lijden opmaken. Deze akten moesten in een speciaal register worden op-
getekend.

Tengevolge van dit besluit werden voor de Magistraat van Maastricht
reeds vanaf 22 frimaire an III (12 december 1794) dergelijke akten ge-
passeerd. In het begin geschiedde dit voor de Municipaliteit van de stad,
totdat op 10 thermidor an IV (28 juli 1796) ƒ. A. Mamin 'verschijnt als
„Membre de l'administration municipale de la commune de Maestricht
departement de la Meuse Inférieure, élu Ie six messidor (24 juni 1794)
dernier pour rédliger les aotes destinés a constater la naissance, les maria-
ges et décès des citoyens". Mamin is dus in feite de eerst-toenoemde amb-
tenaar van de burgerlijke stand in Nederland. Hij heeft de oude kerkelijke
registers te Maastricht opgevorderd. Dit blijkt o.a. uit een brief door hem
op 23 thermidor an IV (10 augustus 1796) gericht aan „Citoyen Cyrus
curé de St Cathérine" (thans St Mathias).1)

De kerkelijke registers zijn in het begin overgebracht naar de hoofd-
plaatsen der kantons (b.v. Eysden, Heerlen, Heythuizen, Meerssen,
enz.), omdat de gemeentelijke administratie toen kantonsgewijze was
geregeld- De kantonnale gemeentelijke administratie werd afgeschaft na
de invoering van de wet van 28 pluviöse an VIII (17 februari 1800) en
vervangen door een meer gedecentraliseerd bestuur, waarbij de mairies
voor de verschillende plaatsen van het kanton ingesteld werden, in het
algemeen overeenkomende met de tegenwoordige gemeenten.2)

J. H. J. GULIKERS.

' ) Doopregisters (kladregisters) St Catharina 1676—1766, Maastricht.
2) A. J. A. Flament, Verslagen omtrent 'sRijks Oude Archieven 1919, blz. 445—576:

J. M. van de Venne, Beschrijving van de doop-, enz. registers in de provincie Lim-
burg, blz. 9—11, Den Haag 1953.

Ahnen sind für den nur Nullen,
der als Null zu ihnen tritt;
Steh als Zahl an ihrer Spitze,
und die Nullen zahlen mit.

Wilh. Muller, Epigramme 3 Nr. 56.
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HET GESLACHT VAN DIXHOORN 300 JAAR
1661-1961

door C. J. VAN DIXHOORN

Gedurende tal van jaren houd ik me nu bezig met het verzamelen van
gegevens over dit geslacht. Hoewel allerminst compleet is er thans een
vrij afgerond geheel, zeer zeker wat betreft het aantal jaren. Daarom
lijkt het mij interessant op dit moment tot publicatie te kunnen overgaan.

Veel dank ben ik verschuldigd aan de gemeentearchivaris te Bergen
op Zoom, die mij behulpzaam was bij mijn eerste schreden op het genea-
logische pad en verder het personeel van de gemeentearchieven te Ter-
neuzen en Hoek en van het Rijksarchief te Middelburg, die mij steeds
zeer ter wille waren. Bovendien mag in dit kader 'de naam van ds. Ten
Haaft in Hoek zeer zeker niet ontbreken.

Allen, die mij op enigerlei wijze aanvullingen of verbeteringen aan-
gaande deze genealogie kunnen verstrekken, zal ik daarvoor zeer erken-
telijk zijn.

GENEALOGIE

Eerste generatie:
1. Willem fohannes Logiersz, geboren omstreeks 1660, wordt bij zijn tweede huwelijk

genoemd als weduwnaar van Catlijntje Willems Duin. Te Hoedekenskerke werd
hij op 23 februari 1697 in ondertrouw opgenomen met Cornelia Cornelisse (Hove
van Dijke), jongedochter van Hoedekenskerke, waarna op 13 maart d.a.v. het
huwelijk werd voltrokken. Van dit echtpaar is slechts bekend, dat zij worden ge-
noemd als getuigen bij de doop van hun kleinzoons (zie generatie III). De naam
Hove van Dijke is wellicht een aanwijzing voor het ontstaan van de naam van
Dixhoorn, daar deze niet eerder werd gevonden.
Uit een van beide huwlijken werden o.a. geboren:
1. Logier, volgt 2a,
2. Berbera,
3. Maarten.

Tweede generatie:
2a. Logier van Dixhoorn, geboren omstreeks 1685, is de eerste, waarbij de geslachts-

naam van Dixhoorn wordt gevonden Hij was gehuwd met Tannetje Verdonk.
Datum en plaats van het huwelijk konden niet worden gevonden.
Uit dit huwelijk:
1. Simon, gedoopt te Hoedekenskerke 11 november 1712.
2. Pieter, gedoopt te Hoedekenskerke 7 december 1713.
3. Komelis, gedoopt te Hoedekenskerke 10 december 1714.
4. Johannis, gedoopt te Hoedekenskerke 6 februari 1716, volgt 3a.
5. Komelis, gedoopt te Hoedekenskerke 22 februari 1717, volgt 3b.
Bij 1, 2 en 4 worden o.a. als getuigen genoemd eerdervermelde Willem Johanncs
(of fannis) Logiersz en Cornelia Cornelisse (of Kornelisz).

Derde generatie
3a. fohannis van Dixhoorn, geboren te Hoedekenskerke en aldaar gedoopt 6 februari

1716, landbouwer, overleden 1764, trouwde 23 maart 1749 te Axel (ondertrouw
8 maart) met Feijghje de Regt, dochter van Hermanus de Regt en Maatje de
Craaker.
Uit dit huwelijk:
1. Legier, volgt 4a.
2. Hermanus, ged. in de N.H. kerk te Hulst 4 juli 1756.
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3. Hermanus, ged. in de N.H. kerk te Hulst 23 juli 1758.
4. Maatje, ged. in de N.H. kerk te Hulst 4 november 1759, overleden te Hoek

28 december 1795, trouwde 22 april 1781 te Terneuzen met Aarnotit Voordijk,
geb. te Scherpenisse. 23 januari 1787 hertrouwde zij te Terneuzen met Cornelis
Platteeuw, weduwnaar van Janneke Kok. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen ge-
boren.

5. Hermanus, ged. in de N.H. kerk te Hulst 21 september 1760.
6. Tannetje Esther, ged. in de N.H. kerk te Hulst 6 juni 1762, overleden te Axel

17 april 1832, trouwde 6 april 1780 te Terneuzen met Pieter Dieleman, overleden
te Axel, in 1798. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
Zij hertrouwde te Axel 30 floréal jaar VIII met Pieter Balkenende, geb. 25 april
1773 te Rotterdam, overleden 15 oktober 1826 te Axel, zoon van Dirk Balkenende
en Johanna Krans.

7. Hermanus, volgt 4b.

3b. Kornelis van Dixhoorn, geb. te Hoedekenskerke en aldaar gedoopt 22 februari 1717,
trouwde 29 november 1739 te Terneuzen met Lijbetje Michielse, geb. te Terneuzen.
Uit dit huwelijk:
1. Crijna, ged. te Hoek 11 maart 1743, werd 6 november 1760 te Zaamslag in

ondertrouw opgenomen met Hendrik Smies. Uit het huwelijk Werden 11 kinderen
geboren.

2. Tanneke, ged. te Hoek 24 maart 1745, werd 6 april 1767 te Axel in ondertrouw
opgenomen met Aarnout Dou. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren.

3. N eelt je, ged. te Hoek 27 november 1746.
4. Huybregt, ged. te Hoek 2 november 1748.
5. Pieternella, ged. te Hoek 30 oktober 1749.
Als weduwnaar van Lijbetje Michielse werd Kornelis van Dixhoorn 16 december
1752 te Hoek in tweede echt verbonden met
Willemijntje Drost, weduwe van Boudewijn Boutens.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, ged. te Hoek 9 februari 1754.
2. Josina, ged. te Hoek 20 maart 1755.
3. Jelier, ged. te Axel 24 januari 1759.

Vierde generatie:
4a. Leijier van Dixhoorn, geb. 1753 te Graauw, landbouwer, overleden 15 september

1827 te Hoek, werd 15 april 1778 te Terneuzen in ondertrouw opgenomen met
Cornelia Dey, overleden te Zaamslag 14 februari 1782.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt 5a.

4b. Hermanus van Dixhoorn, geb. 16 januari 1765 te Terneuzen, overleden aldaar
10 februari 1840, landbouwer-herbergier, werd 17 oktober 1789 te Hoek in onder-
trouw opgenomen, waarna 1 november d.a.v. te Terneuzen het huwelijk volgde met
Adriana Nousen, geb. te Hoek 20 juni 1768, overleden te Terneuzen 10 januari 1848,
dochter van fan Nousen en Johanna Elisabeth de Kodin.
Uit dit huwelijk:
1. Johannis, geb. te Hoek 4 april 1790.
2. Joanna Elisabeth, geb. te Hoek 5 augustus 1791, overleden aldaar 27 augustus

1791.
3. Joanna Elisabeth, geb. te Hoek 19 september 1792, overleden te Terneuzen 10

mei 1876, trouwde 24 augustus 1814 te Terneuzen met Francois Laport. geb.
1792 te Zaamslag, zoon van Francois Laport en Francoisc de Jonge.

4. Jelier, geb. te Hoek 8 november 1793.
5. Lejier, volgt 5 b.
6. Feijghje, geb. te Hoek 19 februari 1796, overleden aldaar 8 november 1829 na

een bevalling, trouwde 5 november 1828 te Terneuzen met Andries Vcrheyke,
geb. 1800, schipper, zoon van Jan Verheyke en Anna Vinke. Uit dit huwelijk
werd een dochter geboren.

7. Cornelis, volgt 5c.
8. Tanneke, geb. te Terneuzen 15 maart 1799 (24 ventöse VIII), overleden aldaar

23 juli 1846, trouwde 20 februari 1824 te Terneuzen met Frederik Janssens, geb.
1796, zoon van Anthonie Janssens en Johanna Margaretha Franszen.
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9. Abraham, geb. te Terneuzen 12 september 1800 (25 fructidor IX).
10. Maatje, geb. te Terneuzen 20 oktober 1802 (28 vendémiaire XI), overleden

aldaar 5 december 1884, trou\vde 13 mei 1826 te Terneuzen met Abraham Klaas-
sen, geb. 1803, metselaar, zoon van Michiel Klaassen en Maria Tollenaar.

11. Jacobus, volgt 5d.
12. Mcerten, geb. te Terneuzen 10 februari 1807.

Vijfde generatie:
5a. Johannes van Dixhoorn, geb. 1782 te Zaamslag, overleden te Hoek 25 december

1860, kleermaker, trouwde 22 juni 1806 te Hoek met Anna Adriaansen, geb. 17 juni
1785 te Hoek, overleden aldaar 3 september 1830, dochter van Marinus Adriaansen
en Adriana Zegers.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia fohanna, geb. te Hoek 28 januari 1807, overleden aldaar 16 november

1886, trouwde 22 juni 1824 te Hoek met Cornelis Platteeuw, geb. te Hoek 3 juli
1803, overleden aldaar 23 februari 1884, molenaar, zoon van Levinus Platteeuw
en Bonna de Smet. Uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren.

2. Adriana, geb. te Hoek 9 juni 1809, aldaar overleden 31 augustus 1809.
3. Marin, geb. te Hoek 29 juni 1813, aldaar overleden 19 september 1813.
4. Marinus Johannes, volgt 6a.
5. Feijghje, geb. te Hoek 26 oktober 1816, overl. aldaar 2 juni 1817.
6. Adriana, geb. te Hoek 8 mei 1818, overleden aldaar 21 juni 1877, trouwde 10

september 1836 te Hoek met Marinus Riemens, geb. te Hoek 15 januari 1818,
overleden aldaar 8 december 1882, landbouwer, zoon van Adriaan Riemens en
Joanna Cornelia Nousen. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren.

Als weduwnaar hertrouwde Johannes van Dixhoorn 1 mei 1833 te Hoek met Tan-
neke de Burgemeester, geb. te Hoek in 1782, overleden aldaar 15 december 1853,
weduwe van Servaas Verbruggen, dochter van Adriaan de Burgemeester en Maatje
Kokuyt.

5b. Lejier van Dixhoorri ged. 13 januari 1795 te Hoek, overleden aldaar 14 januari
1845, bakker, trouwde 19 augustus 1825 te Hoek met Elisabeth Vinke, ged. 23
augustus 1800 (5 fructidor IX) te Hoek, overleden aldaar 16 mei 1848, dochtervan
Jannis Vinke en Johanna van Alten.
Uit dit huwelijk:
1. Hermanus, geb. te Hoek 18 september 1826, overleden aldaar 30 november 1826.
2. Adriana, geb. te Hoek 26 november 1827, trouwde 8 mei 1847 te Hoek met

Adriaan van Breen, geb. te Vlissingen in 1824, smid, zoon van Johannes Adriaan
van Breen en Elisabeth van Hoecke. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren.

3. Jannisi, geb. te Hoek 9 oktober 1829, bakker, ongehuwd overleden te Hoek 28
februari 1851.

4. Jacobus, geb. te Hoek 21 oktober 1833, overleden aldaar 8 november 1833.
5. Johanna, geb. te Hoek 18 februari 1835, overleden aldaar 3 mei 1835.
6. Jacobus, geb. te Hoek 29 juni 1836.
7. Johanna, geb. te Hoek 3 mei 1840.

5c. Cornelis van Dixhoorn, geb. te Hoek 29 december 1797 (9 nivöse VI), ged. te
Terneuzen 7 januari 1798, overleden te Bergen op Zoom 2 juli 1853, bakker, trouw-
de 18 november 1824 te Bergen op Zoom met Hendrina Dorothea Wennink, geb.
te Monster 10 september 1793, overleden te Bergen op Zoom 15 januari 1864,
dochter van Willem Wennink en Anna Francina Mulder.
Uit dit huwelijk:
1. Hermanus, volgt 6b.
2. Johannes Jacobus, volgt 6c.
3. Adrianus, volgt 6d.
4. Anna Adriana, geb. te Bergen op Zoom 8 maart 1832.
5. Cornelis, volgt 6e.

5d. Jacobus van Dixhoorn, geb. te Terneuzen 23 januari 1804 (3 pluvióse XIII), over-
leden aldaar 15 december 1841, schipper, trouwde 27 juni 1829 te Terneuzen met
Janna de Vos, geb. in 1805 te Zaamslag, overleden 20 oktober 1837, dochter van
Leendert de Vos en Anna Geelhoed.
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Uit dit huwelijk:
1. Hermanus, levenloos te Terneuzen geb. 10 september 1829.
2. Hermanus, geb. te Terneuzen 20 februari 1831.
3. Anna, geb. te Terneuzen 21 December 1832, overleden aldaar 24 december 1832.
Als \veduwnaar hertrouwde Jacobus van Dixhoorn 9 november 1837 te Terneuzen
met Maatje van Wijck, geb. te Hoek 7 februari 1813, dochter van Jan van Wijck
en Johanna Platteeuw.
Uit dit huwelijk:
1. fan, levenloos geb. te Terneuzen 14 juli 1838.
2. Jan, volgt 6f.

Zesde generatie:
6a. Marinus Johannes van Dixhoorn, geb. te Hoek 24 augustus 1814, overleden aldaar

8 oktober 1888, landbouwer, trouwde 18 juni 1834 te Hoek met Janna Hamelink.
geb. te Hoek 28 januari 1813, dochter van Rokus Hamelink en Cornelia Franse.
Uit dit huwelijk:
1. Antje, ged. te Hoek 29 oktober 1834, overleden aldaar 29 december 1834.
2. Johannes, geb. te Hoek 3 december 1835, overleden aldaar 29 december 1835.
3. Rocus, geb. te Hoek 15 november 1841, overleden aldaar 10 december 1847.
4. Johannes, geb. te Hoek 8 april 1844, overleden te Hoek 3 september 1845.
5. Johannes, volgt 7a.
6. Rokus, volgt 7b.

6b. Hermanus van Dixhoorn, geb. te Bergen op Zoom 18 maart 1825, overleden te
Middelburg 2 februari 1874, zadelmaker, trouwde 3 augustus 1853 te Middelburg
met Cornelia Clasina Reyers, geb. in 1822, dochter van Johannes Cornelis Reyers
en Cornelia van der Werf.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrina Dorothea, geb. te Middelburg 25 maart 1854, trouwde 8 november

1876 te Middelburg met Teunis Konings, geb. in 1856 te Ooltgensplaat, meubel-
maker, zoon van Bartel Konings en Cornelia van Maastrigt. Dit paar emigreerde
later naar Amerika.

2. Jacobus Apolonius, volgt 7c.
3. Anna Adriana, geb. te Middelburg 27 december 1857, overleden te Den Haag

8 juni 1940, eerder getrouwd met Jan van Vlierden, hertrouwde 10 oktober
1923 te Den Haag met Wilhelmus Johannes Jacobus du Chatinier, geb. te Den
Haag 21 april 1863, overleden aldaar 5 januari 1931.

4. Hermyna Cornelia, geb. te Middelburg 13 mei 1863.
5. Cornelia Clasina Maria, geb. te Middelburg 13 juli 1866, overleden te Den Haag

24 april 1952, trouwde 9 februari 1887 te Amsterdam met Bernardus Jacob van
Senus, geb. te Amsterdam 20 december 1861, overleden te Den Haag 26 januari
1939.

6c. Johannes Jacobus van Dixhoorn, geb. te Bergen op Zoom 18 maart 1827, overleden
aldaar 4 februari 1897, slager, trouwde 16 augustus 1849 te Bergen op Zoom met
Josina Johanna Augustijn, geb. te Bergen op Zoom 15 juli 1827, overleden aldaar
8 januari 1891, dochter van Govert Nicolaas Augustijn en Johanna Geertruida
Koudsijn.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Govert, geb. te Bergen op Zoom 5 juli 1851, koopman, aldaar ongehuwd

overleden 19 oktober 1891.
2. Govert Johannes, geb. te Bergen op Zoom 22 januari 1853, particulier, aldaar
ongehuwd overleden 2 maart 1928.

6d. Adrianus van Dixhoorn, geb. te Bergen op Zoom 27 juni 1829, overleden aldaar
4 maart 1887, bakker, trouwde 20 maart 1865 te Bergen op Zoom met Geertruida
Cornelia Pilaar, geb. te Bergen op Zoom 19 augustus 1840, overleden te Breda
29 maart 1919, dochter van Cornelis Johannes Pilaar, gemeentearchivaris, en Zijke
Ros.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes, volgt 7d.
2. Zijke, geb. te Bergen op Zoom 26 februari 1867, aldaar overleden 29 juni 1867.
3. Hendrina Dorothea, geb. te Bergen op Zoom 5 september 1868, overleden te
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Nieuwerkerk aan de IJssel 18-7-1901, trouwde 26 mei 1898 te Bergen op
Zoom met Johan Ernst Jurgens, geb. te Culemborg in 1867, bedrijfsleider glas-
blazerij, zoon van Hecmanus Jurgens en Maaike van Zuuren.

4. Zijke, geb. te Bergen op Zoom 17 september 1871, overleden te Breda 4 januari
1951, trouwde 23 mei 1899 te Bergen op Zoom met Cornelis Maria Asselbergs,
geb. te Bergen op Zoom in 1874, overleden te Rotterdam 3-7-1932, directeur sui-
kerfabriek Wittouck, zoon van Petrus Josephus Asselbergs en Maria Johanna
Daverveldt.
Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren.

5. Anna Adriana, geb. te Bergen op Zoom 10 maart 1879, ongehuwd overleden te
Ginneken door oorlogsgeweld 13 oktober 1944.

6. Johannes facobus, volgt 7e.

6e. Cornelis van Dixhoorn, geb. te Bergen op Zoom 25 juni 1834, overleden aldaar
27 februari 1871, brood- en koekbakker, trouwde 7 juli 1862 te Bergen op Zoom met
Maria Catharina de Haas, geb. te Bergen op Zoom 11 augustus 1836, dochter van
Marinus Johannes de Haas en Anna Augustijn,
Uit dit huwelijk:
1. Dorothea Anna, geb, te Bergen op Zoom 6 juli 1863, overleden te Domburg

11 maart 1906, trouwde Ie: te Bergen op Zoom 30 april 1890 met Govert Johan
David Augustijn, geb. te Bergen op Zoom 4 april 1867, slager, zoon van Nicolaas
Marinus Augustijn en Josina Catharina Rübsaam. Dit huwelijk werd 9 februari
1897 voor de rechtbank te Breda door echtscheiding ontbonden. 2e: te Amsterdam
15 december 1904 met Jan Cornelis de Brei), geb. te Rotterdam 23 augustus
1856, houthandelaar, zoon van Jan de Breij en Johanna Sara Kranenburg, eerder
gehuwd en later gescheiden echtgenoot van Frederica Hermana Behrens.

2. Anna Dorothea, geb. te Bergen op Zoom 24 oktober 1868 en aldaar overleden
15 oktober 1869.

3. Anna Cornelia, geb. te Bergen op Zoom 12 oktober 1870, trouwde 19 mei 1899
te Bergen op Zoom met Francois Jozias de Putter, geb. te Zaamslag 25 oktober
1873, belastingambtenaar, zoon van Levinus de Putter en Janneke Visser.

6f. Jan van Dixhoorn, geb. te Terneuzen 22 december 1839, overleden aldaar 18 janu-
ari 1913, metselaar, trouwde vermoedelijk te Groede met Jozina Karels, geb. te
Groede 2 september 1851, overleden te Terneuzen 10 maart 1892, dochter van
Cornelis Karels en Pieternella van Houte.
Uit dit huwelijk:
1. Pieternella Maatje, geb. in 1874, vermoedelijk te Groede, overleden 7 mei 1953

te Terneuzen, trouwde met Willem Antonie Riemens, geb. 4 september 1869 te
Terneuzen, overleden aldaar 8 februari 1944, zoon van Antonie Riemens en
Janna Frederiksen.

2. Maatje Pieternella, geb. in 1875 te Middelburg, overleden aldaar 10 mei 1880.
3. Janna Sara, geb. te Groede in oktober 1876, overleden te Middelburg 8 septem-

ber 1877.
4. Cornelis Johannes Jacobus, volgt 7f.
5. Maatje Petronella, geb. te Middelburg 10 juni 1880, overleden aldaar 8 juli 1880.
6. Jacobus Jannis Hermanus, volgt 7g.
7. Hermanus, volgt 7h.
8. Maatje Janna Sara, geb. te Terneuzen 19 december 1885, aldaar ongehuwd

overleden 6 december 1942.
9. Willem Maarten, geb. te Terneuzen 13 augustus 1888, aldaar ongehuwd over-

leden 3 augustus 1958.

Zevende generatie:
7a. Johannes van Dixhoorn, geb. te Hoek 9 mei 1847, overleden te Terneuzen 6 oktober

1910, koopman, was getrouwd met: Cornelia Willemsen, geb. te Zaamslag in 1845,
overleden te Terneuzen 22 januari 1915, dochter van Krijn Willemsen en Catharina
de Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Janna, geb. te Hoek 17 mei 1867, ongehuwd overleden te Terneuzen 5 mei 1947.
2. Krijn, geb. te Terneuzen 4 maart 1871, ongehuwd overleden te Terneuzen 22

november 1943.
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7b. Rokus van Dixhoorn, geb. te Hoek 5 juli 1850, overleden aldaar 29 april 1924,
molenaar, trouwde 1 december 1870 te Hoek met: Adriana Jacomina Dieleman, geb.
te Hoek 3 mei 1851, overleden aldaar 5 mei 1917, dochter van Marinus Dieleman
en Cornelia Verbrugge.
Uit dit huwelijk:
1. Janna, geb. te Hoek 6 februari 1871, overleden aldaar 26 mei 1871.
2. Marinus Johannes, volgt 8a.
3. Petrus, volgt 8b.

7c. Jacobus Apolonius van Dixhoorn, geb. te Middelburg 20 juni 1855, overleden al-
daar 9 april 1889, zadelmaker, trouwde 19 april 1876 te Middelburg met: Geer-
truida Helena Adriana Ladenberg, geb. in 1846 te Middelburg, overleden aldaar
28 januari 1888, dochter van Adriaan Gilles Ladenberg en Sara Cornelia de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Clasina Hermina, geb. te Middelburg 24 april 1876, overleden aldaar

8 juni 1884.
2. Jacobus Gerardus, geb. te Middelburg 29 mei 1877, overleden aldaar 4 juni 1881.
3. Adriaan Gilles, geb. te Tholen in 1878, overleden te Middelburg 18 mei 1881.
4. Sara Margaretha, geb. te Middelburg 26 maart 1880, overleden te Tilburg 15

december 1951, trouwde te Middelburg 25 mei 1906 met Carel de Bakker, geb.
te Middelburg 21 oktober 1881, handelsreiziger, zoon van Jan Andries de Bakker
en Rensje Jannetje Schreuder. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren.

5. Geertruida Helena Adriana, geb. te Vlissingen 26 juli 1881, overleden te Middel-
burg 28 juli 1881.

6. Geertruida Helena Adriana, geb. te Goes 3 september 1883, trouwde 9 december
1931 te Den Haag met Johannes Antonius van de Laar, apotheker, geb. te Leiden
8 mei 1865, overleden te Den Haag 13 maart 1940, zoon van Johan v.d. Laar
en M. v. Moerkerken.

7. Jacobus Apolonius, volgt 8c.

7d. Cornelis Johannes van Dixhoorn, geb. te Bergen op Zoom 24 december 1865, over-
leden aldaar 24 mei 1921, bakker, trouwde 26 juni 1895 te Bleiswijk met Elisabeth
Bloemendaal, geb. te Bleiswijk 21 oktober 1866, overleden te Bergen op Zoom
31 maart 1922, dochter van Gijsbert Bloemendaal en Elisabeth van der Wiel.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Gijsbertus, volgt 8d.
2. Bertus, geb. te Bergen op Zoom 21 september 1899, banketbakker.

7e. Johannes Jacobus van Dixhoorn, geb. te Bergen op Zoom 10 maart 1879, overleden
te Breda 23 april 1949, industrieel, trouwde 18 juli 1923 te Breda met:
Elisabeth Oudenhuyzen, geb. te Breda 10 april 1895, dochter van Marinus Ouden-
huyzen en Bertha Kwisthout.
1. Johannes Jacobus, volgt 8e.
2. Frits, volgt 8f.

7i. Cornelis Johannes Jacobus van Dixhoorn, geb. te Middelburg 6 september 1877,
overleden te Terneuzen 18 maart 1959, bootwerker, trouwde 5 juli 1900 te Terneu-
zen met: Jacoba Cornelia Hamelink, geb. te Terneuzen 31 augustus 1878, overleden
aldaar 12 februari 1952, dochter van Krijn Hamelink en Cornelia Sara Harte.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Krijn, volgt 8g.
2. Krijn Jan, volgt 8h.
3. Jozina Cornelia, geb. te Terneuzen 24 juni 1903, trouwde 3 juni 1926 te Ter-

neuzen met Jan Rouw, geb. te Axel 26 november 1898, zoon van Abraham Rouw
en Cornelia Andriessen.

4. Nicolaas Jacobus, volgt 8i.
5. Cornelia Jozina, geb. te Terneuzen 26 oktober 1906.
6. Jacobus Nicolaas, volgt 8j.
7. Johannes Andries, geb. te Terneuzen 18 maart 1909.
8. Andries Johannes, volgt 8k.
9. Pierer, volgt 81.

7g. Jacobus Jannis Hermanus van Dixhoorn, geb. te Middelburg 1 augustus 1881, over-
leden te Terneuzen 23 augustus 1958, bootwerker, trouwde 18 april 1901 te Ter-
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neuzen met: Rachel Elisabeth Riemens, geb. te Terneuzen 26 september 1876,
overleden aldaar 30 juni 1946, dochter van Antonie Riemens en Janna Frederiksen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Anthonie, geb. te Terneuzen 26 september 1901.
2. Janna Jozina, geb. te Terneuzen 7 januari 1903, trouwde 11 maart 1920 te Ter-

neuzen met Jan Johannis Dieleman, geb. te Terneuzen 24 september 1898, boot-
werker, zoon van Adriaan Dieleman en Johanna de Graaf. Dit huwelijk werd
voor de Rotterdamse Rechtbank ontbonden verklaard 25 oktober 1948.

3. Jozina Janna, geb. te Terneuzen 16 september 1904, trouwde 3 januari 1924 te
Terneuzen met Jacobus Marinus Johannes Potters, geb. te Terneuzen 14 maart
1901, zoon van Marinus Potters en Maria Wilhelmina Commerina Florussc.

4. Anthonie Jan, volgt 8m.

7h. Hermanus van Dixhoorn, geb. te Terneuzen 27 oktober 1884, bootwerker, trouwde
7 juli 1910 te Terneuzen met:
Adriana Maria Wieland, geb. te Terneuzen 13 januari 1886, dochter van Leen'
dert Wieland en Hendrika Adriana Scheele.
Uit dit huwelijk:
1. Jozina Hendrika, geb. te Terneuzen 3 juli 1911, trouwde 14 december 1933 te

Terneuzen met Gr7/is Hendrik Kole, geb. te Kruiningen 26 september 1908, elec-
tricien, zoon van Hendrik Kole en Klara Pieternella Roelands.

Achtste generatie:
8a. Marinus Johannus van Dixhoorn, geb. te Hoek 8 februari 1872, overleden te Ter-

neuzen 21 maart 1942, manufacturier, trouwde 5 april 1900 te Terneuzen met:
Hillegonda Ferdinanda Loekemeyer, geb. te Vlissingen in 1876, overleden te Ter-
neuzen 10 maart 1950, dochter van Jacobus Loekemeyer en Jacoba Hendrika van
Offenbeek.
Uit dit huwelijk:
1. Rokus Jacobus, volgt 9a.
2. Jacoba Hendrika Adriana, geb. te Terneuzen 23 juli 1903, trouwde Ie: 15 de-

cember 1943 te Terneuzen met Willem de Zwarte, geb. te Hoek 2 juli 1903,
overleden te Terneuzen 6 juni 1954, landbouwkundig bedrijfsleider, zoon van
Adriaan de Zwarte en Berbera van Sol. Uit dit huwelijk werden geen kinderen
geboren.
2e: 8 september 1955 te Terneuzen met Jan van der Ree, geb. te Terneuzen 9
februari 1905, kolenhandelaar, zoon van Jan van der Ree en Pieternella Tazelaar.

8b. Petrus van Dixhoorn, geb. te Hoek 24 januari 1873, overleden aldaar 19 augustus
1952, molenaar, trouwde 19 augustus 1898 te Hoek met:
Johanna Cornelia Platteeuw, geb. te Hoek 11 januari 1876, overleden te Terneuzen
18 maart 1956, dochter van Johannes Platteeuw en Levina Barbera van Blitterswijk.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Jacomina, geb. te Hoek 6 februari 1899, chef-telefoniste.
2. Levina Barbara, geb. te Hoek 15 december 1901, trouwde 19 augustus 1926 te

Hoek met Jan de Putter, geb. te Hoek 5 maart 1898, graan- en meelhandelaar,
zoon van Cornelis de Putter en Johanna de Regt. Uit dit huwelijk werden 2 kin-
deren geboren.

3. Rokus Johannes, geb. te Hoek 26 november 1907, overleden aldaar 26 maart 1908.
4. Johanna Marina, geb. te Hoek 25 april 1910, trouwde 11 juni 1935 te Hoek met

Jozias de Kraker, geb. te Hoek 26 februari 1910, hoofddirecteur N.V. C. Kersten
en Co te Paramaribo, zoon van Jozias de Kraker en Pleuntje de Jonge. Uit dit
huwelijk werden 3 kinderen geboren.

8c. Jacobus Apolonius van Dixhoorn, geb. te Middelburg 21 augustus 1885, eigenaar
Hotel „De Nieuwe Doelen" aldaar, trouwde 15 mei 1912 te Middelburg met:
Karolina Hendrika Hoogesteger, geb. te Middelburg 16 december 1887, dochter van
Marinus Johannes Hoogesteger en Mijngardina du Mee.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Apolonius, volgt 9b.

8d. Adrianus Gijsbertus van Dixhoorn, geb. te Bergen op Zoom 25 augustus 1897,
bakker, trouwde 19 juli 1921 te Middelburg met Pieternella Joossë, geb. te Middel-
burg 23 juli 1899, dochter van Pieter Joosse en Johanna Willemina Minderhoud.
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Uit dit hu\velijk:
1. Cornelis fohannes, geb. te Bergen op Zoom 8 mei 1922, brood- en banketbakker.
2. Johanna Wilhelmina Elisabeth, geb. te Bergen op Zoom 17 juli 1925, logopae-

diste, trouwde 26 januari 1956 te Halsteren met Jules Pierre Gilbert Baarmans,
geb. te Brussel 4 februari 1928, suikerwerkfabrikant, zoon van Leonardus facobus
Josephus Baartmans en Anna Cornelia Charlotte Louise Demaerel. Uit dit huwe-
lijk werden 3.zoons geboren.

8e. Johannes facobus van Dixhoorn, geb. te Breda 20 september 1924, hoofdingenieur
C.S.M., trouwde Ie 25 april 1947 te Breda met:
Petronclla Verheem, geb. te Rotterdam 22 juni 1924, dochter van fohannes Verheem
en Petronella Bras. Dit huwelijk werd voor de Rechtbank te Haarlem in februari
1959 ontbonden verklaard.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes facobus, geb. te Delft 2 april 1948.
2. Frank Willem, geb. te Breda 3 oktober 1949.
3. Petronella Johanna, geb. te Breda 17 maart 1951.
4. Elisabeth Ruth, geb. te Breda 18 juni 1954.
2e: 12 april 1960 te Genève met:
Eva Dorothea Kerp, geb. te Madrid 13 mei 1926, dochter van Gustav Wilhelm
Ernst Kerp en Irma Lucy Gladyce Schlesinger. De naam Eva werd pas later toe-
gevoegd, omdat deze bij de geboorteaangifte in Spanje niet Werd geaccepteerd.

8f. Frits van Dixhoorn, geb. te Breda 17 maart 1927, journalist en cineast, trouwde 29
september 1958 te Breda met:
Hendrika Maria Hendrina Francisca Verschuren, geb. te Ginneken 11 april 1927,
dochter van Adrianus Verschuren en Maria Hendrina Fokkema.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Johannes Adrianus Lodewijk, geb. te Breda 21 augustus 1959.
2. Maria Elisabeth Julia Clara, geb. te Breda 21 december 1960.

8g. Jan Krijn van Dixhoorn, geb. te Terneuzen 19 september 1900, eigenaar heren-
modemagazijn, trouwde 22 maart 1928 te Terneuzen met:
N'eeltje Elisabeth Pieternella van Wijck, geb. te Terneuzen 13 november 1902,
dochter van Jan van Wijck en fozina Paulina Kolijn.
Uit dit huwelijk:
1. facoba fozina, geb. te Terneuzen 12 december 1928, trouwde 3 juli 1952 te

Terneuzen met Prosper Cyrille Louis de Soomer, geb. te Sas van Gent 14 fe-
bruari 1928, kantooremployé stikstoffabriek Axel, zoon van Ludovicus Hubertus
fosephus de Soomer en Sylvie Marie Bosschaert.

2. Jan Cornelis, volgt 9c.
3. Jozina facoba. geb. te Terneuzen 31 december 1936, trouwde 17 november 1959

te Terneuzen met Gerrit Pieter Eckhardt, geb. te Terneuzen in 1935, manufac-
turier, zoon van Johannes Adriaan Eckhardt en Catharina van Cadzand.

8h. Krijn Jan van Dixhoorn, geb. te Terneuzen 3 maart 1902, transportarbeider, trouw-
de 25 juli 1935 te Terneuzen met:
Magdalena Kamerik, geb. te Terneuzen 15 juni 1904, dochter van Bastiaan Kamerik
en Catharina de Smit.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, geb. te Terneuzen 7 december 1935.

8i. Nicolaas facobus van Dixhoorn, geb. te Terneuzen 21 juli 1905, slager, trouwde te
Terneuzen 29 oktober 1931 met:
Elena Maria Kaan, geb. te Terneuzen 6 juli 1907, dochter van Daniël Kaan en
en Anthonina fohanna Adriana Dekker.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Daniël, geb. te Terneuzen 17 september 1932.

8j. facobus Nicolaas van Dixhoorn, geb. te Terneuzen 9 december 1907, timmerman,
trouwde 19 maart 1936 te Terneuzen met:
Johanna Leuntje de Zeeuw, geb. te Terneuzen 9 februari 1910, dochter van Cornelis
de Zeeuw en Rachel van Driel.
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8k. Andries Johannes van Dixhoorn, geb. te Terneuzen 18 maart 1909, kapper, trouwde
30 september 1937 te Terneuzen met:
Francina Maria de Haas du Pon, geb. te Terneuzen 17 februari 1909, dochter van
Jan Alexander de Haas du Pon en Cornelia Adriana van Gelderen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan André, geb. te Terneuzen 1 mei 1942.

81. Piefer van Dixhoorn, geb. te Terneuzen 31 augustus 1916, bankwerker, trouwde
3 oktober 1946 te Terneuzen met:
Catharina Maria van Es, geb. te Terneuzen 12 september 1921, dochter van
Adriaan van Es en Maria Cornelia Verlinde.
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Maria, geb. te Terneuzen 25 december 1947.
2. Adriaan Cornelis, geb. te Terneuzen 8 juni 1950.

8m. Anthonie Jan van Dixhoorn, geb. te Terneuzen 13 juli 1915, ambtenaar P.T.T.,
trouwde 31 juli 1947 te Terneuzen met:
Wilhelmina Maria Wisse, geb. te Terneuzen 2 mei 1919, dochter van Anthonie
Wisse en Catharina Francina Bedet.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Jannis Hermanus, geb. te Terneuzen 14 juli 1948.
2. Jacobus Anthonie, geb. te Terneuzen 15 september 1949.
3. Catholina Francina, geb. te Terneuzen 24 april 1957.

Negende generatie:
9a. Rokus Jacobus van Dixhoorn, geb. te Terneuzen 27 november 1900, manufacturier,

trouwde 15 april 1926 te Terneuzen met:
Judith Pieternella van Leuven, geb. te Terneuzen 7 januari 1905, dochter van
Martinus August van Leuven en Willemina Josina Janse. Dit huwelijk werd 2
januari 1935 voor de Rechtbank te Middelburg ontbonden verklaard.
Uit dit huwelijk:
1. Marinus Johannes, geb. te Terneuzen 10 november 1929.

9b. Jacobus Apolonius van Dixhoorn, geb. te Middelburg 3 mei 1913, hotelhouder,
trouwde 10 juni 1939 te Binley (graafschap Warwick), district Burg. Stand
Coventry, met:
Rose Mary Lord, geb. te Coventry.
Dit huwelijk werd kinderloos voor de Rechtbank te Middelburg 19 april 1950 ont-
bonden verklaard.
2e: 21 november 1958 te Middelburg met:
Wilhelmina Florentine van de Wiel, geb. te Vlagtwedde 5 december 1920, dochter
van Paulus Marinus van de Wiel en Bertha Auguste Catharina Bergbusch.

9c. Jan Cornelis van Dixhoorn, geb. te Terneuzen 2 maart 1933, mede-eigenaar heren-
modemagazijn, trouwde 29 mei 1956 te Terneuzen met:
Cornelia Pieternella Vroegop, geb. te Terneuzen 21 november 1935, dochter van
Mattheus Vroegop en Pieternella de Zwarte.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Mattheus, geb. te Terneuzen 20 september 1959.

Bergen op Zoom, maart 1961.
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HISTORISCH ONDERZOEK OUDE KERKKLOKKEN EN BEIAARDEN

De Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (gevestigd te Amsterdam,
Oudezijds Voorburgwal 101) heeft in samenwerking met de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg enige tijd geleden een Historische Commissie
in het leven geroepen, teneinde tot een verantwoorde documentatie van
het nog in Nederland aanwezige klokken- en beiaarderibezit te komen.
Zij roept daartoe ook de medewerking van onze leden in, die door hun
genealogisch onderzoek immers vaak goed op de hoogte zijn van de plaat-
selijke geschiedenis van een of meer gemeenten. Het gaat niet alleen om
een technische inventarisatie t.a.v. grootte, klokkengieter, gietjaar, op-
schriften', versieringen, profiel e.d., doch ook om registratie van de vaak
moeilijk achterhaalbare literatuur, die over de kerkelijke gemeenten be-
staat.

De commissie zal elk gegeven, hoe klein ook, in dankbaarheid aanvaar-
den. Opgaven kunnen gezonden worden aan het Hoofd van de commissie,
de Heer A. Lehr, Borgdijk 20 te Asten (N.B.).

HOE JUIST HET SCHEEN, HOE FOUTIEF HET WAS

Sommige voorouders schijnen er een bizonder genoegen in te smaken
hun identiteit en antecedenten voor 'hun nakomelingen zo zorgvuldig mo-
gelijk te verbergen. Iedere genealoog zal dit op zijn tijd ondervinden. Er
zijn er, die plotseling in een plaats opduiken, zonder ook maar enige aan-
wijzing na te laten, waarvandaan zij gekomen zijn. Andere verwisselen
tijdens hun leven van naam of gebruiken afwisselend patronymicum en
een geslachtsnaam. Dan zijn er, die precies gedurende een 'hiaat in het
betrokken register iets belangrijks ondernemen, zoals gedoopt of begraven
worden of zich in de echt laten verbinden.

Een aparte plaats nemen echter die ivoorouders in, die ons bij wijze
van aardigheid aan een dubbelganger voorstellen, waaruit wij moeten
kiezen, of, en dat is nog erger, uitsluitend deze dubbelganger naar voren
schuiven en zelf ongekend in de schaduw hiervan verscholen blijven. Het
volgend voorbeeld moge dit eens illustreren.

Bij onderzoekingen in Leiden stuitte ik op de ondertrouw op 6 novem-
ber 1733 van ]oost Overduijn de jonge met Catharina Sievers. De brui-
degom was weduwnaar van Maria Mornaar. Terugzoekend naar dit
eerste huwelijk startte ik bij 1732 en eerst in 1709 trof ik de ondertrouw
aan van Joost Overduijn, mandenmaker, j.m. van Leiden vergezeld door
zijn vader Jacobus van Overduijn, met Maritje Warnaar, j.d. van Leiden.
Hoewel de vrouwsnaam nog wel eens verschillend werd geschreven,
bleek uit de diverse doopinschrijvingen toch wel, dat deze Mornaar moest
luiden en zo werd dan Maritje als Maria op 20-10-1681 te Leiden ge-
doopt, zijnde dochter van Maarten Mornaar en Grietje Pieters. De man-
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denmaker Joost vinden we als -dopeling terug op 27-1-1693 te Leiden,
zoon van Jacobus Ove.vd.uijn en Jannetje Willems Masier.

Dat Joost op de leeftijd van 16 jaar met een elf jaar oudere vrouw
huwde, sprong dadelijlk in het oog, doch was nog geen reden tot onge-
rustheid. Dit was ondertussen ook niet de omstandigheid, dat Joost de
Jonge bij zijn ondertrouw in 1733 door zijn vader Joost was vergezeld,
ofschoon deze dus blijkbaar Jacobus moest heten; vermoedelijk een ver-
gissing in 1733, immers het huwelijk in 1709 en de doop in 1963 toonden
toch zonneklaar aan, dat Jacobus diens ware voornaam was.

Deze vergissing kwam ineens in een heel ander licht te staan, toen ik
toeval'lig bij het zoeken naar iets anders, óók in 1733, maar dan in januari,
negen maanden eerder, de ondertrouw aantrof van Joost Overduijn de
Jonge met... Maria Mornaar.' Nu bleek de in 1733 tweemaal in het huwe-
lijk getreden Joost Overduijn op 13-4-1714 gelijk met zijn tweelingbroer
Jacobus in de Pieterskerk te Leiden te zijn gedoopt als zoon van de in
1709 gehuwde Joost Overduijn en Maria Mornaar. Moeder en schoon-
dochter droegen dus dezelfde naam.

De in eerste instantie gemaakte denkfout, dat iemand in hetzelfde ka-
lenderjaar wel niet tweemaal zou trouwen, kan, zoals uit 'het voorgaande
volgt, tot lelijke vergissingen leiden.

Voorzichtigheid is de moeder van de... genealogie!

Amsterdam, R. F. Vulsma.

Wij berichten de huwelijksvoltrekking van

JOHANNES B. GLASBERGEN en YOLLANDA A. OLTHOFF

op 11 juli j.l. te Middelburg, alsmede de geboorte van

ALEXANDRA,

dochter van de heer en mevrouw Rog-Schagen, op 20 juni j.l. te Amsterdam;

ALLART JOHAN,

zoon van de heer en mevrouw Lakke-Dijkman, op 22 juni j.l. te Zeist;

WICHERD1NA CATHARINA LUCIA,

dochter van de heer en mevrouw Loonstra-Slinkman, op 25 juni j.l. te Groningen;

ARJEN CORNELIS,

zoon van de heer en mevrouw fongejan-Hakker, op 4 juli j.l. te Leimuiden;

W1LHELMA,

dochter van de heer en mevrouw Weyn Banningh-Büning, op 5 juli j.l. te Arnhem,
en van

JEANETTE W1LMA CORNELIA,

dochter van de heer en mevrouw Van Galen Last-Wiersema, op 16 juli j.l. te Utrecht.

Aan allen onze hartelijke gelukwensen.
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IV/2
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v. BLYENBURG

-v/v. O e n e
14-9-1766

•(• Amsterdam
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HARSKERS

-^. Meppel
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oo I. Amsterdam 2/25-6-1797
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ROYAARDS
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•^ Amsterdam 21/29-2-1801
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oo Amsterdam 13-4-1831

III/2
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van HEERING
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Samenstelline: A.R.K.
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BOEKBESPREKING
Jaarboekje uoor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken,

53e deel (1961). Leiden 1961.

Na een aantal verenigingsberichten volgt een Korte Kroniek van Leiden en Omstre-
ken over het jaar 1960 en wordt aan een aantal vooraanstaande, in 1960 overleden
Leidenaars een In Memoriam gewijd: Mr. Willem de Clerq, Dr. Antoine Hubertus
Marie Cornelis Kessen, Leo Johannes Mens (van wiens hand een nog hierna te noemen
bijdrage is opgenomen) en Jan de Bruyne.

Het merendeel van de inhoud wordt, zoals gebruikelijk, hierna ingenomen door een
aantal bijdragen, waarvan hier een aantal genoemd mogen worden: Mej. mr. Annie J.
Versprille opent de reeks met een beschrijving van de geschiedenis van „De Gouden
Bal" (Papengracht 32, behuizing van de Leidse Courant), waarin zij (zonder nu hele-
maal volledig te zijn ten aanzien van eigenaars van dit pand, teneinde niet een te droge
opsomming te krijgen) een interessant beeld geeft van de lotgevallen sinds 1527, de
eerste maal dat dit genoemd wordt. Het was een goede gedachte dit artikel uit het
jubileum-nummer van De Leidsche Courant van 1 oktober 1959 ook hier op te nemen,
teneinde het een wijder en ook wel duurzamer verspreiding te geven. Van de hand
van wijlen Leo ƒ. Mens is „Over twee merkwaardige gevelstenen in het Leidse stad-
huis". Dit zijn de ter weerszijden van de trap van dit beroemde stadhuis aangebrachte
stenen „Bewaert Heer Holland" en rechts daarvan „En salight Leyde". Op deze tekst
maakte de Leidse componist Cornelis Schuyt een canon, die sinds 1924 herhaaldelijk
te Leiden is uitgevoerd. W. f. van Varik wijdde een korte bijdrage aan De Hofstede
„Duinzicht" en het Rechthuis te Oegstgeest, terwijl A. P. J. Bakkers een conciëntieus
geannoteerde tekstuitgave geeft van de keur, waarbij in 1648 te Warmond rooilijnen
werden vastgesteld. /. W. Niemeijer citeert in zijn „Een bezoek aan Duinrell in het
begin van de 18e eeuw" uitvoerig een aardige bron, nl. de „Lofzang op Duynrel, Buy-
ten-Huys van de Heer van Ellmeet, onder Wassenaer'" van de hand van Coenraat
Droste, achter diens in 1707 uitgegeven vertaling van Themistocles. Onder de nogal
alarmerende titel „Revolutie in Leiden" geeft dr. ƒ. P. Duyverman een overzicht van
de al met al toch gezapige wijze waarop in 1848 te Leiden voorzorgsmaatregelen wer-
den genomen. Er gebeurde niets. De volgende bijdrage raakt zijdelings nog even het
Oranjehuis; in zijn artikel „Een eeuw geleden muziekfestivals te Leiden" blijkt namelijk
ook de belangstelling van de kunstzinnige koningin Sophie (de eerste gemalin van
koning Willem III) voor deze uitvoeringen. De langste publicatie temidden van de
merendeels nogal korte artikelen in dit jaarboekje is die van ons lid A G. van der
Steur: De Geschiedenis van de Zwanburger Polder te Warmond (eerste deel). Die-
genen, die door genealogische studies interesse hebben voor dit gebied, zij de lezing
van dit artikel van harte aanbevolen. Vooral over de molen van deze polder (bekend
als de „molen van Cozijn" (naar Arie Cozijn, die van 1886 tot 1940 molenaar was))
zijn de informaties die de heer Van der Steur verstrekt zeer uitvoerig; zo geeft hij op
blz. 130—131 een bijna volledige lijst van de molenaars sinds 1642.

De heer ƒ. C. Lunenburg zet zijn publicatie van Rijnlandse volksverhalen voort;
L. G. de Graaf geeft onder de titel Het Leidse dialect en enige oude kinderspelen een
opsomming van hem door W. Bodrij verstrekte (maar geenszins alleen te Leiden in
zwang zijnde!) dialectwoorden; mej. I. van den Bosch schrijft naar mededelingen van
/. P. J. M. Driessen over Edelsmeedwerk in de 19e eeuw (vervaardiging van het oor-
ijzer, zoals dat in Rijnland en Delfland gedragen werd) en G. M. Zoetemelk beschrijft
de korenmolen aan de Kleipoel te Rijpwetering.

Het jaarboekje sluit met een overzicht van de veranderingen die gedurende 1960 in
het Leidse stadsbeeld plaats vonden, van de restauraties in de omgeving van Leiden
en een literatuuropgave betreffende Leiden en omstreken van in 1960 verschenen studies.

H. Wagenvoort. Tontines; een onderzoek naar de geschiedenis van de
lijfrenten bij wijze van tontine en de contracten van overleving in de
Republiek der Verenigde Nederlanden. Assen, 1960. [Diss. Utrecht].

Op 28 juni j.l. promoveerde schrijver te Utrecht over dit onderwerp. Het is, ter
oriëntatie van de lezers, wellicht niet ondienstig hier even te citeren wat schr. op pag.
12 als omschrijving ven een tontine vermeldt:

Het kenmerk van een tontine bestaat hierin dat aan de deelnemers die een vooraf
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bepaald bedrag hadden ingelegd, door de debiteur jaarlijks een voorafovereengekomen
rente werd vergoed. In tegenstelling tot hetgeen bij een lijfrentelening gebruikelijk was.
moest de debiteur van een tontine tot het overlijden van de laatste deelnemer(s) het
volle rentebedrag uitkeren. Als bijv. een stad een lijfrentelening sloot, daarvoor van
100 particulieren elk f 1000,— ontving, en 6% rente vergoedde, betaalde de stad over
het eerste jaar in totaal derhalve f 6000,—, n.l. aan elke deelnemer f 60,—. Wanneer
na 20 jaar het aantal deelnemers door overlijden bijv. tot 60 was geslonken, behoefde
de stad nog maar f 3600,— te betalen. Maar als de lening gesloten was bij wijze van
tontine moest de stad het totale rentebedrag blijven betalen aan de nog levende deel-
nemers. Daar stond tegenover dat de rentevergoeding lager was, bijv. 4%. Voor de
stad betekende dit dat slechts f4000,— moest worden betaald, maar nu tot het over-
lijden van de laatste deelnemer. Voor de deelnemer betekende het dat hij aanvankelijk
met minder rente genoegen most nemen dan bij een gewone lijfrente, maar indien hij
langer leefde een steeds hoger rendement, een klimmende of accresserende lijfrente zou
genieten. Na het overlijden van de langstlevende was geen uitkering meer verschuldigd
en verviel het kapitaal aan de organisator.

Deze vorm van lijfrente ontleent zijn naam aan de Italiaan Tonti, die in 1653 het plan
daartoe (dat een bewerking was van in Italië toen reeds lang bekende montes pietatis)
voorlegde aan Mazarin.

Na een aantal inleidende beschouwingen (o.a. over sterfteprognoses en juridische
problemen) geeft schr. op pag. 115—153 een chronologisch overzicht van alle (314)
tot dusver bekend geworden tontinaire leningen, resp. particuliere contracten van over-
leving. De oudste is die van Kampen uit 1670, de jongste een van Amsterdam uit 1850.
Het is duidelijk, dat wanneer de naam van de deelnemers aan zulk een tontine bewaard
zijn gebleven (hetgeen overigens niet altijd het geval is) een waardevolle genealogische
bron bestaat. Onder de bijlagen treffen wij stamreeksen (schr. had deze beter genealo-
gieën kunnen noemen, daar hij verscheidene takken omvat) aan betreffende de geslachten
Van Dale, Vandalle, Van Dalen en Dusart.

G. C. Helbers. Een levensteken uit 1848 van een naar Noord-Amerika
geëmigreerde Drenth.

De auteur, directeur van het Provinciaal Museum van Drente, deed ons een over-
druk toekomen van dit artikel uit de Nieuwe Drentse Volksalmanak, 79e jrg. (1961).
na een korte inleiding publiceert schr. een brief, die de 23 juni 1810 te Beilen geboren
en op 17 mei 1847 van Hellevoetsluis naar de Nieuwe Wereld vertrokken Jan Wil-
lemsz. Nijsingh (N'ijzing) na zijn aankomst (na een reis van 2% maand) schreef aan
mr. H. Vos te Assen, toendertijd procureur bij het Provinciaal Gerechtshof.

/. P. Rogier. Inventaris van de Archieven berustende in de Archiefbe-
waarplaats der Gemeente Delft. Z.p.z.j. [Delft, 1961].

Het is verheugend, dat van het sinds enige tijd zo uitzonderlijk fraai gehuisveste
archief te Delft een, zij het ook beknopte inventaris is verschenen. Juist waar de inhoud
van dit archief nog een aantal lacunes telt, die men in de komende jaren hoopt aan
te vullen, heeft men voor de nummering de universele decimale classificatie gekozen,
opdat t.z.t. aanvullingen gemakkelijk tussengevoegd zullen kunnen worden.

Ik wil echter niet nalaten hier een wens uit te spreken ten aanzien van een in uitzicht
gestelde verbeterde uitgave. Het is natuurlijk volkomen correct, wanneer men in een
inventaris voor bepaalde bestanddelen verwijst naar gedrukte inhoudsopgaven elders,
doch in de praktijk is dit vaak lastig voor de doorsneegebruiker. Wanneer men nu
ten aanzien van de retroacta der B.S. verwijst naar de „Beschrijving" van H. Brouwer
uit 1929, dan is men nog niet zo héél veel wijzer. Zou men daarom, juist ten gerieve
van de vele genealogen die toch ook te Delft wel een groot deel der bezoekers zullen
uitmaken, bij een herdruk deze specificatie uit de Beschrijving en het Supplement van
Brouwer in extenso willen opnemen? Als men dan ook nog aangeeft, welke archief-
bestanddelen geficheerd of geklapperd zijn, is de genealoog die zich deze inventaris
aanschaft tenminste voldoende georiënteerd als hij deze inventaris thuis bij de hand
heeft.

Verslag over 1960 van het Archief der Gemeente Delft.
De archivaris van Delft was zo attent, ons de bijlage van het verslag der Gemeente

Delft, die over het archief handelt, toe te zenden. Wanneer men zulk een overzicht
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ziet van hetgeen op een archief als het Delftse van het personeel gevergd wordt, dan
begrijpt men ten volle de verzuchting op pag. 4: „Bezoekers die over zeer gevarieerde
onderwerpen inlichtingen vragen, vinden snel hun weg naar de kamers der archivaris-
sen; telefoons verstoren de stilte in de werkvertrekken van hen die eigenlijk, willen zij
iets tot stand brengen, in monachale afzondering moeten voortgaan met hun arbeid.
De raakvlakken met het „moderne" leven zijn zo veelvuldig geworden, dat weten-
schappelijke prestaties hierdoor bedreigd worden".

Van de werkzaamheden die afgesloten werden noem ik ter oriëntatie van onze lezers,
dat de fichering van de doopboeken Oude Kerk nrs. 11, 12 en 13 (resp. de jaren
1664—1685, 1685—1703 en 1704—1734 betreffende) en Nieuwe Kerk nr. 59 (1683—
1710) voltooid werd. Deze ca. 145.000 fiches (!) moeten alle lexicografisch worden
geordend èn ingepast in de reeds zeer grote verzameling, die op de studiezaal ter be-
schikking van het publiek staat.

Van de vele aanwinsten worden hier slechts twee archiefbestanddelen genoemd: het
archief van de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente 1628—1917 en papieren van de
bekende predikant-dichter ds. P. A. de Genestet zijn nu door de kerkeraad ook aan het
gemeente-archief (in bruikleen) overgedragen.

Walthec Freiherr v. Ungern-Sternberg. Geschichte der Baltischen Ritter-
schaften. Limburg a.d. Lahn (C. A. Starke Verslag) 1960. DM 17,—.

De in december 1959 op 78-jarige leeftijd te Kiel overleden auteur heeft de ver-
schijning van dit werk, waaraan hij de laatste jaren van zijn leven steeds heeft ge-
arbeid, niet meer mogen beleven. De uitgave van zijn manuscript werd nu verzorgd
door zijn weduwe en door Arved Freiherr v. Taube, die er een Zum Geleit aan toe-
voegde. Deze wijst daarin op twee facetten, die beide bij lezing van dit betrekkelijk
beknopte geschrift (het telt, zonder de bijlagen, slechts 90 bladzijden) zeer juist bleken.
Om met de positieve te beginnen: dit werk is geschreven door iemand, die in de jaren
voor de Eerste Wereldoorlog het leven als Rittergutsbesitzer in de Baltische landen nog
zelf heeft meegemaakt en die bij de beschrijving van alle kwesties, die toen een rol
speelden, uit eigen ervaring kon putten. Hij beschikt daardoor over detail-informaties,
die een ander niet licht meer zou hebben kunnen achterhalen.

Maar even juist is de opmerking van de inleider, dat we hier geen „zünftiger Fach-
historiker" voor ons hebben. Waanneer men zulk een zinsnede leest, denkt men met
een understatement te doen te hebben, of vermoedt men dat ermee gezegd wil zijn,
dat de auteur (die n.l. zelf ook geschiedenis heeft gestudeerd en die als wetenschap-
pelijk ambtenaar aan het Institut für Ostforschung aan de univcrs'teit van Konings-
bergen verbonden is geweest) niet behoorde tot die bepaalde groep onder de toen-
malige Duitse historici, die door hun collega's enigszins smalend „die Zunft" werden
genoemd. Dit zou geen schande geweest zijn: een man als Friedrich Meinecke behoorde
er ook niet toe.

De werkelijkheid is echter anders. Wanneer men een geschiedbeschrijving van de
vier adelskorporaties (Estland, Lijfland, Koerland en Oesel) in de voormalige Oostzee-
landen schrijft, kan dat uiteraard alleen in het raam van een geschiedenis vari de
Duitse Orde. Nu bestaat daar veel literatuur over, ook recente. Dat schr. het in 1954
verschenen grote werk van Marjan Tumler (Der deutsche Orden im Warden, Wach-
sen und Wirken bis 1400) niet meer heeft geraadpleegd, kan begrijpelijk zijn, hoewel
in zijn literatuuropgave nog wel nieuwere werken voorkomen. Bedenkelijker wordt
het echter, wanneer in die opgave eenvoudig alle grote werken over deze orde ont-
breken, zoals die van Voigt, Ewald, Schiemann, Krumbholtz, Lohmeyec, v. Treitschke,
Oehler, Werminghoff. Lüdtke, Maschke, Sohn en Krollmann, om een dozijn te noemen.
De gevolgen zijn dan ook niet uitgebleven. De geschiedenis van de Duitse Orde is
het belangrijkste voor de Middeleeuwse periode. Hieraan zijn welgeteld nog geen vier
bladzijden gewijd, waarbij dan nog een essentiële gebeurtenis als de slag bij Tannenberg
in 1410 niet eens genoemd wordt. Een andere essentiële wijziging (de overgang tot het
Protestantisme in 1525) wordt niet in zijn hoofdoorzaak beschreven (de toenmalige
grootmeester, Albrecht van Hohenzollern, ontstemd over het feit dat de keizer hem niet
had gesteund bij zijn pogingen de Duitse Orde van de Poolse leenheerschappij te be-
vrijden, ging tot het Protestantisme over en seculariseerde Pruisen tot een eigen her-
togdom) doch slechts in zijn uitwerking op bijkomstige, regionale gebeurtenissen ge-
schetst.

Nu kan men tegenwerpen, dat men toch kan volstaan met een juridisch-institutionele
geschiedenis van deze adelscorporaties en de algemene historische gang bekend mag
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veronderstellen. Inderdaad, en in het begin van het boek krijgt men dan ook die indruk
Maar gaandeNveg (vooral bij de beschrijving van de 19e eeuw en de eerste decennia
van de 20e eeuw) wordt deze weg terecht verlaten en worden de diverse beraadsla-
gingen en voorstellen der corporaties steeds beschreven in hun samenhang met de
gebeurtenissen op politiek, sociaal en economisch gebied. Daarbij toont de schrijver
zich enerzijds goed gedocumenteerd, maar anderzijds toch ook wel erg partijdig. Voor
het al vroeg optredende Russisch-nationalistische verzet tegen deze, in hun bestuur
op zijn best „paternalistische" buitenlanders heeft hij geen begrip. Want als buiten-
landers werden zij toch door de autochtone bevolking gezien. Men vergete b.v. niet,
dat deze grootgrondbezitters, aan wie tot 1905 bij uitsluiting het bestuur én de ver-
tegenwoordiging bij de regering in St. Petersburg was opgedragen, voor het overgrote
deel Duitsers waren. Zij waren Duits, spraken Duits en voelden Duits.

Het is ver van mij, de spanningen te onderschatten, waaraan de geslachten als die
van de schrijver door de loop der gebeurtenissen zijn onderworpen. Wanneer men
daarover ingelicht wil worden, dan leze men vooral deze studie. Men zij echter op zijn
hoede voor een vaak al te formalistisch standpunt en raadplege daarnaast vooral ook
een meer algemeen werk over de geschiedenis dezer landen.

Het boekje werd door de op genealogisch gebied zeer actieve uitgeverij fraai verzorgd.

Dr. A. W. E. Dek. Het geslacht Van der Staal. Rijswijk, 1960.

Onvermoeibaar zet schr. zijn verzorgde publicaties over diverse geslachten voort.
Ditmaal geeft hij een genealogie van een uit Strijen afkomstig geslacht (stamvader is
de aldaar op 20 dec. 1729 begraven Arie van der Staal) die zich over acht generaties
tot op heden uitstrekt. Als bijlage is o.a. een kwartierstaat opgenomen van 16 kwartie-
ren van de op 6 dec. 1772 te Sommelsdijk geboren Anne Knape.

Dit met een aantal familieportretten geïllustreerde boekje is a raison van f 12,50 bij
de auteur (Thierenskade 104, Rijswijk; postgironr. 543595) verkrijgbaar.

M. C. van Hall. Drie eeuwen; de kroniek van een Nederlandse familie.
Amsterdam (W. ten Have N.V.) 1961. Fl. 15,—.

De achterneef van Amsterdams burgemeester en diens als „financier van het Verzet'
bekende broer Walraven van Hall heeft in een vlotte, alleraardigst leesbare vorm ge-
stalte gegeven aan de geschiedenis van dit bekende geslacht. Aan hetgeen hierover in
de landelijke dagbladen is geschreven hoef ik er weinig toe te voegen; ook al heeft
men geen enkele genealogische „binding" met dit geslacht, dan nog is het lezen van
dit fraai uitgegeven werk een waar genoegen. Dankbaar heeft schr. kunnen putten uit
familie-overleveringen en ook enkele aardige familiefoto's verluchten het vrijmoedig
geschreven geheel.

Wel dient hierbij te worden aangetekend, dat men (afgaande op de titel, die anders
zou doen vermoeden) hier géén geschiedenis van het gehele geslacht Van Hall mag
verwachten. Schr. heeft slechts, in betrekkelijk losse vorm, een aantal grepen gedaan.
Wil men een volledig overzicht van de genealogische gegevens van deze familie, dan
zij men verwezen naar het Nederland's Patriciaat, 24e jrg. Doch daarnaast leze men
dit werk.

Nederland's Patriciaat, 47e jaargang (1961). Uitgave van ihet Cen-
traal Bureau voor Genealogie, Nassaulaan 18, 's-Gravenhage.

Door verschillende omstandigheden heeft de aankondiging van het verschijnen van
deze jaargang van het bekende „blauwe boekje" lang op zich laten wachten. Onder
redactie van F. de Josselin de Jong heeft men in deze jaargang 23 artikelen opgenomen,
waarvan slechts 5 genealogieën betrekking hebben op geslachten, die reeds eerder in
deze uitgave werden behandeld, n.l. Baud, Heemskerk, Huber, Sillem en Van Tien-
hoven. De overige 18 geslachten, die nog nimmer in Nederland's Patriciaat werden
opgenomen, vallen uiteen in twee groepen. Van een drietal (Driessen, Moorrees en
Siemens) bestonden al eerder publicaties, doch ten aanzien van de resterende 15 ge-
slachten verschenen nog nimmer samenhangende gegevens van enige omvang. Dit zijn
de geslachten Van Beusekom (Beusichem) en Van Beusekom (Doetinchem), Van den
Biesen, Van der Dussen, Furnée, Graafland, Jurry, Marres, Mouthaan, de Munnick,
Nagel, Plemp, Romme, Doude van Troostwijk, Van der Voort en Wildschut.

De publicatie betreffende Doude van Troostwijk omvat het nageslacht van Willem
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Isaac van Beusekom, die bij K.B. dd. 6 aug. 1860 nr. 24 vergunning verkreeg zijn naam
Beusekom te "wijzigen in die van zijn moeder Doude van Troostwijk. De genealogie
van het oudere, thans uitgestorven geslacht Doude van Troostwijk hoopt men in een
der volgende jaargangen van het Centraal Bureau voor Genealogie te publiceren.

De diverse publicaties en de wijze van uitvoering staan op het van deze uitgave
bekende hoge peil. Een woord van dank aan auteurs en redactie is dan ook zeker
op zijn plaats. Wel ware het te wensen (hoewel dit natuurlijk financiële gevolgen heeft)
dat men steeds toch óók ver verwijderde, mogelijk zelfs uitgestorven takken behan-
delde. Het is altijd enigszins teleurstellend aan het hoofd van een genealogie te moeten
lezen: „De uitwerking begint na generatie..." of in een artikel tegen te komen: „Uit
dit huwelijk o.a.:".
De lijst der in de loop der jaren in deze publicatie behandelde geslachten is werkelijk
indrukwekkend. Gaarne neem ik derhalve uit het voorwoord de opwekking over, dat
men zich door vaste intekening op deze uitgave abonneert. Niet alleen verzekert men
zich daardoor van de automatische toezending van deze jaarboekjes, waardoor moge-
lijke teleurstellingen bij voorbaat uitgesloten zijn, doch tevens vergemakkelijkt men de
leiding van het Centraal Bureau, dat zich voor alle beoefenaren der genealogie zo ver-
dienstelijk maakt, het bepalen van de grootte der oplage.

Jaarboek van het Centraal Bureau foor Genealogie, deel XIV (1960).
Uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie, Nassaulaan 18,
's-Gravenhage.

Deze uitgave opent zoals gebruikelijk met de jaarverslagen van het Centraal Bureau
voor Genealogie en het Iconographisch Bureau. Bij dit laatste sluit als eerste bijdrage
het vervolg aan, dat E. Pelinck geeft van zijn bibliografie van publicaties op het gebied
van portretten van Nederlanders verschenen juni 1959—juni 1960 (met aanvullingen
over vorige jaren). Hoewel men dankbaar moet zijn voor het gebodene, zou toch een
veel ruimer opgezette publicatie (dus óók foto's en herpublicaties omvattende) welkom
zijn. Vermoedelijk zou zulk een publikatie een zeer veel grotere omvang krijgen, maar
men zou dan ook een gemakkelijk allerwege beschikbare registratie hebben. Jhr. Mr.
M. A. Beelaerts van Blokland behandelt vervolgens De nationale positie van het Huis
Egmond in de XVe en XVIe eeuw. Bij dit artikel, waarin schrijver op de mogelijkheid
wijst, dat het harde optreden van Alva in 1568 mede verklaarbaar is uit het verlangen,
de hele „clan" Egmond te intimideren, zijn enkele genealogische schema's gevoegd.
Hieruit blijkt inderdaad, hoe tal van hoogwaardigheidsbekleders nau\v met dit geslachi
verbonden waren. Bovendien voegde schr. er de uit het Genealogisches Handbuch des
Adels bekende afstammingslijn van H.M. de Koningin van Lamoraal van Egmond
aan toe.

Van de hand van W. Wijnaendts van Resandt is de bijdrage Huwelijken voor Bur-
gemeesters te Nijmegen 1592—1694. In Nijmegen blijken slechts weinig huwelijken voor
schepenen gesloten te zijn (slechts 51 in de genoemde periode). Blijkbaar geven in het
algemeen de niet tot de gereformeerde kerk behorenden er de voorkeur aan om toch
in deze kerk te trouwen en, voor zover dit volgens hun geloofsovertuiging nodig was,
daarna in hun kerk nogmaals hun huwelijk te laten bevestigen. Idem. Huwelijken voor
Schepenen van Hedel 1642—1696. (betreft 27 huwelijken). O. L. van der Aa en Mr.
B. van 't Hoff verzorgden een fraai geïllustreerde Ikonografie van Dr. C. R. T. Krayen-
hoff en de zijnen. Hierna volgen drie strikt genealogische bijdragen: H. L. Kruimel.
Colijn, Colijn de Thovion. M. Thierry de Bye Dolleman. Het geslacht Vechtersz. of
van Teffelen te Haarlem, 1525—1725 en F. de Josselin de Jong. Exalto d'Almaras
(hierop zullen nog wel nadere publicaties volgen). /. H. Bekouw. De emigratie uit
Belle, Poperingen en Hontschooten tijdens de Spaanse Overheersing, M. J. Belonje.
Het Huis Bingerden te Angerlo (Gld.) en R. Wartena. Huwelijksdispensatiën in Gel-
derland, vervolgen hun bijdragen uit de vorige jaargang.

Van groot belang is ten slotte de Inventaris van de collectie genealogische aante-
keningen bijeengebracht door wijlen Jhr. H. H. Roëll, van de hand van de conservator
van de afd. Genealogie, de heer H. L. Kruimel. Van deze grote collectie wordt hier
een overzicht gegeven van de bestanddelen die op Overijssel en Gelderland betrekking
hebben (die het grootste deel dezer verzameling uitmaken); in het komende jaarboek
hoopt hij de inventaris van het overige deel te publiceren. Deze collectie draagt een
uitgesproken persoonlijk karakter; jhr. Roëll noteerde wat hém belangrijk voorkwam,
d.w.z. in het algemeen alleen losse gegevens betreffende „belangrijke" geslachten.
Wanneer men echter ziet, dat deze collectie b.v. ten aanzien van Kampen niet minder
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dan 90 geslachten betreft, dan beseft men dat hier de grenzen niet altijd (te) nauw ge-
nomen zijn. Juist voor diegenen, die wat verder van Den Haag wonen en die daardoor
niet gemakkelijk kunnen komen „aanlopen" om te zien, of er nog nieuwe aanwinsten
zijn, die voor hun van belang zijn, is een publicatie als deze die de weg kan wijzen
tot onvermoed materiaal, van veel belang.

Het is te betreuren, dat het lexicografisch naamregister van deze belangrijke publi-
catie niet geheel feilloos is.

H. H. W. VAN EIJK.

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. ƒ. G. Kranen, Mariëndaal 5, Rozendaal, post Velp) en houde er
daarbij rekening mee, dat het enlige tijd kan duren, voor toezending volgt.

Ons Amsterdam; Maandblad gewijd aan de Hoofdstad des lands, 13e jrg. nr. 7 (juli
1961),. f. A. Groen ]t. P. A. de Genestet en zijn Amsterdamse jaren [naar aanleiding
van zijn sterven, honderd jaar geleden], J. Sierdsma. Een brug achter het Centraal
Station [de schipbrug, in de hongerwinter door ponten gevormd], J. B. Visser. Het Ar-
senaal gerestaureerd, ƒ. Vriese. Onder de hoede van de Zwaan [vervolg; betreft het
Ev. Luth. Weeshuis]. F. G. M. Douwes. Rond Vondels graf.

Der Archivar; Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, XIV. Jahrgang, Heft 3
(Juli 1961). G. W. Santé [In Memoriam] Dr. Georg Winter, Direktor des Bundes-
archivs. Wilhelm Rohr. Georg Winter, ein Lebensbild. V/ilhelm Rausch. Die Ent-
wicklung des kommunalen Archivwesens in österreich. Franz Herberhold. Die „Akten-
ordnung für Stadte" und die Zukunft der Kommunalarchive. Günther v. Roden. Gegen-
wartsprobleme staatlicher und kommunaler Archive in der Bundesrepublik Deutschland.
Friedr. Wilh. Oedigev. "Z,\i den Gegenwartsaufgaben der Staatsarchive in Nordrhein-
W^estfalen. Gustav Luntowski. Der Ausbau des Stadtarchivs Limburg. Hans Schaffner.
Verfilmung von Einwohnermeldekarten. Uit de zeer uitgebreide rubriek Archivberichte
und Tagungen trekken enkele berichten onze aandacht: als eerste het schrijnende bericht,
dat in het voormalige concentratiekamp Dachau nu ook een uitgebreide documenten-
verzameling met lijsten van gevangenen en vermoorden is opgenomen. Een interessante
kijk op de praktijk van het archiefwerk geeft het bericht van het Deense staatsarchief,
dat de netto-aanwas van archivalia over 1960 686 strekkende meter bedroeg! De privé-
correspondentie van Koning Christiaan IX (f 1906; vader van Frederik VIII van Dene-
marken, George I van Griekenland en o.a. schoonvader van Edward VII van Engeland
en Czaar Alexander III) is nu openbaar geworden. Uit Zürich komt het bericht, dat in
het Jakob Bodmer Haus aldaar een Thomas-Mann-Archiv is ingericht, waar niet min-
der dan 597 van zijn handschriften zijn opgenomen, alsmede enkele duizenden brieven.
Ook zijn privé-bibliotheek heeft men daar opgenomen, terwijl in een der vertrekken zijn
laatste werkkamer is gereconstrueerd.

De Brabantse Leeuw, 10e jrg. afl. 7 (juli 1961). A. J. L. van Bokhoven. Leenmannen
in het land van Heusden [vervolg]. F. W. Smulders. Ontslagen uit het korenkoper-
ambacht in Den Bosch. ƒ. A. W. de Swane. Mulders in Brabant [bevat een in 1616
aanvangende, te vervolgen genealogie De Laure].

Idem, 10e jrg. afl. 8 (augustus 1961). A. J. L. van Bokhoven. Leenmannen in het
land van Heusden. J. A. W. de Swane. Mulders in Brabant [vervolg van genealogie
De Laure]. Elis. H. Korvezee. Nogmaals de erfgenamen van Anthony Pus.

Bulletin généalogique d''information; organe bimestriel du Centre généalogique de
Paris. 6e jrg. nr. 4 (juillet 1961). Deze aflevering wordt verijwel geheel in beslag
genomen door een nog te vervolgen Table générale des généalogies contenues dans
les vingt-sept volumes du Nobiliaire Universel de France.
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The Coat of Arms; Vol. VI, No. 46 (april 1961). Van de inhoud van dit als altijd
zeer attractieve tijdschrift noem ik: C. R. Humphery-Smith en Michael G. Heenan.
The Royal Heraldry of Engeland, part one [beschrijft de wapens van de echtgenoten
van de regerende koningen en koninginnen van Engeland, van Eleonore van Aquitanië,
echtgenote van Hendrik II tot en met Elizabeth van York, oudste dochter en erfge-
name van Edward IV, in 1486 gehuwd met koning Hendrik VII. Wordt vervolgd].
M. Imperiali. The Arms of Genoa. Major T. R. Davies. A Prince of the Blood of
Lancaster [betreft de 13 november 1460 gestorven Portugese prins Hendrik de Zee-
vaarder, wiens rol in de geschiedenis der ontdekkingsreizen alom bekend is; zijn moeder
was Philippa van Lancaster]. Rowland Bretton. Civic Arms [betreft wapen Hornsea].
Uitermate nuttig is het hierop volgende artikel van M. A. Rangel. Heraldica Univer-
salis; a brief exercise in comparative heraldry: hier worden in 6 talen (Engels, Frans,
Duits, Italiaans, Portugees en Spaans) de termen gegeven van de diverse verdelingen
van het wapenschild, de metalen en kleuren, en een aantal veel voorkomende wapen-
figuren. Hoe schrijvers elkaar kunnen naschrijven toont Michael G. Heenan. The
Garter Stall Plate of George William Duke of Zelle. Van hertog Georg Wilhelm van
Braunschweig-Lüneburg-Zelle, "f 28.8.1705, oom en schoonvader van koning George I
van Engeland [en daardoor kwartier 582, 778', 790, 806, 894, 1150, 1914 en 1946 in
de kwartierstaat van H.M. Koningin Juiliana] gold het wapen steeds als „onbekend",
hoewel het voor iedereen zichtbaar in Windsor hing! Dit ingewikkelde wapen wordt
gereproduceerd, beschreven en historisch toegelicht.

Dom William Wil[rid Baynes, O.S.B. The Arms of Fort Augustus Abbey [nieuw
verleend wapen]. Vincent Powell-Smith. Notes on the Chivalric Orders of Luxembourg
[betreft de Orde van de Eikenkroon, de Huisorde van de gouden leeuw van Nassau
en de Herzoglicher Nassauischer Militar- und Zivil-Verdienstorden Adolphs von Nas-
sau]. Onder de ingezonden stukken trekt een uitgebreide brief betreffende de wapens
van de koning-stadhouder Willem III en zijn gemalin, Mary Stuart, de aandacht.

The Genealogist's Magazine, vol. 13 no. 10 (June 1961). Dit jubileum-nummer ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Society of Genealogists bevat een aantal
artikelen die met dit jubileum verband houden: eerst de wapens en levensbeschrijvingen
van de zes presidenten sedert de oprichting van de Society, dan Some Notes for a
History of the Society of Genealogists; L. G. Pine. Genealogy since Horace Round
[1854—1928]. Anthony f. Camp. Collections and Indexes of the Society of Genealo-
gists, en een indrukwekkend overzicht van Work in Progress 1961.

La France Généalogique et Centre d'Entr'aide Généalogique, Vol. II, no 6 (Décem-
bre 1960). Deze aflevering bestaat uitsluitend uit een uitgebreide vragenrubriek en
literatuurbespreking. [Onder de vragen valt een betreffende het geslacht De Quay op,
waarbij gewezen wordt op de genealogie van dit geslacht in Edouard Harlé, Livre de
familie, seconde partie, familie de ma mère, Tome I (Bordeaux 1915); niet in het reper-
torium van Van Beresteyn].

Met Gansen Trou, l le jrg. nr. 7 (juli 1961). A. van Engelen. De dijkdoorbraak te
Nieuwkuyk in 1880 [vervolg]. E. van Helvoort. Enkele gegevens over het geslacht
van Helvoort.

Idem, lle jrg. nr. 8 (augustus 1961). P. Tarcisius van Schijndel. Schuttersgilden te
Vlijmen.

Der Grafschafter, nr. 98 (April 1961). Naast merendeels folkloristische bijdragen
bevat dit nummer een ongesigneerd artikel: Fünfzig Jahre Wasserburgenforschung in
der Twente [betreft Twentse havezathen].

Idem, nr. 99 (Mai 1961). O.a.: Drei Ilexblatter am Rathaus in Uelsen [de nu 90-
jarige in Coevorden woonachtige Roelof Wessels vervaardigde in 1906 het gemeente
wapen aan het raadhuis te Uelsen].

Idem, nr. 100 (Juni 1961). O.a. bespreking van het werk van Johannes Vienne en
Erica Smidt over het geslacht Smidt 1698—1958.

Idem, nr. 101 (Juli 1961). Dr. Ludwig Edel. Das Geschlecht der Siller im Kirchspiel
Veldhausen. Der Taufstein der Kirche in Ohne [betreft een van ca. 1200 daterende
doopvont].
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Our Hecitage; The San Antonio Genealogical en historical Society, vol. II no. 4
(July 1961). Uitsluitend Amerikaanse gegevens [niet op Nederlanders betrekking heb-
bend].

Hessische Famitienkunde. Band 5, Heft 7 (Juli 1961). Karl Meers. Die ersten Gene-
rationen Schluckebier in Sachsenhausen (Waldeck). Dr. Rudolf Bonnet. Manner des
Schaumburger Landes [vervolg]. Dr. Hartmann Pieper. Auswatige im Herborner Kir-
chenbuch 1586—-1654. Dr. Friedrich H. Weber. Aus der Jahr-Rechnung der hessischen
Kellerei Butzbach 1589. Dr. Georg Faber. Die Auswartigen in Watzenborn-Steinberg
von 1600 bis 1807. Josef Nix. Ortsfremde in Hofheim a. T. 1650—1680. Wilm Sippel.
Aus alten Spangenberger Amtsrechnungen 1564—1715 [betreft ditmaal der jaren
1606—1677]. Rudolf Kunz. Türkensteuerlisten über die Erbachischen Orte an der
Bergstrasse 1566 und 1578 [slot].
Hermann Knodt en Heinz Ritt. Hessische Wappenrolle [bevat wapens Blackert, Brötz,
Holzapfel, Lindestruth, Lippert, Nahrgang, Sahm, Schott]. In de bekende reeks „Frank-
furt und die Welt" wordt ditmaal het Frankfurter voorgeslacht gegeven van Friedrich
Ausgust Bartholdi, de schepper van het vrijheidsbeeld van New York, het Vercingeto-
rix-monument te Clermont-Ferrand en het Lafayette-standbeeld te New York.

Hoja informativa del Instituto Internacional de Genealogia y Heraldica y Federación
de Corporaciones afines, Ano VIII, nrs, 161, 163, 164. Verenigingsberichten.

l'Intermediaire des Génêalogistes, 16e jrg. nr. 94 (juillet 1961). Mareclo Gaya y
Delrue. La noblesse et l'héraldique espagnoles [behandelt een aantal verschilpunten ten
opzichte van b.v. de Franse adellijke titulatuur]. L. A. Bouly de Lesdain. Genealogie
de la Familie van de Eechoute ou van den Eechaute puis d'Eechaute [een zeer ge-
documenteerd artikel met genealogie die ca. 1360 aanvangt en tot de eerste decennia
van de 18e eeuw wordt voortgezet]. Général de Mesmay. Les Baronheyd; histoire d'une
familie liégeoise en Franche-Comté. Onder de Addenda et Corrigenda valt een op
betreffende het geslacht van de bekende 16e eeuwse anatoom Andreas Vesalius. Ver-
enigingsberichten, bibliografie, vragenrubriek met uitgebreide antwoorden.

De Maasgouw; tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 80e jrg.
afl. 3. K. f. Th. Janssen de Limpens. Bijzondere oppergerechten voor het hertogdom
Limburg en de Landen van Overmaze [noemt als zodanig: De Raidcamer van Tricht,
1473—1477; De Conseil Souverain en Brabant a Maestricht, 1675—1678; Het Souve-
rein Tribunaal der Provincie Limburg, 1703—1717 en De Souvereine Raad van het
Hertogdom Limburg en der Landen van Overmaze, 1789—1793]. L. ]. Morrau. [Charles
de Batz-Castelmore, graaf] d'Artagnan sneuvelt voor Maastricht in 1673. A. Munsters.
Johan Philips Eugenius, heer van Stein; zijn bezoek aan Stein in 1709.

Michigan Heritage, Vol. II No. 3 (spring 1961).
Vrijwel uitsluitend Amerikaanse genealogische gegevens; geen Nederlandse namen.

Van wijder strekking is Donald Jewell Stuck. John Jacob Eisenhauer and his descen-
dants [vervolg].

Idem, vol. II no. 4 (summer 1961). Als voren.

Nederlands Archieuenblad; Tijdschrift van de Vereniging van Archivarissen in Ne-
derland, 65e jrg. (1961), 2e afl. Van wel bij uitstek deskundige hand is het fraai
geïllustreerde artikel van B. van 't Ho{{. De kaartenverzameling van het Algemeen
Rijksarchief. Van de inhoud valt voorts te noemen Mr. ƒ. J. Beyerman. Kohieren van
plaatselijke belastingen: bewaren of niet?

De Nederlandsche Leeuw; Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde, 78e jrg. no. 7 (juli 1961). /. F. Jacobs. Het voorge-
slacht van Clara van Sparwoude [vervolg en slot]. W. A. Wijburg Jr. Het echtpaar
Christoffel van Nahuys - Margje van Ommeren en hun naaste familie.

Norddeutsche Familienkunde; Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft genealogischer
Verbande in Niedersachsen, 10. Jahrgang, Heft (April-Juni 1961). Hans-Heinrich
Hillegeist. Das Burger- und Einwohnerverzeichnis von St. Andreasberg (Harz) aus
dem Jahre 1619. Eitel-Friedrich Billeb. Zwei Stammbücher der Familie Arens. Hein-
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rich Laue. Alte Adelsgeschlechter der Heide [III: die von Soltau]. Hans Mahrenholtz.
Norddeutsche in aller Welt; Auswanderungen aus dem Amte Lemförde 1825—-1840
(Schluss) und Regierungsverordnungen und Massnahmen gegen die Auswanderung aus
dem Bezirk Stade 1727—1761. Hermann Lau. Einwohnerlisten van Sachsenhagen und
Auhagen aus dem Jahre 1549 (Türkenschatzregister).

Oklahoma Genealogical Society Quarterly, Vol. 6 No. 2 (June 1961). De vele her-
denkingen, die dit jaar in de Verenigde Staten gehouden worden van de Burgeroorlog,
nu een eeuw geleden, heeft geleid tot een publicatie van militairen uit die oorlog en hun
familierelatie tot leden van deze vereniging. Vragenrubriek en mededelingen.

Oostvlaamse Zanten; Mededelingen van de Bond der Oostvlaamse Folkloristen en
van de Dienst voor Folkloristische Opzoekingen, 36e jrg., nr. 2 (maart—april 1961).
Pr. Janssens C.ss.R. Sint-Korneliusverering in Waasland. Boekbesprekingen, In Memo-
riam Oscar van Hauwaert en Jan Viktor de Raedt. S. Bohez. Onderzoek naar de Sagen-
motieven in het land tussen Leie en Schelde [vervolg].

idem, 36e jrg. nr. 4 (juli—augustus 1961; voor nr. 3 zie men de Tijdschriften-revue
van het juni-nummer). Ceorges de Keersmaker. Naar Sint Kornelis te Kluizen. M.
Daem. De Gentse Aardenpottenbakkers. P. de Keyser. Folkloristika in Gentse tentoon-
stellingen. S. Bohez. Onderzoek naar de Sagenmotieven in het land tussen Leie en Schel-
de [vervolg],

Ostlciesland; Zeitschrift für Kultur, Wirtschaft und Verkehr, jaargang 1961—62, afl.
1. Karl S. Guthke. Albrecht von Haller in Ostfriesland. Else Galbas [Theodor] Fontane
zu Gast bei [Graf Edzard von] Knyphausen. Harm Wiemann. Einheit und Vielfalt in
der ostfriesischen Geschichte [tekst van een voordracht, gehouden op de Landschafts-
versammlung te Aurich op 10 mei 1961; geeft in beknopte vorm een goed overzicht].
C. Th. Saul. Das Norderney der Biedermeierzeit in der Sicht Heinrich Heines. Robert
Noah. Zum Ursprung baüerlicher Dachzier in Ostfriesland.

Het Personeel Statuut; Maandblad gewijd aan het personen- en nationaliteitsrecht, 12e
jrg. nr 6 (juni 1961). Dr. P. Bakker. Registratiemethoden van de burgerlijke stand. B.
de Graaf. De vrije zaterdag en de burgerlijke stand [behandelt juridische consequenties].

Idem, 12e jrg. nr. 7/8 (juli-augustus 1961). Prof. Mr. /. Ph. de Monté ver Loren.
Bestaan er nog heerlijkheden en hoe te handelen met aan heerlijkheden ontleende namen?
Uit dit helder geschreven exposé zij hier één zin geciteerd: „Wanneer een heerlijkheid
te koop wordt aangeboden „met het recht op de naam daarvan", wordt geadverteerd met
een recht, dat niet bestaat, en speculeert de aanbieder — al of niet te goeder trouw —
op de tamelijk verbreide, maar onjuiste mening, dat men door het kopen van een heer-
lijkheid kan bereiken, dat de naam daarvan deel gaat uitmaken van de geslachtsnaam
van de koper".

Pfalzische Familien- und Wappenkunde, 10. Jahrg. Band 4, Heft 2 (1961). Rudolf
Hermsdorf. Weltzer in Landau i.d. Pfalz, Nachkommen der Ausburg-Narnberger Wel-
ser. Fritz Meyer. Johann Wernher, Klosterschaffner zu Hornbach. Heinrich Philippi.
Einwohner von Odernheim am Glan im Jahre 1585.

Als bijlage is in dit tijdschrift opgenomen: Mitteilungen zur Wanderungsgeschichte
der Pfalzer, Folgen 1 und 2. 1961.

Ons Voorgeslacht; Orgaan van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, 16e
jrg. nr. 90 (juli—augustus 1961). C. W. L. baron van Boetzelaer. Het geslacht Rietdijk
[slot], ƒ. F. Jacobs. Genealogie Nederpelt. Gegevens uit het oudste trouw- en doopboek
van de Gereformeerde Gemeente van Zuid-Beijerland [vervolg].

H. H. W. VAN EIJK.
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V..
die met 'hun onderzoek zijn vastgelopen of die met andere personen
verbinding zoeken op genealogisch of heraldisch gebied. Alleen wanneer
is gebleken, dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst kunnen
worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek gesteld worden.

De vragen dienen op aan één zijde beschreven papier ingezonden te
worden aan de redactie-secretaris van ,,Gens Nostra", postbus 976,
Amsterdam-Centrum.

117. ESBACH.
Vanaf 1752 zijn te Amsterdam kinderen geboren van fohannes Esbach en Geertniy

Wiggers. Waar en wanneer zijn deze echtelieden gehuwd? Wie zijn de voorouders?
Gemeente-archief Tilburg.

118. DREUX.
Bijzonderheden over afkomst etc. gevraagd van Jean Baptiste Dreux, ingeschreven als

lid van de Waalse gemeente te Goes 1 juli 1735, wonende te 's-Gravenpolder. Hij on-
dertrouwt als weduwnaar van Trees Pety op 13 mei (getrouwd op 6 juni) 1737 met
Blazina van den Berg.

J. DE DREU, Prinses Beatrixlaan 29, Maasland (Z.H.).

119. VAN DER KLOOT.
Alle gegevens gevraagd (ouders, geboorte- en overlijdensdatum, beroep) betreffende

Jan Cornelis van der Kloot, uit wiens huwelijk met Geertie Pieters te Hillegersberg op
16 april 1673 een tweeling, Abram en Maerte, werd gedoopt. Hij is niet van Terbregge
afkomstig.

A. VAN DER KLOOT, Vlietweg 8, Zoeterwoude.

120.
a. HERBERTS/VERWIJCK.

Op 29-1-1668 zijn te Mors (Dld) gehuwd Jacob Hcrbcrts (von Issclen) en Lam-
berta Vcrwijck.

Waar en wanneer zijn zij geboren en wie waren hun ouders en voorouders?

b. VAN DER PIJPEN (VON DER PIPEN).
Op 15-8-1700 zijn in Mors (Dld) gehuwd Anthon von der Pipen (later genoemd

v. d. Pijpen) en Catharina Herberts.
Waar en wanneer is v. d. P. geboren en wie waren zijn ouders en voorouders?

c. STAAT/DE KONING.
Op 18 maart 1740 zijn te Krimpen a/d Lek ondertrouwd Pieter Willcmse Staat en

Ariaantje Pieters de Koning.
Waar en wanneer zijn zij geboren en wie waren hun ouders en voorouders?

d. VAN VLIJMEN/VAN LITH.
op 9-9-1725 is te Meerkerk gedoopt Johanncs, zoon van Jacob van Vlijmen en

Caatje van Lith.
Wie kan mij helpen aan verdere gegevens omtrent dit echtpaar?

e. DEN OUDEN.
Op 25-12-1758 zijn te Krimpen a/d Lek gehuwd Aric Herbcrsc Helleman en Jaapjc

Bastiaanse den Ouden.
Waar en wanneer is Jaapje geboren en wie waren haar ouders en voorouders?

f. HEYKOOP.
Op 2-4-1729 is te Brandwijk gehuwd Johannes Heykoop met Neeltje Boer.
Gevraagd: Geboorteplaats en datum, alsmede de ouders en voorouders van Johan-

nes.
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g. WENTZEL/TICHGELAAR.
Op 5-4-1770 zijn te Schüttorf (Graafschap Bentheim) gehuwd Lambertus Wentzcl

en Anna Cathacina Tichgelaar (Tigler).
Waar en wanneer zijn zij geboren en wie waren hun ouders en voorouders?

h. VAN WIJNEN/PIJNAPPELS.
Bij de voogdijstelling over de kinderen uit het huwelijk van Dirck Harmansz van

Wijnen (bode van het Hoogheemraadschap van Rhijnland) en Maria Pijnappels in
1659 was hun zoontje Gabriël ± 6 jaar.

Gevraagd: geboorteplaats en datum van Gabriël. Waar en wanneer werd het
huwelijk van bovengenoemd echtpaar gesloten (vóór 1644) en wie waren hun ouders
en voorouders?

i. WAGEMANS
Op 5-9-1717 zijn in Breda in de N.H. en R.K. Kerk gehuwd Gerrit Wagemans en

Catrina Kriltaers. Hij zou jongman van Leiden zijn, doch zijn doop is daar, noch
in de omliggende gemeenten te vinden, hoewel zijn kinderen weer in Leiden en Was-
senaar gedoopt zijn (R.K.).

Waar en wanneer is Gerrit W. geboren en wie waren zijn ouders en voorouders.
A. F. REINDERS, Coevordenstraat 269, 's-Gravenhage.

Gevraagd nadere gegevens (met arch. en lit.-bronnen) over en voorouders (kwartier-
staten) van:
1. fohanna van Vianen van Rijsenburg, f voor 1501, oo 1458 Derk van Dorth heer van

Dorth, beleend met huis en hof Dorth 1443, f voor 10-3-1501, en haar voorouders
(kwartierstaat). Zij was een dochter van Gijsbett van Vianen van Rijsenburg, ridder
Gijsbertszoon, en van fohanna van IJsselstein Johansdr, beleend met het adl. Goed
ten Bossche 21-10-1448.

2. Bertha (Bate) van Wijlach, oo Seyne van Dorth, knape, heer van Dorth beleend
met huis Dorth 31-5-1422, \ 1443. Zij was een dochter van van Wijlach (ex
matre Heiden) en van .... . . Hessen (ex matre Bellinckhof).

3. Arndje van Keppel oo Heynric van Dorth, knape 1359, ridder 1375, heer van Dorth
(beleend 1379) en Hoenove (beleend 1382), f 1396. Zij was een dochter van Dirk
van Keppel (met drie schelpen) en van N.N.

4. Belia van Essen, oo 1-3-1394 Derk van Dorth, knape, heer van Dorth, (beleend
17-12-1396) en Hoenover (bel. 19-2-1403), ambtman van Zalland 1412, f 1422
(Arch. Overijssel 11/165-166). Zij was een dochter van Hendrick van Essen.

5. Anna van de(r) Veene f voor 1557 oo Gijsbert van Dorth tot Blankena te Bathmen,
in de ridderschap van Overijssel 21-11-1531—1546, f 20-7-/12-10-1550. Zij was een
dochter van Lucas van de(r) Veene (in zilver een rood anker vergezeld van 3 (2-1)
rode ruiten), en van Bertha van Uiterwijck.

6 van Bingarden (Bingerden) oo Gerrit III van Vicrackee, heer te Meyerinck
en Hoeveninck (zoon van Roelof v. V. beleend 1469).

7. Hendrick Krijt gen. ten Brincke oo Belia van Doetinchem (dr. van Engelbert v. D.
t Deventer 1486, en van Mechtilde van Kerpen).

8. Reiner van Kerpen oo N.N., elders van Mechtilde van Kerpen (oo Engelbert van
Doetinchem f Deventer 1486, heer te Hoogenhof, beleend 1452, schepen van De-
venter 1474/1485).

9. Johan Krijt (zoon van Gerrit Krijt, burgemeester van Deventer, "j" 1537, en
Huiginck) oo Aleyt Waning (Waninck) (dr. van Wijckman Waning en van
Aleyda ).

10. Hendrick Kockman (zoon van Johan K. en van der Veen) oo 16e eeuw, Geer-
truyd Werssen (dr. van Derk Werssen en Courkamp).

11. Peter Doys, f 1510, de eerste van zijn stam in Overijssel (zoon van Johan Doys
van Vaern, f 1495, en van Hadewich van Hoemen) oo voor 1479 Margriet Geerligh
Swaerte Geerlighsdochter. De gegevens in De Navorscher 1908, bl. 73—77 en 430—
431 zijn bekend.
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12. Geertcuyd Wevel (Wavel), * 1493 t Deventer 22-11-1578 (co om 1516 Geerligh
Doys, eerst ordinaris Raed van Carel V en Maria Koningin van Hongarië, Gouver-
nante der Nederlanden, Radheer van Overiyssel, Drenthe, Lingen enz., 14-6-1550
binnen Zwolle onder de drosten en edelen in Overijssel, f 2-1-1559 (t) Deventer,
St. Lebuini („ is uit namen van de Keyzer of eerder van wegen de grave van Aren-
berg als ambassadeur gesonden na Emanuel Philibert hertogh van Savoien', 12-5-
1558). Zij was een dochter van Arent (Aernt) Wevel (Wavel) en van Bertha van
Mouwick.

13. Margriet Bruyns, f Deventer 13-7-1546, co (contract) 28-12-1537 Deventer Joost
ten Grotenhuys, * 1516, f Deventer 24-7-1566. Zij was een dochter van Lucas Bruyns
(Luycken Bruyns) en Bartha van Winshem (Winsheim) te Deventer.

14. Gese Pennart (Pannert), * Kampen, f 19-3-1525/1527, oo 1509 Beent ten Groten-
huis, * om 1480, schepen van Deventer 1520, burgemeester der stad 1521—1530,
schepen tot 1534 (oo 2) voor 1527 Geertruid N. f Deventer 1537). Zij was een
dochter van Pelgrim Pennart, scholtus van Kampen 10-10-1497 (met Kamperveen)
en van Machteld van den Berge.

15. Gijsbert Ripperbant, zoon van Ripperbant en van van Broeckhuysen oo
• Adelheid (Aleida) van der Hueth (Heute, Heule}, dochter van van der Heuth
(Heute, Huele) en van Spaen, oo. Hij was een broeder van Dirck Ripperbant,
f1530 oo Aleida van Keppel gen. van Olde (wiens zoon Dirck R. 24-5-1555 onder
de ridderschap in Veluwe).

16. Sweder de Rode van Hekeren, 1476 riddermatig man uit den heerlijkh. Borculo,
broeder van Berent (Bernd) en Evert de Rode van Hekeren, — hij was beleend met
de helfde van goed Wemmerynck 22-6-1477 en huwde van (de) Thye. (Baron
van Heeckeren, Het gesl. de Rode van Heeckeren in Heraldieke bibliotheek, 1883.
325—382, is bekend).

17 van Baeck (ex matre van Wittenhorst) co Wolter de Rode van Hekeren,
gerichtsman te Lochem 6-5-1494, scholtus te Lochem 1517, heer van Overlaer en
Stoltenberg, en te Heest 1517, zoon van Sweder de Rode van Hekeren en van
van (de) Thye.

18. Herman Luessen (Luesse) oo contract 12-12-1563 Geesken ten Grotenhuys. "Zoon
van Gijsbert Luessen (ex matre Hessen) en van Ida Tacke (ex matre
Coerkamp) (Deventer, Cleef).

MAURICE LANG, 40 Chemin-Rue, Malmedy (België).

ANTWOORDEN

107 e. MACLAINE.
Over het geslacht waartoe Rev. Archibald Maclaine behoorde kan ik het volgende

mededelen:
I. Rev. Alexander Maclaine, promoveert Edinburg 30 juli 1646, tr. N.N.
II. Rev. Archibald Maclaine, predikant te Kingarth 1684, te Kilbride in Kintyre 1692,

daarna te Lochgoilhead en Kilmouch, vervolgens te Omagh (Ierland) en te Mar-
kethill, f aldaar 20 juli 1734 of in 1740, tr. N.N

III. Rev. Thomas Maclaine, predikant te Monaghan 1718, f 11 november 1740, tr.
Elisabeth Milling Jamesdr. Haar broeder Rev. Robert Milling (Engels predikant
te s-Gravenhage) was gehuwd met een zuster van Thomas Maclaine.
Uit dit huwelijk:
1. Archibald, volgt IV.
2. James Maclaine, geb. Monaghan (Ierland) 1724, gentleman-highwayman, f

Londen 1750, tr. N. Maclogan, f 1748, waaruit een dochter in leven in 1750.
IV. Rev. Archibald Maclaine, geb. Monaghan (Ierland) 1722, Engels predikant te

's-Gravenhage 1746—'96, gouverneur van de latere koning Willem I, f Bath 25
november 1804, tr. 's-Gravenhage 23 april 1758 Esther Wilhelmina Chais, ged.
aldaar (Walenkerk) 28 oktober 1736, f 's-Gravenhage 31 januari 1789,
dochter van Ds. Charles en Antoinette Wilhelmina Pauw. (Een portret van Rev.
Archibald Maclaine was destijds bij Mevr. Harmens van Heek te Arnhem).

239



Uit dit huwelijk:
1. Charles Anthony, volgt V.
2. Henry Maclaine. ged. 's-Gravenhage 14 nov. 1762.
3. William Nicholas Maclaine, ged. 's-Gravenhage 22 mei 1765.
4. Henciette Ann Maclaine, ged. 's-Gravenhage 9 dec. 1768.

V. Mr. Charles Anthony Maclaine, ged. 's-Gravenhage 8 juni 1760, griffier Raad en
Leenhove van Brabant 1781, was in 1812 uitlandig, nog in leven 1816, tr. Medem-
blik (of 's-Gravenhage?) 20 augustus 1786 Catharina Spanjaard, ged. Medemblik
20 augustus 1766, -j- aldaar 5 mei 1851, dochter van Dirk en Dieuwertjc Spaander.
Uit dit huwelijk:
1. William Maclaine, geb. 's-Gravenhage (?) 14 juni 1787.
2. Mary Maclaine), geb. 's-Gravenhage 13 mei 1789, f Hoorn 31 mei 1857, tr.

Medemblik 8 april Mr. Pieter Pont, geb. aldaar 22 april 1781, burgemeester van
Medemblik, lid Prov. Staten van Noord-Holland, f Medemblik 18 juli 1846,
zoon van Frans en Elisabeth Spaander en weduwnaar van Louisa Maria Elisa'
beth Boom. Hieruit Maclaine Pont.

Mijnerzijds zou ik gaarne willen weten of de hierboven onder IV genoemde Archibald
Maclaine wellicht tot broeder heeft gehad Henry Maclaine. Beide zijn in Ierland ge-
boren en het trekt de aandacht dat Archibald zijn tweede zoon Henry noemt.

Over de door mij bedoelde Henry Maclaine is mij het volgende bekend: Henry
Maclaine, vaandrig bij het regt. Gordon, 1723 ontvangt als zodanig zijn demissie 1771 te
Maastricht in garnizoen liggende, mutueel testament voor not. Boom te Rhenen 30 maart
1767, tr. Rhenen 20 juli 1765 Amalia Gerhardina Bouwensch, ged. aldaar 25 juli 1745,
woont 8 nov. 1803 te Amsterdam, dochter van Willem Adriaan en Alida Adriana Menso.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Maclaine, ged. Rhenen 20 april 1766, f Friens, Beslingastate, 1799, tr.
lo. Rhenen 9 maart 1783 fan Wechelaar, ged. Rotterdam 29 febr. 1756, winkelier, be-
graven aldaar 20 nov. 1783, zoon van Gerrit en Tanna Jacoba Zegcrs en weduwnaar
van Jacoba Cornelia van Male; tr. 2o. Rhenen 26 maart 1787 Johannes Galenus baron
van Sytzama, geb. Driesum, Rinsma state, 2 aug. 1767, luitenant-generaal, •(• Leeu-
warden 9 december 1839, zoon van Maurits Pico Diederik en Catharina Maria van
Heemstra.
2. (Vermoedelijk:) Anna Gerhardina Maclaine, doopgetuige 18 januari 1784 bij een kind
Wichelaar-Maclaine.
3. Willem Adriaan Maclaine, ged. Rhenen 6 november 1788, magazijnmeester op Cura-
cao, f aldaar 19 febr. 1803.

//ir. Mr. C. C. van Valkenburg.
Burg. den Texlaan 26,
Aerdenhout.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

Nieuwe leden:
2538. Mr. G. N. Schutter, Achterdiep Nz. 9, Sappenmeer.
2539. J. Oostwoud Wydenes, Wandelweg 11, Wormerveer.
2540. J. A. M. Lautslager Kerssemakers, van Alkemadelaan 318, 's-Gravenhage.
2541. Q. J. J. Lansbergen, Essenburgstraat 72A, Rotterdam-6.

Adreswijzigingen:
1207. J. A. L. K. E. Kempers, Nassau Odijckstraat 9, 's-Gravenhage.
2103. J. Kuyper Mz, Jonge Arnoldussestraat 118, Zaandam.
1766. J. M. Kluun, Oosterweg 88E, Haren. Gr.
759. M. V. Poldervaart, Weversbuurt 2, Katlijn, post Oudeschoot.

2247. G. J. J. Lagerwaard, Zijlandstraat 18, Borculo.
851. G. Ph. Scheltens, Dr. Schaepmanstraat 17, Kampen.

2173. C. O. Jellema, Utrechtseweg 181, Amersfoort.
2378. G. Th. Verhagen, Lachapellestraat 41b, Breda.
2402. B. E. J. Litjens, Gelreplein 31, Venlo.
2383. R. Herwig, Am Pannesbusch 51, Wuppertal-Barmen. W.-Duitsland.
2509. D. J. Hoogma, Eschenstrasze 1, Steinhausen-Zug. (Zwitserland).
2496. L. G. Gerritsen, Merelstraat 36, Tiel.

240




