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KWARTIERSTAAT VAN
LUDOVICUS PETRUS HUBERTUS JOSEPH TUSSEN
1. Ludovicus Petrus Hubertus Joseph Tijssen, geb. Wessem 2-11-1865,

R.K. priester, gewijd te Roermond 6-4-1889, leraar te Rolduc 1888—
1911, pastoor te Susteren 1911—1919, pastoor-deken van Sittard
1919—1929, ridder Oranje Nassau, overl. te Sittard in geur van heilig-
heid 20 febr. 1929.

2. Petrus Gerardus Tijssen, geb. Wessem 29-4-1830, winkelier, overl.
Wessem 17-10-1872, geh. Grathem 26-3-1856 met:

3. Dorothea Jacobs, geb. Grathem 11-11-1833, overl. Wessem 23-3-1901.

4. Mathias Tijssen, geb. Wessem 6-8-1786, koopman, overl. Wessem
24-3-1845, geh. Posterholt 22-6-1819 met:

5. Maria Elisabeth Meeuwissen, geb. Montfort 1-5-1792, overl. Wessem
25-10-1860.

6. Jan Antoon Jacobs, geb. Swartbroek (gem. Nederweert) 13-12-1787,
molenaar, overl. Grathem 5-3-1861, geh. Grathem 26-11-1827 met:

7. Catharina Linssen, geb. Heel 20-3-1793, overl. Grathem 27-11-1859.

8. Gerardus Tijssen, ged. Stevensweert 28-12-1751, landbouwer, overl.
Wessem 11-6-1823, geh. met:

9. Beatrix Ramaekers, ged. Thorn 21-5-1752, overl. Wessem 6-3-1811.
10. Joannes Meeuwissen, ged. Montfort (L.) 30-5-1760, brouwer, overl.

Maasbracht 12-12-1807, geh. Maasbracht 3-11-1790 met:
11. Anna Catharina Heythuysen, ged. Maasbracht 21-4-1754, overl. Maas-

bracht 18-11-1807.
12. Joseph Jacobs, ged. Weert 8-6-1759, landbouwer, overl. Grathem

19-4-1832, geh. Leveroy 14-2-1785 met:
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13. Theresia van der Sande, ged. Wessem 24-8-1757, overl. Kerkrade
15-2-1812.

14. Joannes Linssen, ged. Heel 16-7-1769, landbouwer, overl. Heel 1.1-4-
1816, geh. Heel 11-11-1792 met:

15. Petronella Adams, ged. Heel 5-9-1760, overl. Heel 3-4-1838.

16. Joannes Tijssen, ged. Stevensweert 9-8-1707, landbouwer, overl. Ste-
vensweert 27-1-1753, geh. Stevensweert 27-6-1730 met:

17. Cornelia Clarissen, ged. Stevensweert 31-10-1710, overl. Stevensweert
28-2-1789.

18. Petrus Ramaekers, president-schepen van Wessem, overl. Wessem
12-9-1793, geh. met:

19. Odilia Jesse, ged. Susteren . . . ., overl. Thorn 11-6-1752.
20. Theodorus Meeuwissen, overl. Montfort (L.) 8-4-1797, geh. Montfort

(L.) 6-5-1760 met:
21. Petronella Mans.
22. Joannes Heythuysen, ged. Melick . . . ., overl. Maasbracht 30-1-1800,

geh. Maasbracht 24-11-1751 met:
23. Anna G'ertrudis Leurs, ged. Maasbracht 14-6-1724, overl. Linne

8-11-1807.
24. Antonius Jacobs, overl. Weert 5-11-1765, geh. Weert 25-8-1748 met:
25. Barbara Janssen, ged. Weert 3-10-1720, overl. Weert 13-2-1799.
26. Mathias van der Sande, ged. Heel 14-12-1728, overl. Wessem 13-1-

1768, geh. Wessem 4-8-1750 met:
27. Petronella van den Steen, ged. Meijel 30-6-1726, overl. Wessem 27-2-

1809.
28. Petrus Linssen, ged. Heel 16-11-1740, geh. Heel 18-4-1765 met:
29. Catharina Raemaeckers, ged. Heel 7-6-1738.
30. Theodorus Adams, ged. Heel 18-12-1727, geh. met:
31. Petronella Jansen.

Basel. • P. M. H. BREUKERS.

NAGTEGAEL OF VERHOEVEN?

Den 13 dito (februari 1765):
't Kindt Jacoba in onegt gebore waarvan moeder is Lena Paulusse Nag-

tegael en volgens 'haer seggen is vaeder Jacob Verhoeven, dog die sulks
ontkent en dit met Eede bevestigt heeft, 'hoewel de moeder mede hem, in
de kraem komende, als vaeder opgesworen heeft en met sterke beuigingen
daer bij blijft, dat hij haer met geweld daer toe gedwongen heeft, en sij
nooit met eenig manspersoon als met hem te doen gehad heeft.

(Doopboek der Gereformeerde (N.H.) Kerk te Dirksland, no. 5).

Zeist M. C. SIGAL



SCHOREL
door

H. SCHOORL

In het septembernummer van ,,Gens Nostra", jrg. 1959, nr. 9, blz. 199—209, publi-
ceerde dhr. W. van Rhijn een fragment-genealogie Schoorel.

Zijn gegevens gingen terug op de schoolmeester en voorzanger Hendrik Schoorel,
te Naarden, aldaar overleden 29 september 1766, eveneens te Naarden getrouwd
(ondertrouw 5-9-1734, trouw 19-9-1734) met Cornelia Waterdrinker, j.d. van Schar-
woud.

Misschien misleid door de naam Scharwoud, liet hij deze Hendrik Schoorel afstam-
men van Claas Thomasz Schoocl, korenmolenaar te Noordscharwoude. Nu zijn Schar-
woud en Noordscharwoude twee geheel verschillende plaatsen: de eerste ligt onder
Hoorn, de laatste is een der Langedijker dorpen benoorden Alkmaar.

De huwelijksinschrijving in het Impostregister van Naarden vermeldt dan ook:
„3 September 1734 ingeschreven: Hendrik Schoorel, hier woonagtig met Cornelia
Symons Waterdrinkers, onder de Jurisdictie van Hoorn, Classis f. 6.—.—"

De doop van Hendrik Schoorel werd niet te Noordscharwoude gevonden.
Dhr. van Rhijn dateert zijn geboorte omstreeks 1707.
Onder de kinderen van genoemde Claas Thomasz Schoorl te Noordscharwoude (ge-

doopt te Alkmaar, Noordscharwoude en Oudkarspel) komt geen Hendrik voor. In
een redactionele toevoeging aan het slot van de publicatie van dhr. van Rhijn worden
enkele losse gegevens genoteerd, die verder onderzoek vergemakkelijken kunnen.

En inderdaad vormen enkele van deze notities een aangrijpingspunt om de afstamming
van genoemde schoolmeester Hendrik Schoorel vast te stellen. In deze toevoeging wordt
verwezen naar een testament van de zusters Weyntje en Elisabeth Schoorel, die op 5 de-
cember 1753 voor de notaris G. Pijper te Gouda testeren.

In dit testament worden voor de helft van hun bezit als erfgenamen aangewezen:
Vs deel aan Claas Schoorel, wonende te Purmerend,
Vs deel aan Hendrik Schoorel, wonende te Naarden,
Vs deel aan Catharina Schoorel, weduwe van Jan Verzeijl,
Vs deel aan Baarde Schoorel, bejaarde dochter.

De overige vier achtste delen vallen toe aan verwanten en vrienden, die niet de
naam Schoorel dragen.

Wie zijn deze Weyntje en Elisabeth Schorel, en hoe is haar relatie tot bovenge-
noemde vier personen?

Zij blijken dochters te zijn van Dirk Thomasz Schorel en Claertjc Michiclsdr. van
Couwenburgh, te Gouda.

Deze Dirk Thomasz ondertrouwde als weduwnaar van Aarjaantje Cornelisdr. de
Jonge op 12 mei 1674 te Gouda met genoemde Claertje Michielsdr. van Couwenburgh,
uit welk huwelijk negen kinderen werden geboren, waarvan in 1753 Weyntje en
Elisabeth nog in leven zijn.

Weyntje Schorel werd op 1 januari 1677 te Gouda gedoopt in de St. Janskerk,
doopgetuige daarbij was Cornelia Michielsdr [van Couwenburgh). Haar overlijden
werd aangegeven op 6 juni 1761.

Elisabeth Schorel werd op 17 november 1686 in dezelfde kerk gedoopt; als getuigen
treden bij haar doop op: Jan Hendrickse en zijn vrouw Catharina Schorel. Deze Catha-
rina Schorel was een zuster van Dirk Thomasz Schorel. Haar huwelijk staat inge-
schreven in het ondertrouwregister van Gouda op 1 april 1679: Catharina Thomasdr.
Schoorel met Jan Hendricksz van Sypesteyn.

Het overlijden van Elisabeth Schorel werd aangegeven op 18 augustus 1757.
Nu wij de identiteit van Weyntje en Elisabeth hebben vastgesteld, moeten we na-

gaan welke familierelatie er bestaat met Claas en Hendrik Schoorel.
Gaan we nog een generatie verder terug, dan treffen we te Gouda als kinderen van

het echtpaar Thomas Willemsz Schorel en Brechjen Dircx (elders wordt zij voluit
genoemd: Brechjen Dircx Spieringh) (huwelijksinschrijving op 24 april 1638: Thomas
Willemsz Schorel j.m. op de Turfmarkt met Brechien Dirckx j.d. op de Turfmarkt,
getrouwd te Reeuwijk):



4. Dirk Thomasz Schotel, ged. 16-8-1644 2. Lijsbeth Thomasdr. Schotel,
1. Willem Thomasz Schotel, ged. 26-8-1640

ged 16-11-1638 3. Lijsbeth Thomasdr. Schotel,
7. Cathatina Thomasdr. Schotel, ged. 11-12-1641

ged. 21-5-1655 5. Catharina Thomasdr. Schorel,
6. Wouter Thomasz. Schotel. ged. 16-1-1647

ged. 4-5-1649

Het huwelijk van Dirk Thomasz Schorel werd reeds genoemd: Weyntje en Elisabeth
waren zijn dochters.

Willem Thomasz Schorel, op 16 november .1638 in de St. Janskerk gedoopt (getuige:
Ditckie Wouters, Eghtien Wiltems, en Claertie Willems), ondertrouwt te Gouda op
21 januari 1668 als ,,j.m. op de Korte Gouwe met Marytye Huygensdt. Swanenbutg,
j.d. in de Hoeffstraet", huwelijk 5 februari 1668.

Uit dit huwelijk werd geboren: Thomas Willemsz Schotel, gedoopt 14 juni 1671, St.
Janskerk, getuige Brechyen Dirks Spietingh, die ook doopgetuige was bij kinderen van
Ditk Thomasz Schotel en daar voluit met haar familienaam Spieringh wordt genoemd.
Thomas huwt twee maal: I. ondertr. 21-4-1694, Gouda als j.m. met Cathatina de Vos,
j.d. „beide van Gouda in de kaiserstraet, getrout den 25 April 1694" en II. ondertr.
Gouda 27-2-1695 als weduwnaar van Cathatina de Vos met Neeltje Aryse Ptonket,
j.d. van Oudewater.

Uit beide huwelijken werd een zoon Willem gedoopt, resp.: 1-12-1694 en 26-4-1697.
Het overlijden van het eerste kind werd aangegeven 16-7-1695, volgens het begraaf-
boek van de St. Janskerk, terwijl het overlijden van Thomas Willemsz zelf, op 15
november 1698 voor de Impost werd aangegeven.

Cathatina Thomasdt. Schotel. Haar huwelijk met Jan Hendtiksz. van Sijpestijn
werd hierboven reeds vermeld. Haar overlijden werd 3 maart 1727 te Gouda aangegeven.

Woutet Thomasz Schotel ondertrouwt op 19 augustus 1674 te Gouda, als „j.m.
wonende in de Peperstraet met Lijsbeth Jansdt. Reynegom, j.d. wonende in de Anthoni-
straet", „Getrout den 3. September 1674".

Woutet en Lijsbeth testeren op 2-10-1679 te Gouda voor notaris Wilhelmus 7'om-
bergen. Wouter ligt ziek te bed (zijn overlijden wordt drie weken later aangegeven:
25 oktober 1679) en de echtgenoten benoemen de langstlevende tot universeel erfge-
naam en voogd over na te laten kinderen, met uitsluiting van de weesmeesters, en
leggen ƒ 25.— voor de kinderen vast.



Uit dit huwelijk werden gedoopt:
Thomas Woutersz, ged. St. Janskerk Gouda, 10-1-1676, getuige Brechye Dirckx

(de grootmoeder).
Anna Woutersdr., gedoopt Gouda, St. Jansk., 17-8-1678, getuige Anna Hendrixe.

Haar overlijden werd aangegeven 12 december 1678.
Wouter Woutersz., geboren na het overlijden van zijn vader en dus naar hem ver-

noemd, gedoopt: 21-2-1680, getuige Dirck Thomasz Schotel. Het overlijden van dit
kind werd aangegeven 22-4-1680.

Elysabeth Reynegom hertrouwt met Gerardus van Steyn, weduwnaar te Gouda, die
reeds als getuige optrad en tekent in het testament met Wouter Thomasz. Huwelijk:
ondertr. Gouda 7-9-1681, tr. 21-9-1681 te Waarder. Uit dit huwelijk werden vijf
kinderen te Gouda gedoopt. Voor 1695 vestigt dit echtpaar zich te Purmerend.

Op 10 november 1695 testeert te Purmerend voor nots. Sybrant Schot de eersame
Thomas Woutersz. Schorel, jongman, omtrent twintigh jaren. Hij benoemt tot zijn
erfgename de eerbare „Lijsbet. Rijnegoms sijne moeder, yegenwoordigh getrout met Sr.
Gerrit van Steijn ofte bij overlijden derselve voor hem comparant hare kinderen,
sijne Compts. halve broeders, namentlijck Gerrit ende Johann van Steyn gepasseert
binnen purmerende ten woonhuyse van den testateur, staande aen t eynde van 't
braackenburgh".

Deze Thomas Woutersz Schorel ondertrouwt te Purmerend op 5-11-1698, huwelijk
27-11-1698 met Aaltje Buys, „j.dr. woonende tot Monnickendam, in den H. huwelijk-
schen staet bevestigt door Ds. van der Vijver".

Kinderen: Anna, gedoopt Purmerend, 17-1-1700, getuige Elisabeth reynegom;
Dirk, gedoopt 14 juli 1701.

Op 26 januari 1702 brengt Thomas in op de weeskamer voor beide kinderen ƒ 50.—
(„de weeskamer debet aan de twee kinderen van Thomas Schorel, daar moeder af was
Aaltje Buys") en belooft hen verder behoorlijk te onderhouden etc Borg: „sijne
eygene moeder Lijsbet rijnegom").

Anna ondertrouwt 26-7-1727 te Purmerend, tr. 10-8-1727 met Evert de Jonge, j.m.
van Steenwijk, wonende te Amsterdam, „getrouwt door Do. L. van Gent".

Dirk overlijdt voor 1718. 10-2-1718 compareert voor weesmeesteren van Purmerend
Gerrit van Steyn, die verzoekt ƒ25.— van Anna en ƒ12.10.— van haar overleden
broer Dirk te mogen opnemen, omdat Anna na het overlijden van haar vader in 1715
bij Gerrit van Steyn in huis was opgenomen, terwijl ook de tweede vrouw van Thomas
Woutersz nl.: Judith Claasdr. Crab toen reeds was overleden: aangifte Impost Pur-
merend: 27-4-1717.

Thomas Woutersz Schorel hertrouwde dus (ondertr. 19-1-1702, tr. 5-2-1702) te
Purmerend met Judith Claasdr Crab.

Uit dit huwelijk werden gedoopt:
Johannes, 17. Mey 1703
Claas. Purmerend, 22-2-1705
Henricus, 17. May 1708
Wouterus, Donderdag, 7 November 1709
Kornelia, Donderdag 10 Devember 1711
Elizabet, Donderdag 21 September 1713

19 April 1715 werd voor 't begraven van 't Lijk van Thomas Schorel uit handen
van Jan van Steyn ontfangen f 3.—.—.

27 April 1717 werd voor 't regt van 't begraven van 't Lijk van Judith Claas, ge-
weest wede van tomas Schorel uyt handen van Marytje reynegom ontfangen ƒ 3.—.—.

Uit bovenstaande is het familieverband van deze kinderen met de Goudse Scfiore/'s
komen vast te staan.

Als Weyntje en Elisabeth Schorel in 1753 testeren en aan hun nog levende relaties
gelijke achtste delen vermaken, waaronder Klaas Schoorl te Purmerend en Hendrik
Schoort te Naarden, dan kunnen dit niet anders zijn dan hun bovengenoemde achter-
neven, omdat familie in dichter verband reeds was overleden: Thomas Wouters, hun
nee{, in 1715.

Zij beiden waren de enige nog in leven zijnde achterneven.



De broers en zusters van Weyntje en Elisabeth, kinderen van Dirk Thomasz Schorel
waren alle overleden, van de nakomelingen van Willem Thomasz Schorel was er geen
meer in leven, Catharina Thomasdv. was overleden en van de nakomelingen van
Wouter Thomasz Schorel waren deze broers de enige overlevenden.

De suggestie in de Ned. Leeuw, jrg. 68, 1951, blz. 22—23 (Publicatie-Felix) als zou
Hendrik Schorel de zoon zijn van Thoms Klaasz Schoorl, molenaar te Purmerend en
Neeltje Pietersdr. W'armenhuizen, welk echtpaar in mei 1732 met attestatie van Noord-
scharwoude te Purmerend komt, is niet houdbaar. Deze Thomas Claasz is de zoon van
Claas Thomasz Schoorl, molenaar te Noordscharwoude en is daar op 6 juli 1699
gedoopt. Hij huwde in 1726 te Noordscharwoude met genoemde Neeltje Pietersdr.
W'armenhuizen (aang. Impost Noordschw. 5-1-1726). Hieruit volgt de onhoudbaarheid
van deze veronderstelling.

In de redactionele noot in „Gens Nostra" van sept. 1959, blz. 209, wordt als onbe-
kend genoteerd of Claas Thomasz Schoorl te Noordscharwoude en de Claas genoemd
in het testament van Weyntje en Elisabeth Schorel te Gouda identiek zijn. Uit boven-
staande blijkt dat het hier om twee geheel verschillende personen gaat.

De Claas uit het testament van W. en E. Schorel is de Purmerendse chirurgijn
Claas Thomasz Schooret, zoon van Thomas Woutersz Schorel, gedoopt te Purmerend
22-2-1705.

De Claas Thomasz Schoorel te Noordscharwoude, van wie reeds voor 1700 kinderen
werden gedoopt, kwam in 1699 als molenaar te Noordscharwoude.

Na deze opmerkingen het volgende over Claas en Hendrik Thomasz. Schorel.
Klaas Thomasz Schorel, chirurgijn te Purmerend, tekent meermalen als getuige bij

de notaris Ysbrandt Tonning:

Hij trouwt 15 oktober 1730 (ondertr. 1-10-1730) met Annetje Krijgsman, dochter van
Maarten Krijgsman en Jannetje Meckes, „j.dr. uyt de Purmer".

Uit dit eerste huwelijk werden geboren:
1. Maarten, ged. Donderdag 26-9-1732
2. Tomas, ged. Donderdag 22-3-1734, overl. aang. Imp. 16-7-1747, ƒ3.—
3. Pieter, ged. Dinsdag 22-2-1736, overl. aang. Imp. 19-9-1736, ƒ3.—
4. Judith, ged. Sondag 2-6-1737

6 ZTstó/i 9 e d- S o n d a 9 5-10-1738, Pieter overl. 16-10-1738, Impost ƒ3.—
7. Pierer, ged. Donderdag 25-1-1742, getuige Roelotje Pieters
8. Lijsbeth, ged. Zondag, 12-5-1743, overl. aang. Impost 9-6-1744, ƒ3.—
9. Lijsbeth, ged. Donderdag 13-8-1744, overl. aang. Impost 23-8-1745, ƒ3.—

10. Klaas, ged. Donderdag 9-12-1745.

Volgens een acte gepass. voor notaris Klaas Thomasz Schoorl te Purmerend, (NB.
dit is een kleinzoon van Klaas Thomasz Schoorl, molenaar te Noordscharwoude en
zoon van Thomas Klaasz, molenaar te Purmerend) d.d. 11-8-1756 zijn in dit jaar nog
in leven: Maarten, Pieter, Judith en Klaas.

Volgens deze acte neemt Klaas Schoorel, Mr. Chirurgijn te Purmerend, als voogd
over zijn kinderen verwekt bij wijlen Annetje Krijgsman, de erfenis in ontvangst van
„der kinderen grootmoeder Jannetje Mekkes, weduwe van wijlen Maarten Krijgsman".
De vier kinderen erven:

één derde part in 29 morgen 508 roeden land, met desselfs huysing, bepoorting



en beplanting, gelegen aan de Noorderweg in de Wijde Wormer, plus in
contanten ƒ2500.— terwijl naderhand van het resterende gedeelte van ƒ 1700.—
nog de helft aan deze kinderen wordt toebedeeld.

In de marge stond bijgeschreven: „Jannetje Mekkes is grootmoeder maternel van deze
kinderen, testament 11 April 1753 voor Klaas Schoort Thomasz".

Vóór hun huwelijk hadden Claas Schoorel en Annetje Krijgsman huwelijkse voor-
waarden gemaakt voor de nots. Ysbrand Tonning te Purmerend dd. 30-9-1730, maar
herroepen deze bij testament van 14-12-1730 gepass. voor nots. Otto Laars te Pur-
merend en benoemen elkaar tot enig en universeel erfgenaam; zij bovendien haar
moeder Jannetje Mekkes in de „bloote legitime portie" als deze bij haar overlijden nog
in leven zal zijn. Weesmeesteren van Purmerend worden uitgesloten van bemoeienis
met de erfenis.

Annetje Krijgsman is kort na de geboorte van haar tiende kind, een Klaas, over-
leden en op 17 juni 1747 gaat Klaas Schoorel. Thomasz, chirurgijn, een tweede huwe-
lijk aan met Aafje Jansdr, van Schagen, gesloten „ten huize van de bruid". Uit dit
huwelijk werden geboren:
11. Lijsbeth, gedoopt 4-4-1748, ongehuwd overleden 17-3-1766, Impost ƒ6.—
12. Aelje, gedoopt 8-2-1750, overleden 19-10-1758, Impost ƒ3 —
13. Aeltje, gedoopt 3-6-1753, overleden 2-8-1754, Impost ƒ3.—
14. Aaltje, gedoopt 29-9-1754, overleden 6-11-1754, Impost ƒ3.—.

Met Aaije van Schagen maakt hij op 24 december 1756 een testament, dat gepasseerd
werd voor de notaris Klaas Jansz Schoorl te Purmerend.! (Deze notaris is eveneens
een kleinzoon van Klaas Thomasz. Schoorl, korenmolenaar te Noordscharwoude). In
dit testament prelegateren zij aan hun dochter Lijsbeth „door de hand des Heeren
besogt" ƒ 600.—, die na overlijden van Lijsbeth „moeten versterven op sijn Testateurs
dogter Aa[je Schoorel".

Op 29 mei 1762 testeren deze echtgenoten opnieuw voor dezelfde notaris Klaas Jansz.
Schoorl. De testateur benoemt daarin zijn vrouw tot erfgename, tezamen met zijn vier
voorkinderen in de legitime portie en verder tot enige universele erfgenamen zijn
dochter Lijsbeth, terwijl Aaije van Schagen haar man nomineert tot enig en universeel
erfgenaam en haar dochter Lijsbeth in de ligitime portie; zijn beiden echter voor haar
dood overleden, dan komen haar zuster Aaltje van Schagen en haar man Tijs Adamsz
Groot in hun plaats.

Klaas overlijdt in 1764, zijn lijk wordt 27 juli 1764 aangegeven in de Classis van
ƒ 6 . - .

Van de kinderen uit beide huwelijken zijn omstreeks 1760 nog in leven: Maarten,
Judith, Pieter en Lijsbeth.

Pieter Klaasz Schoorel testeer 16-9-1760 bij de nots. Klaas Jansz Schoorl te Pur-
merend en benoemt tot zijn enige erfgenaam zijn vader Klaas in de legitime portie en
zijn halfzuster Lijsbeth Claas Schoorel in zijn overige nalatenschap; bij haar overlijden
komen zijn vader en zijn stiefmoeder Aaije van Schagen in haar plaats.

Judith Klaasdr. Schoorel huwt te Wormerveer, gelijk met haar broer Maarten
Schoorel, op 12 juli 1761 met Jacob Kneppel. Zij is aldaar voor 1785 overleden, want
in dat jaar hertrouwt Jacob Kneppel mte Geertje Wsterveld (19-5-1785).

Lijsbeth overleed ongehuwd 17-3-1766; er werd voor haar dubbel tarief betaald,
ƒ 6 . - .

Maarten Klaasz Schoorel trouwt 12 juli 1761 te Wormerveer als j.m. v. Wormer-
veer met Grietje Petten, „jongedr. van Schaagen". Impost Schagen: 19-6-1761: voor
Grietje Petten 4de Cl. ƒ3.—.

Kinderen: Klaas Maartensz., gedoopt Wbrmerveer 12-5-1763
Antje, ged. 20-1-1765
Cornelis, ged. 12-5-1770
N eelt je, ged. 4-7-1773.

Op 30-9-1764, na het overlijden van Klaas Schoorel te Purmerend, komen voor
notaris Michiel Beets te Zaandam, Maarten Schoorel, chirurgijn, en Jacob Kneppel,
getrouwd met Judith Schoorel, mede erfgenamen van Claas Schoorel, te Purmerend
overleden, bijeen, en contracteren om in de nalatenschap van hun vader tot „schifting
en scheijdinge over te gaan en daarvan een behoorlijke staat en Inventaris te doen
opmaken".

In het grafboek te Wormerveer komt de volgende notitie voor: „Kerkhov 122,
1762.1/29 Maarten Schoorel, 1816 De Erve Maarten Schorei'. Waarschijnlijk kocht
hij dit graf op 29 januari 1762.

Tussen Maarten Schoorel en Grietje Petten werd scheiding van tafel en bed uitge-
sproken.



Klaas Maartensz. Schoorel wordt chirurgijn te Zaandijk. Januari 1806, register met
namen der gepatenteerders: Klaas Schorell, Chirurgijn en Apothec. 5de Classe zegel
ƒ 4.—.

In 1797 worden lijsten te Zaandijk opgemaakt van personen geschikt voor de wapen-
handel. Klaas is geschikt maar in 1798 wordt ingeschreven: Klaas Schoreh 35 Mr.
Chirurgijn, gehuwd, 2 kinderen, liefst vrij.

In het gemeente-archief van Zaandijk liggen doktersattesten van zijn hand, waarin
hij verklaart, dat verschillende personen ongeschikt zijn voor de wapenhandel.

Verschillende verklaringen inhoudende afkeer van het Stadhouderschap in 1795,
en van Trouw aan de Constitutie en Onderwerping aan de Wet werden mede door
hem ondertekend, waaruit blijkt, dat hij sympathiseerde met de patriotten.

Klaas Maartensz trouwt 21-7-1789 te Wormerveer, als jongeman van Zaandijk, met
Matitje Grebber, jongedochter van Wormerveer (ondertr. 5-7-1789). Uit dit huwelijk
twee kinderen: Leendett en Grietje. Klaas overlijdt te Zaandijk, aangifte 18-1-1817,
oud 53 jaar. Leendett werd broodbakker te Koog aan de Zaan.

Antje Maartensdr. 13. October 1785 vertrekt „met betoog naar Utregt" om daar te
trouwen: Reindett Cor/i. Jansz. Jongm. van Zwol, wonende te Utrecht met Antje M.
Schorel, Jongedr. Alhier.

Neeltje Maartensdr. trouwt met Cornelis Alberti, jongeman, geboren en woonachtig
te Zaandijk, (beyde acte ƒ 30.—) „zijn haar geboden aangeteekent 6 Juny 1800 en
door ziekte van de bruyt niet eerder getrout dan den 13 July 1800". Neeltje overlijdt
23 October 1.834, oud 61 jaar.

Keren wij terug naar de kinderen van Thomas Woutersz Schotel en Judith Claasdt.
Ctab. Wij hebben de nakomelingen van Claas Thomasz gevolgd te Purmerend, Wor-
merver, Zaandijk.

Johannes, Kotnelia en Elisabeth worden niet meer genoemd, zijn dus waarsch. vroeg
gestorven. .

Woutet Thomasz. Schorel laat op 15-5-1734 zijn huwelijk inschrijven in het Impost-
register van Purmerend ƒ 3.— met Matitje Fabet, j.d. van Schermerhorn. Een kind
Thomas werd op 7-8-1735 te Purmerend gedoopt. Woutet overlijdt kort daarop en
zijn lijk wordt op 7-6-1737 Pro Deo aangegeven. (Het Impostregister zegt Maattje
Fabet van Schermer-Avenhorn, het kerkboek: Schermerhorn).

Hendtik Thomasz Schotel, wordt schoolmeester en voorzanger te Naarden. Op
19 september 1734 trouwt hij als „j.m., schoolmeester en voorzanger alhier met
Cotnelia Watetdtinkets, j.d. van Scharwoud".

Het Impostregister Naarden vermeldt: 3 September 1734: Hendtik Schotel hier
woonagtig met Cotnelia Sijmens Watetdtinkets. onder de jurisdictie van Hoorn, in
de Classe ƒ 6.—.

De doopregisters van Avenhorn, waar kinderen uit Scharwoud gedoopt kunnen zijn,
beginnen 1728, het register van Berkhout in 1715, de doopinschrijving van Cotnelia
Watetdtinkets is niet aangetroffen. De vernoeming der kinderen maakt het echter
aannemelijk, dat zij de dochter is van het volgende echtpaar:

1 december 1708 getrouwd te Berkhout: Symon Pietetsz Watetdrinket, weduwnaar
van Scharwoud, en Man/ Pietets Poul, jongedochter van Berkhout.

(N.B. Zowel Hendtik als zijn broer Woutet trouwen met een meisje uit de buurt
van Avenhorn).

De kinderen van Hendtik Thomasz Schoorel zijn:
Maria, ged. te Naarden 8-10-1736, vernoemd naar Matia Pietersdr. Poul
Thomas, ged. 2-11-1738, naar zijn grootvader Thomas Woutersz. Schoorel
Johannis, ged. 19-6-1740, naar Johannes Thomasz Schorel of naar Johannes van Steyn
Simon, ged. 1-4-1742, naar Symon Pietetsz Watetdtinker
Hendtik, ged. 2 september 1744, naar zijn vader.

In een acte van 22 januari 1765 gepasseerd voor de notaris ƒ. H. Thierens te Naar-
den wordt hij genoemd „Hendrik Schotel, vigutetende Scheepen dezet Stad". Hij legt
een verklaring af van een schepeling van het O.I. Compagnie-schip Akerendam.
Hij tekent:

Op 1 oktober 1766 wordt zijn overlijden in het Impostregister van Naarden inge-
schreven: Classis ƒ 30.—.

8



Zijn zoons Johannes en Symon tekenen herhaaldelijk als getuigen de acten van de
Naardense notarissen Thomas Nederbergh en ƒ. H. Thierens in de jaren 1765 en 1766.

Over de afstammelingen van zijn jongste zoon Hendrik Hendciksz. Schoorel heeft
dhr. v. Rhijn veel interessante gegevens samengebracht in de aangehaalde publicatie
in ,,Gens Nostra".

Bovenstaande wilde het familieverband laten zien, waarin de Naardense schoolmeester
thuishoort. In geen geval is hij de zoon van de korenmolenaar Klaas Thomasz Schoorl
te Noordscharwoude. Of er tussen diens vader Thomas en het Goudse geslacht, waarin
deze naam herhaaldelijk voorkomt, relatie bestaat, heb ik niet kunnen ontdekken.

Rest ons nog na te gaan wie Catharina Schorel, weduwe van fan Verzeijl en Baartje
Schorel „bejaarde dochter" zijn.

Catharina Schorel. De enige Catharina Schorel, die hiermee bedoeld kan zijn is de
op 2 maart 1681 in de St. Janskerk te Gouda gedoopte dochter van Dirck Wiertsz.
Schorel en Machteltje Pietersdr. Perbon (ondertr. 19-5-1668, trouw 5-6-1668). Doop-
getuigen waren Pieter Jansz Perbon en Lyntyen Cornelysy grootouders van moeders
kant. Zij huwt 20-5-1710 (ondertr. 4-5-1710) met Jan Verzijl en overlijdt 28-5-1765
(aang. Impost). Zij is een verre'achternicht van de beide testerende zusters; eerder
nog zou men van een vriendin kunnen spreken.

Baartje Schprel is een dochter van Harmanus Claasz Schorel en Geertruyt Aerts
van der Piek (trouw 14-3-1684, ondertr. 28-2-1684, Gouda). Zij werd 1 maart 1690
in de St. Janskerk gedoopt, getuige Marya Aerts (van der Piek) en als overleden
aangegeven: Impost 23-10-1761.

Ook hier kan slechts sprake zijn van verre verwantschap, ook hier eerder vriend-
schap dan naaste familie.

Het testament der beide zusters noemt dus eerst de meest naaste nog in leven zijnde
achterneven, daarna de zeer verre verwantschappen of wel vriendinnen, die dezelfde
geslachtsnaam dragen en daarna een aantal verwanten en kennissen, die in een of
andere relatie, die hier weinig toe doet, tot beide zusters staan.

SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE IN BOVENSTAAND ARTIKEL
GENOEMDE MANLIJKE LEDEN VAN HET GESLACHT SCHOREL,

AFSTAMMEND VAN THOMASZ W1LLEMSZ SCHOREL EN
BRECHJEN D1RKSDR. SP1ERINGH TE GOUDA

Periode omstreeks 1600—1800

(Slechts de in leven gebleven naamdragers zijn vermeld, en de beide zusters Weyntje
en Elisabeth).

I. Thomas Willemsz Schorel X Brechjen Dirksdr. Spieringh, te Gouda.

II. a. Wlltem Thomasz Schorel X Marytje Huygens Swanenburg, te Gouda.
II. b. Dirk Thomasz Schorel X Claertje Michielsdr van CouwenburgH, te Gouda.
II. c. Wouter Thomasz Schorel X Lijsbeth Jansdr. Reynegom, te Gouda.

III. Uit II a:
a. Thomas Willemsz Schorel X I. Catharina de Vos \ n ,

II. Neeltje Ariensdr. Pronker ) t e O o u d a -
b. Uit II b: Weyntje en Elisabeth Dirksdr. Schorel, te Gouda.
Uit lic:
c. Thomas Woutersz Schorel X 1. Aalt je Buys . D ,

2, ludith Claasdr. Crab t e P u r m e r e n d -



IV. Uit III c 2:
a. Claas Thomasz Schorel X 1. Antje Maartensdr. Krijgsman I . n J

o A r- 7 J o r ) te Furmerend2. /lafye Jansdc. van Schagen |
b. Wouter Thomasz Schorel X Maritje Faber te Purmerend.
c. Hendrik Thomasz Schorel X Cornelia Simonsdr. Waterdrinker, te Naarden.

V. Uit IV a 1:
a. Maarten Claasz. Schoorel X Grietje Petten, te Wormerveer.
b. Uit IV c:

Johannes, Symon, Hendrik Hendriksz Schorel X Maritje van Nes, te Naarden,
tenslotte te Boskoop.

VI. Uit Va :
Klaas Maariensz Schoorel X Maritje Grebber, te Zaandijk.

VII. Uit VI:
Leendert Klaasz Schoorel. te Koog aan de Zaan.

Hillegom Voorjaar 1961

AANVULLING VAN DE GENEALOGIE SCHOORL
(zie G.N. 1959, pag. 199—209)

Va. Hendrik Schoorel, ged. Boskoop 3 juni 1770 (getuige Cornelia Waterdrinker),
schipper en koopman, overl. Boskoop 14 dec. 1833, tr. aldaar 29 juli 1792
Elisabeth van (der) Stra(a)ten, geb. Boskoop 31 dec. 1775, overl. aldaar 8 nov.
1842, dr. van Arij en Neeltje de Gunst.
Uit dit huwelijk:
1. Marijtje Schoorel, enz. zie Van Rhijn.
2. Hendrik, volgt Vlm.
3. Neeltje Schoorel, enz. id.
4. Johanna Sophia Schoorel, enz. id.

Vlm. Hendrik Schoorel, geb. Boskoop, ged. aldaar 1796, schipper en koopman te
Leerdam, overl. tussen 1842 en 1860, tr. op 2 augustus 1815 te Leerdam Anna
Hendriks Zorn, geb. juni 1797, overl. te Leerdam 3 jan. 1841, dr. van Jan Hen-
drik Zorn, hoedenmaker aldaar en Elisabeth Bets.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Schoorel, geb. april 1816, overl. Boskoop 8 juli 1816.
2. Wilhelmina Elisabeth Schoorel, geb. Leerdam 26 okt. 1817.
3. Hendrika Elisabeth Schoorel, geb. Leerdam 26 nov. 1819.

13 dec. 1838.
4. Adriana Maria Schoorel, geb. Leerdam 20 okt. 1821, overleden aldaar 13

dec. 1838.
5. Hendrik Schoorel, geb. Leerdam 13 juni 1823.
6. Jan Hendrik Schoorel, geb. Leerdam 20 juni 1825, overl. aldaar 22 mrt 1828.
7. Anna Hendrika Schoorel, geb. Leerdam 25 juni 1827, overl. ald. 7 sept. 1829.
8. Jan Hendrik Schoorel, zie Vllm.
9. Arie Schoorel, geb. 20 mrt 1831 Leerdam, Schipper, kinderloos overleden te

Rotterdam.
10. Anna Hendrika Schoorel, geb. Leerdam 27 mei 1833, tr. Willem Scheffer,

Rotterdam.
11. Neeltje Schoorel, geb. Leerdam 11 nov. 1836, overl. aldaar 10 dec. 1836.
12. Willem Pieter Schoorel, geb. Leerdam 11 nov. 1836, overl. aldaar 13 febr.

1842.

Vllm. Jan Hendrik Schoorel. geb. Leerdam 4 jan. 1829, kleermakerspatroon te Lex-
mond, overl. aldaar 3 okt. 1895, tr. te Lexmond 21 maart 1860 Jeanne Zorn, geb.
Ginneken 1837, overl. te Lexmond 28 maart 1899, dr. van Simeon Johannes
Zorn, Ned. Herv. predikant en Elisabeth Harington.
Uit dit huwelijk 15 kinderen, waarvan 11 overleden beneden de leeftijd van
12 jaar. Verder:
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1. Johannes Hendrik Arie Schoorel, geb. Lexmond 7 jan. 1872, ongeh. overl. te
Nieuwveen 4 f eb. 1949.

2. Anna Ann Elisabeth Schoorel, geb. Lexmond 16 aug. 1873, overl. te Utrecht
17 jan. 1955; tr. 10 nov. 1898 Bastiaan van Hees, geb. Arkel 24 juni 1877,
overl. te Utrecht 14 sept. 1950, brugwachter te Vianen, zn. van Anthonie
van Hees en Aaltje den Besten.
Uit dit huwelijk 5 dochters.

3. Hendrik fan Schoorel, volgt VlIIm.
4. Anna Elisabeth Schoorel, geb. Lexmond 1 dec. 1877, ongeh. overl. te Vianen

22 okt. 1906.

VlIIm. Hendrik fan Schoorel, geb. Lexmond 27 mei 1876, deurwaarder bij de Belas-
tingen Rotterdam, tr. te Vianen 5 febr. 1904 Elisabeth Johanna Prikker, geb.
Rotterdam 17 febr. 1873, dr. van Henrik Prikker en Saartje Berg, Rotterdam,
Bergweg 166.
Uit dit huwelijk:
1. fan Hendrik Schoorel. volgt IXm.
2. Saartje Schoorel geb. Maassluis 11 aug. 1906, tr. te Rotterdam 20 dec. 1934

fan Hendrik Keiler, directeur enen N.V., zn. van A. W. Keiler en A. van
Hilten. Spalding (Eng.).

3. feanne Schoorel, geb. Maassluis 10 april 1908; pedicure te Rotterdam.

IXm. fan Hendrik Schoorel, geb. Denekamp 16 nov. 1904, Hoofd Chr. Mulo-school
Amsterdam, tr. 1. Rotterdam Adriana Stuip, geb. Rotterdam 9 aug. 1906, dr.
van Hendrik Stuip en Aartje Hordijk. Echtscheiding uitgesproken 17 juli 1947;
Ï.Cornelia Grietje Cirkel, gebj Vlaardingen 22 febr. 1920, dr. van Stephanus
Hendricus Cirkel en Maria Helena de Wolf.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elze Schoorel, geb. Gouda 20 juni 19331, tr. Amsterdam 17 juli 1956 f. H.

van den Berg; gescheiden 31 juli 1958.
2. Walther Schoorel, volgt Xm.
3. Marijke Schoorel, geb. Gouda 22 jan. 1936.
4. Ernst Schoorel, geb. Gouda 7 april 1940.
Uit het tweede huwelijk:
5. Hein-fan Schoorel, geb. Amsterdam 17 mei 1950.
6. Marius Schoorel, geb. Amsterdam 6 dec. 1951.

Xm. Walther Schooret, geb. Gouda 4 okt. 1934, tr. 's-Gravenhage 17 okt. 1958
Arendje Plug, dr. van Maarten Plug en Bregtje van der Bent; Ned. Televisiest.
Bussum.
Uit dit huwelijk:
1. Mare. Schoorel, geb. Baarn 17 sept. 1960.

Utrecht M. G. VERBEEK

CONTRIBUTIE 1962

De Penningmeester verzoekt de leden de contributie voor het jaar 1962
ad ƒ 12,50 te willen overschrijven op postgiro-rekening 547064 ten name

Men bespaart daarmee de vereniging kosten en lasten en zichzelf een
van de Penningmeester der N.G.V. te Wormerveer.
bedrag van ƒ 0,50 aan incassokosten, als t.z.t. een kwitantie moet worden
aangeboden.
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FRAGMENTEN UIT HET REIS-DAGBOEK VAN EEN
ENGELS GEESTELIJKE

door
J. H. OUWERKERK

Hieronder volgt een vertaald uittreksel uit de aantekeningen die een
Engels geestelijke, John Henry King Church (10-5-1787—16-9-1865),
in het voorjaar 1837 maakte tijdens zijn reis door ons land. Het dagboekje
van de Heer King Church, dat na veel omzwervingen, ca. 30 jaar geleden
in het bezit van mijn vader kwam, is op 31 maart 1943 bij een bombarde-
ment op West-Rotterdam helaas verbrand. Uit een indertijd door mij ge-
maakt afschrift ontleen ik thans enkele passages, waarmede mogelijk
iemand onder mijn medelezers van dit blad zijn voordeel kan doen. Des-
gewenst ben ik gaarne bereid aan geïnteresseerden nadere inlichtingen te
verstrekken.

1837
19 maart

21 maart
22 maart

23 maart

24 maart

25 maart

27 maart

28 maart

30 maart

31 maart

1 april

2 april

4 april
5 april
8 april

12

In gezelschap van Mr. HUI uit Albury vertrokken naar Londen, op weg
naar Nederland.
Om 7 uur v.m. ingescheept op de „Columbine".
Om 1 uur n.m. in Rotterdam aangekomen en onze intrek genomen in het
ons aanbevolen Hotel „Pays Bas". Bezochten de Heer Moens; deze druk
,,in zaken", wat het karakter van de stad medebrengt. Maakten de avond-
dienst in de Grote Kerk mede; ongeveer 500 aanwezigen; eerbied bij som-
migen, onverschilligheid bij anderen; allen zingen zeer luid en nebben
kerkboeken.
Vroeg op voor een dienst in de Joodse Synagoge, 's Middags per diligence
doorgereisd naar Den Haag, via Delft, en daar het door de Heer Corbet
gerecommandeerde Hotel „Het Hof van Berlijn" opgezocht in de Heeren-
straat. .
Onze introductiebrief afgegeven bij Monsieur Hengepeter van het museum.
Hartelijk ontvangen als Christelijke broeders.
Bezochten de Kloosterkerk. De Koning en zijn zoon waren aanwezig en
bogen bij het binnenkomen naar de gemeente, precies zoals ook in Londen
gebruikelijk is bij gewone diensten... 's Avonds in de Franse Kerk. De voor-
ganger, Monsieur Secretain, preekte voornamelijk over de predestinatie.
Door de Heer Hengepeter geïntroduceerd bij de Heer Schijff, Boekhorst-
straat, en afgesproken daar te logeren.
Intrek genomen bij de Heer Schijlf. 's Morgens wandeling naar Scheveningen
gemaakt en daar geluncht. Naar huis geschreven.
De studie van de Nederlandse taal aangevangen: een leraar om 7 uur
's morgens a ƒ 1,50 per les en een om 10 uur a ƒ 1,—.
Onze opwachting gemaakt bij de HJeer Capadose, een bekeerde Jood, en
langdurig met hem gesproken over de Hoop op het Koninkrijk Gods
Studie. Onze introductie voor de Britse ambassadeur afgegeven.
Zondag, 's Morgens in de Kloosterkerk... Om 5 uur in de Lutherse kerk.
Er werden 2 kinderen gedoopt...
De gehele morgen gestudeerd. En familie gedineerd met de Britse ambas-
sadeur, Sir Alex en Lady Mallet.
Tot half twee gestudeerd, 's Avonds een lang gesprek met de Heer Henzc
peter (over het Raadsbesluit Gods met Zijn Kerk).
Wandeling naar het Huis ten Bosch en dit van binnen bezichtigd.
In de Franse kerk. Ds. Secristain wijdde uit over het Lijden van Christus,
daarbij zeer werkend op het menschelijk gevoel. In de Engelse kerk niet
meer dan 30 personen; dienst zonder veel leven. In de middagdienst om 2
uur in de Grote Kerk: Ds. Mol; eenvoudig en, voor zover ik de preek kon
volgen, ernstig opkomend voor de Waarachtige Mensheid van Christus. Om
5 uur weer in de Grote Kerk (ca. 1500 mensen), waar Ds. Molenaar, een
ernstig prediker, zijn rede eindigde met de uitroep „Kom Heer Jezus, ja
kom haastig".



1.0 april : Op bezoek bij de Heer Capadose en anderhalf uur met hem gesproken
(over de Wederkomst van Christus).

12 april : Donderdag. Naar Delft per trekschuit. De Heren Schijff en Jongbloed,
Leidse studenten, toonden ons het monument voor Willem I. Grotius.

16 april : Studie tot half een. In de Nieuwe kerk: Simon Verhoeven, een bijzonder
begaafd prediker...

17 april : Sir E. Disboro bezocht, 's Avonds Nederlandse les: „Moeder en Suigeling"
(bij Schijff). Volgens Heer Jongbloed zijn hier de huwelijkswetten als in
Frankrijk...

18 april : Naar Rijswijk gewandeld. Opnieuw bij de Heer Capadose...
19 april : Bij de Britse ambassadeur.
20 april : Brieven van mijn broeder, mijn vrouw en Mr. Cardale. 's Avonds een ge-

sprek met Monsieur Van Renesse; een zeer scherpzinnig man...
21 april : Bij de Heer G. la Grand, onze leeraar Nederlands, een document achter-

gelaten ter vertaling van het Frans in het Nederlands^., 's Avonds bi] de
Heer Hengepeter.

22 april : Zondag. In de Grote Kerk: Ds. Roosebooni. Viering van het Heilig Avond-
maal (ca. 1500 deelnemers)...

24 april : Per trekschuit vertrokken naar Haarlem; vonden het een prettig vervoer-.
middel. Ongeveer 3 uren. De Heer Schijff Jr. vergezelde ons. In Leiden door
tussenkomst van de Heer Jongbloed kennis gemaakt met een jong student,
die ons het Historisch Museum toonde... Logeerde in „De Leeuw". Aan
de table d'hötel een 12-tal studenten.

25 april : ...[Tegen de avond doorgereisd naar Haarlem. Om 9 uur in „De Gouden
Leeuw".

26 april : Vóór de lunch de stad verkend en een lijkwagen gevolgd naar een begraaf-
plaats bij Bloemendaal. Blijkbaar een arm persoon die geen enkele' familie-
relatie of vriend had om hem op zijn laatste tocht, te vergezellen en die
zonder enig godsdienstige plechtigheid onder de grond gestopt werd. Be-
zochten het Museum Teyler en daarna de kwekerijen van (naam
ontbreekt) waar we enkele zaden kochten voor de Heer Irving. Bezichtigden
een groot buiten, vroeger eigendom van Mr. Hope in Amsterdam, later
aangekocht door Louis Bonaparte, en thans eigendom des Konings. Verlieten
Haarlem om 5 uur per trekschuit, op weg naar Amsterdam. Ongeveer
halfweg is er een interessant punt waar men van de ene schuit in de andere
moet overstappen. Enkele sluizen hier scheiden het Y van de Haarlemmer
Meer... Naast het kanaal is een spoorweg in aanleg. De rijweg loopt er
vlak naast. Het zal curieus zijn, de vervoermiddelen op deze 3 paralelle
wegen straks tegelijk in bedrijf te zien; op de ene baan met een snelheid van
misschien wel 30 mijl per uur, op de andere met een snelheid van resp. 10
en 3 mijl per uur. De schipper scheen geen vrees voor concurrentie te heb-
ben. In Amsterdam ons bivak opgeslagen in „Het Wapen van Londen",
Warmoesstraat.

27 april : Onze kaartjes afgegeven bij de Heer Koenen, Keizersgracht, bij Utrechtsche
straat. Daarna de stad bekeken...

28 april : Een gesprek van bijna 3 uur met de Heer Koenen (over de werkingen van
de Heilige Geest).... Bij het afscheid gaf hij ons een introductie voor de
Heer W. de Clerq, die we later op de dag bezochten. Hij had al van onze
aanwezigheid in Den Haan gehoord. Met hem dezelfde onderwerpen be-
sproken... De Heer De Clerq introduceerde ons bij Mr. Is. Da Costa.
's Avonds bezochten wij de Portugese Synagoge, die naar men zegt, gebouwd
is volgens de Tempel van Salomo. Een ruim gebouw1, maar helaas geen
glorie.

29 april : 's Morgens in de Nieuwe kerk. Preek over Titus 2... De Koning en andere
leden van het Koninklijk Huis aanwezig. De Heer Koenen, die ons opzocht,
informeerde naar een brief die hij destijds aan Irving had geschreven...
's Avonds in de Franse kerk nog geen 100 personen; de dominee, een man
op leeftijd, moet niet erg populair zijn. Hij preekte over Col. 2, 11.

30 april : Bezochten de Heer Huet, 252 Bloemmarkt, met wie wij al eerder kennis
hadden gemaakt. Een zeer voorkomend man.... Bezochten ook de Heer Mol-
let, de enige Quaker in Nederland, Régujiersgracht bij de Heerengracht.
Hij bleek geen erg hoge dunk te hebben van de toestand waarin de Chris-
tenheid verkeert... Hij had juist een brief gekregen van een zekere Heer

[zie verder pag. 28]
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V/l V/2 V/S V/4 V/5 V/6 V/8

HENDRIK
JALKES
SPOOR

zn. v. Jalke
Hendriks en
Anna Maria

Antcxnl

Schipper op
's Lands

Oorlogsbrik
„Mlnerva"

~ Leeuwarden
10-5-1775

t HeUevoet-
sluls

29-9-1810

JOHANNA
v. TURENOUT

dr. v. Gerrlt
en Elieabeth

Ajgneta
Pimper

~ Amsterdam
17-9-1773

t Rotterdam
5-7-1858

Amsterdam/Hellevoetsluls
23-5/23-6-1800

rv/i
GERARDUS

JALKES
SPOOR

ZeUmakersdniecht

* / ~ Arasterdam
16/28-12-1803
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Amsterdam
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* Amsterdam
23-12-1822
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r. Jan en Reina Doorenbos.

f Batavia 25-5-1949
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BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR HET MAKEN VAN
FOTOCOPEEËN MET EEN EENVOUDIGE CAMERA
Iedereen, die wel eens met genealogie te maken heeft gehad, zal het met

mij eens zijn dat het overschrijven van vaak moeilijk leesbare archiefstukken
een zeer tijdrovende bezigheid is. Voeg daarbij nog de omstandigheid, dat
men voor het inzien van bepaalde stukken beslist genoodzaakt is een reis
naar een andere plaats te maken omdat deze stukken ter plaatse niet aan-
wezig zijn en ook niet overgestuurd worden, dan wordt een dergelijk over-
schrijven niet alleen tijdrovend maar ook vrij kostbaar. Gelukkig hebben
verscheidene archieven een inrichting waar men voor betrekkelijk weinig
geld een fotocopie van bepaalde stukken kan laten vervaardigen. Andere
archieven zijn echter niet zo goed geoutilleerd en daar is men dan op zichzelf
aangewezen. Persoonlijk kom ik nogal eens in het Rijksarchief te Arnhem
en in meerdere kleine plaatselijke archieven in de Gelderse Achterhoek.
Gezien de betrekkelijk kort durende vakantie en mijn nog geringere finan-
ciële mogelijkheden was ik genoodzaakt om van dergelijke sporadische
bezoeken zoveel mogelijk profijt te trekken. Bovendien vind ik een kwartier-
staat waarbij van iedere stamvader of moeder niet alleen de geboorte-, hu-
welijks- en overlijdensdata staan vermeld, maar deze ook met copieën van
de originele akten zijn bewezen veel aardiger dan wanneer dit niet het geval
is. En aangezien de berg niet naar Mohammed kwam, moest Mohammed
wel naar de berg gaan. Met andere woorden: op plaatsen waar ik geen
kopieën kon laten maken ging ik ze zelf vervaardigen, uiteraard na tevoren
toestemming daartoe gevraagd en verkregen te hebben.

Nu weet iedereen die wel eens met fotografie te maken heeft gehad, dat er
tegenwoordig allerlei min of meer ingewikkelde apparaten onder allerlei
naam in de handel worden gebracht waarmee men feilloos kopieën van
documenten op ware grootte kan vervaardigen. In vele plaatsen kent men
inrichtingen waar men er een beroep van maakt dergelijke kopieën van
documenten te vervaardigen. Onnodig te zeggen dat een dergelijke appara-
tuur voor de doorsnee amateurfotograaf-genealoog niet betaalbaar en ook
niet lonend te maken is. Daarbij komt dan nog, dat dergelijke apparaten
eigenlijk niet transportabel zijn, gesteld dan nog dat men in een archief de
toestemming zou krijgen zo iets op te stellen.

Naast deze grotere toestellen zijn er de laatste jaren ook allerlei hulp-
stukken voor bepaalde, voornamelijk duurdere camera's in de handel ge-
bracht, die ons veroorloven fotografische opnamen te maken tot op zeer
korte afstand. Al deze hulpmiddelen zijn ook geschikt voor het fotograferen
van documenten. Mocht U over een dergelijke kostbare camera beschikken
en het vrij hoge bedrag, dat voor al die hulpstukken in het algemeen wordt
gevraagd, kunnen en ook willen betalen, ga dan naar Uw fotohandelaar en
laat U door hem voorlichten opdat U een apparatuur krijgt die in alle
opzichten af is.

Voor degenen onder U die zich dergelijke grote uitgaven niet kunnen
of willen veroorloven, zal ik proberen duidelijk te maken op welke wijze ik
deze problemen trachtte op te lossen.
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Om te beginnen moet ik dan iets zeggen over camera's in het algemeen.
In feite is elke camera geschikt of geschikt te maken voor document-foto-
grafie mits de lens van voldoende kwaliteit is. Ook het formaat van de
film doet eigenlijk weinig terzake, al geef ik verre de voorkeur aan een
kleinbeeld formaat boven een groter formaat. In de eerste plaats is klein-
beeldfilm per opname aanmerkelijk goedkoper en bovendien kan men dit
soort film kopen in dozen van verschillende inhoud, waardoor de prijs nog
weer aanmerkelijk minder wordt. Men spoelt dan zelf zijn film in een
donkere ruimte in de casette en kan de film net zo lang maken als men zelf
wil. Het is niet mijn bedoeling reclame te maken voor een bepaald merk film,
maar wel moet ik er op wijzen, dat U voor een dergelijk doel een film moet
kiezen, die absoluut vrij is van korrelvorming. De licht- en kleurgevoeligheid
komt er minder op aan omdat de kleur over het algemeen bij documenten
weinig terzake doet en men de belichting zelf kan regelen. Persoonlijk koos
ik de AGFA agepe documentenfilm. Deze wordt o.a. verkocht in dozen van
10 m. tegen een prijs van ƒ 6,50. Op deze 10 m. film kunt U gemakkelijk
250 opnamen maken, zodat de prijs per opname nog geen 3 centen is.
De lichtgevoeligheid van deze film is gering en komt ongeveer overeen met
9/10 Din, al staat dit niet op de doos aangegeven.

Eerst nog iets over camera's. Een camera met afstandsmeter is voor dit
werk niet beslist noodzakelijk, al is het dan wel erg gemakkelijk, mits deze
afstandmeter onder de meter of beter nog op plm. 50 cm afstand nog be-
trouwbaar is. In de meeste gevallen is dit echter niet het geval. In deze
gevallen moet U telkens de afstand tussen het document en de plaats waar
de film in Uw camera ligt met een maatlatje meten. De laatste jaren ziet
men steeds meer reflex camera's in de handel komen, Voor documenten-
fotografie zijn deze wel uitermate geschikt omdat men bij deze camera's in
de zoeker, ook op korte afstand, steeds de juiste begrenzing van het beeld
kan zien en bovendien langs die weg gemakkelijk tot op elke afstand kan
scherpstellen. Ook de camera's met matglasinstelling hebben dit voordeel,
maar over het algemeen zijn deze voor de grotere formaten bedoeld, die wij
eigenlijk afkeurden vanwege het duurdere filmmateriaal.

Wat we wel nodig hebben zijn een of meer voorzetlenzen. Deze zijn ook
weer in allerlei merken en prijzen in de handel verkrijgbaar. Men kan ze
echter ook bij elke opticien laten slijpen en komt dan over het algemeen wel
zo voordelig uit. Wilt U b.v. een voorzetlens die geschikt is voor het foto-
graferen van een object van 21 x 32 cm (normaal foliopapier) dan moet U
een lens bestellen van plus 2 dioptrie. Indien U dan maar zorgt dat Uw film
op 50 cm afstand van het papier komt en Uw lens op oneindig is ingesteld,
dan wordt Uw opname vanzelf scherp. Bij een lens van plus 3 dioptrie moet
U een afstand van 33 cm betrachten en krijgt een object-grootte van 16 x 11
cm. Men vindt het dioptriegetal door het getal 100 te delen door de gewenste
c.q. noodzakelijke afstand van film tot object. Indien men dan enige stan-
daardmaten aanhoud heeft men niet teveel voorzetlenzen nodig. Persoonlijk
kocht ik indertijd een set van 3 voorzetlenzen van een bekende Duitse
voorzetlenzen en filterfabriek. Hierbij werd een tabel geleverd die voor vele
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toestellen en de belangrijkste afstanden bruikbaar is. De prijs van de 3
lensjes bedroeg ongeveer ƒ 22,—.

Verder heeft men bij voorkeur een statief nodig dat het mogelijk maakt
de camera recht boven het te fotograferen beeld te bevestigen. Indien dit
niet mogelijk blijkt kan men natuurlijk ook het object verticaal opstellen en
de camera er voor plaatsen. In de meeste gevallen levert dit echter bezwaren
op, omdat een boek niet recht overeind wil staan en in die stand ook moeilijk
te verlichten valt. Persoonlijk gebruik ik meestal een statief dat uit meerdere
losse onderdelen in elkaar geschroefd kan worden. Het bestaat om te begin-
nen uit een ring die om de lens wordt bevestigd en met een stelschroef
vastgezet. In deze ring zitten vier gaten geboord waarin een schroefdraad.
Alle vier pootjes van het statief zijn verstelbaar in lengte en kunnen zodanig
in de lensring worden geschroefd, dat ze juist de begrenzing van het beeld
voor elke gewenste afstand aangeven. Een en ander werd verkregen door de
gaten in de ring onder de juiste hoek en op de juiste plaats te boren. Het
door mij gebruikte statief is een oud model van Leica en is berekend voor
toestellen van verschillend brandpunt. Elke instrumentmaker is echter in
staat een statief te maken dat voor Uw toestel geschikt is. Met een normaal
driepootstatief is echter over het algemeen ook wel zo te manoeuvreren, dat
men de camera midden boven het object krijgt. Met een liniaal meet U dan
de afstand tot het object waarbij U er echter rekening mee moet houden dat
de afstand tot de zijkanten beduidend meer is dan tot het midden. U neemt
dus het gemiddelde van deze beide afstanden en stelt daarop Uw toestel in.
Vervolgens diafragmeert U tot ongeveer 16, waardoor U een zo groot
mogelijke scherptediepte bereikt.

Tenslotte behoort bij onze apparatuur ook nog een verlichtingsornament.
Ik maakte dit als volgt. Een plaatje hardboard van 10 x 15 cm als grond-
plaatje. Daaraan een staande stuk gordijnrail van ongeveer 30 cm. Aan het
boveneinde hiervan een lampfitting, die in de gewenste stand gebogen kan
worden. Verder gebruik ik steeds 2 lampjes van ieder 60 Watt. Mijn lampe-
kapjes bestaan uit een velletje cirkelvormig wit papier waarvan een derde
deel weggeknipt is, nadat in het midden een opening van 5y2 cm doorsnee
was gemaakt. Dit papier laat zich gemakkelijk tot een keurig kapje vouwen
en wordt daarna met 2 paperclipsen vastgezet, waarna het door de lamp
tegen de lampfitting wordt gedrukt. Beide lampjes, die aan weerszijden van
het object geplaatst kunnen worden, zijn verbonden met een tussenschake-
laar, waaraan een lang snoer met stopcontact. Ten overvloede neem ik nog
steeds een lampfitting mee omdat niet overal stopcontacten voorhanden zijn.
De gehele verlichtingsinstallatie weegt nagenoeg niets, neemt weinig plaats
in en kost bijna niets en is bovendien door iedereen zelf te maken.

Resumerend hebben wij dus nodig: een eenvoudige (kleinbeeld) camera
met een of meer voorzetlenzen, een statief en een zelf te maken verlichtings-
ornament.

Hebt U dit alles klaar dan begint U thuis met een stuk film in Uw cassette
te doen en daarvan een serie proefopnamen te maken. Bij voorkeur maak ik
deze in een vrij donker hoekje waar het daglicht voldoende is om te zien,
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maar weinig invloed heeft op de film. U kiest dan een diafragma tussen
11 en 16 en maakt een serie opnamen met verschillende belichtingstijden
voor verschillende afstanden, die U nauwkeurig noteert. U moet er op letten
dat de lampen zodanig geplaatst zijn dat zij niet in de lens reflecteren,
hetgeen wanneer U een glasplaat gebruikt om het papier aan te drukken
nogal gauw het geval is. U kunt dit veranderen door de stand der lampen te
wijzigen. Denk er vooral om dat de afstand van de lampen tot het object
steeds ongeveer gelijk moet blijven, omdat anders Uw belichtingstijden niet
meer kloppen. Zodra U gereed bent met de opnamen, kunt U de negatieven
ontwikkelen in gewone papier-ontwikkelaar welke voor normale filmnega-
tieven niet geschikt is. Persoonlijk kreeg ik als uitslag bij een belichting met
2 lampen van 60 Watt en een diafragma van 14 een belichtingstijd van i/2

sec. Ik ontwikkel deze negatieven gedurende 100 sec. waarna ze nog wat
dunner zijn dan normaal gebruikelijk. Dit is voor ons doel echter juist
gemakkelijk.

Zodra de negatieven gereed zijn projecteer ik deze door middel van een
vergrotingstoestel op een horizontaal vlak en kan daarna de inhoud gemakke-
lijk overnemen. Voor dit laatste doel zijn ook voor. weinig geld verschillende
geschikte apparaatjes in de handel waardoor men een negatief vergroot kan
bezichtigen.

Mogelijk lijkt dit alles nu nog erg ingewikkeld maar U zult ervaren dat
het niet zo erg moeilijk is, als U het maar eens geprobeerd hebt. Mocht U
moeite hebben om een geschikt statief te krijgen, dan kunt U de opnamen
natuurlijk ook uit de hand maken, mits U maar zorgt dat de verlichting
zodanig is, dat U een opname van minstens Vso s ec- kunt maken.

Vanzelfsprekend zult U niet de eerste keer met een serie technisch volko-
men juiste opnamen thuis komen. Ook later zal er nog wel eens wat aan
mankeren, maar voor mij is het hoofdzaak dat ik op deze wijze in staat
ben in zeer korte tijd een enorme hoeveelheid materiaal te kopiëren en later
thuis op mijn gemak temidden van mijn gezin te verwerken.

Tenslotte hoop ik dat deze — uiteraard beknopte — handleiding voor U
een middel zal zijn om meer van Uw liefhebberijen genealogie/fotografie te
genieten.

Mocht U er vroeg of laat aan gaan beginnen en hier of daar op vragen of
moeilijkheden stuiten, dan ben ik gaarne bereid met U naar een oplossing
daarvan te zoeken.

's-Gravenhage. G. H. MIGCHELBRINK.
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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.

Adler; Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, 78. Jahrgang, 5. (XIX.) Band, 13/14.
Heft (Janner-April 1961). Ehrenmitglied Robert Freiherr Doblhoff t. Rudolf Frh.
Zinn. v. Zinnenburg. Zinn von Zinnenburg [bevat correcties op Adler 3. Jhrg., 1953/
55, pag. 173 e.v., alsmede aanvullingen voor de état présent]. Erich Gf. Kuenburg.
Ein Beispiel höfischer Courtoisie des 17. Jahrhunderts [bevat een felicitatie van de
aartsbisschop van Salzburg aan Albrecht Ernst, Graf zu Oettingen, die op 10.10.1674
in de rijksvorstenstand werd verheven. Tegenwoordig werken kanselarijen, die dergelijke
routine-kwesties te behandelen hebben, heel wat prozaischer!]. Hanns Jager-Sunstenau.
Ein Siegel der Wiener Rotgerber [bevat een foto van het in 1717 opnieuw ontworpen
gildezegel, waarvan slechts één afdruk bewaard gebleven is]. José f Sokoll. Begrabnis-
aufwand in Wien 1609 [opgave van de kosten van de begrafenis van Christina Egrer;
van het zeer aanzienlijke bedrag van rond 900 goudguldens vloeiden 730 in de zakken
van de lakenhandelaren en kleermakers voor de uitrusting van de stoet; los hiervan
staan dan nog de kosten van de grafsteen en een memorietafel, welke nog eens 490
gulden kostten!] Arvid Berghmann. Der fünfte internationale Kongress für Genealogie
und Heraldik [te Stockholm]. Uitgebreide boekbesprekingen.

Idem, 78. Jahrgang, 5. (XIX.) Band, 15./16. Heft (Mai-August 1961). Franz Call.
Hanns Jager-Sunstenau zum 50. Geburtstag. Hanns Jager-Sunstenau. Die Teilnehmer
am Wiener Schützenfest des Jahres 1563 [naar plaats van herkomst gerangschikt].
Ludwig Igdlffy-lgdli. Neues zur Genealogie der Würben, Tworkowsky und Woisky
[bevat aanvullingen en correcties op het artikel van schr. in „Adler", jrg. 1955—60,
pag. 37 e.v.]. Roger Lavaulx-Vrécoun. Himmelberg und Himmelberger [de Freiherrn
von Himmelberg stierven in de eerste helft van de 18e eeuw uit; het eveneens in de
adelstand verheven geslacht Himmelberger stamt daar niet van af], lgnaz Wodicka.
Schnarcher in Budweis. Andreas Cornaro. Miscelle zum Wappenbrief des Christoph
Lucas Seywitz von Muggenthal. Dr. Walter Berger. Warum Familienforschung —
gerade heute?

Altpreussische Geschlechterkunde; Blatter des Vereins für Familienforschung in Ost-
und Westpreussen, 9. Jahrgang, Heft 2/4 (September 1961). Walter Müller-Dultz. Aus
den Haus-, Ingrossations- und Protocoll Büchern von Königsberg (Pr.) [geeft in regest-
vorm een korte weergave van de inhoud van de folianten 208/3 en 208/4 van Ko-
ningsbergen; vervolg op de publicatie in de eerste aflevering van de jaargang 1959 van
dit tijdschrift]. Walther Müller-Dultz. Das alteste Traubuch von Wonneberg bei Danzig
1648—1795 [complete tekstweergave; deze bijdrage bestrijkt de periode 1648—1667;
wordt vervolgd]. Walther Müller-Dultz- Aus der Leichenpredigtensammlung in Marien-
burg, Westpr. [vervolg].

Ons Amsterdam; Maandblad gewijd aan de hoofdstad des lands, 13e jrg., no. 10
(oktober 1961). In een zeer uitgebreid en als altijd in dit tijdschrift fraai geillustreerd
artikel breekt ir. R. Meischke een lans voor de herbouw van de Jan Roodenpoorts-
toren, die eerst in de vorige eeuw gesloopt werd. Ir. B. Jansen. Werk aan de U-tunnel
hervat. In deze aflevering werd een dubbele fotopagina gewijd aan de Nieuwmarkt
in het verleden.

Idem, 13e jrg., no. 11 (november 1961). Ir. J. W. Clerx. Het stedelijk openbaar
vervoer in Amsterdam. Dr. L. Jansen. De Zuidelijke Wandelweg. De dubbele midden-
pagina is gewijd aan foto's van de Westermarkt. Ir. E. Otten. Opgeruimd staat netjes.
L. C. Schade van Westrum. Tekenaars illustreren straatnamen [betreft de Handboog-
straat en de Voetboogstraat]. J. P. S. Allebrandi. Begrafenissen in Amsterdam. J. H.
Kruizinga. Napoleon reed over de Middenweg [betreft de intocht van Napoleon op
9 okt. 1811]. Ir. J. H. Mulder. Tuinstad „Buitenveldert".

Idem, 13e jrg., no. 12 (december 1961). Dr. L. Jansen. De Lastage in 1596. G. Gun-
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derman. Het graf van Frans Oost in de Nieuwe Kerk. B. de Ridder. Regentenmaal-
tijden in het Burgerweeshuis. B. Bijtelaar. Nogmaals het graf van Vondel [onthullend
artikel over de gewoonte in vroeger eeuwen, het graf van tijd tot tijd te ruimen;
Vondel werd bijgezet in graf C 231, maar waar zijn gebeente uiteindelijk terechtgeko-
men is, valt, evenals bij Rembrandt, niet meer uit te maken]. De dubbele fotopagina is
gewijd aan oude foto's van de Noordermarkt. Th. Schweiger. De secretarissen van
Amsterdam [vervolg]. B. Ram. Wie was Hendrik Gerhard? Dit nummer eindigt met
een literatuuropgave betreffende Amsterdam en registers op de jaargang 1961.

Der Archivar; Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, XIV. Jahrgang, Heft 4
(November 1961). Deze aflevering is een Festgabe für Max Miller, Staatsarchivdirektor,
ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag. Onder redactie van Dr. Grube en Dr. Uhland
werden een aantal artikelen van zijn medewerkers aan de archieven van Baden-Würt-
temberg, alsmede van vakcollega's uit Duitse en Franse archieven bijeengebracht:
Dr. Georg Wilhelm Santé. Zentrale und föderative Archivverwaltung. Dr. Karl G.
Bruchmann. Das Bundesarchiv in neuen Raumen (beschrijft het op 4 mei jl. ingewijde,
uitzonderlijk fraaie en moderne Bundesarchiv te Koblenz; voor genealogische onder-
zoekingen zal men in West-Duitsland overigens eerder de diverse „Staatsarchive" der
deelstaten dienen te bezoeken]. René Gandilhon. Catalogues et Inventaires; leur utilisa-
tion dans les archives départementales de France. Dr. Johannes Papritz. Titelaufnahme
bei Sachakten. Dr. Gregor Richter. Zur archivarischen Erschliessung von Briefnach-
la'ssen in Hausarchivbestanden. Dr. Walter Grube. Staat und Wirtschaft im Königreich
Württemberg [betreft de overlevering der akten van de Zentralstelle für Gewerbe und
Handel in Stuttgart]. Dr. Eugen Stemmler. Das Staatsarchiv Sigmaringen seit 1945.
Dr. Robert Uhland. Das Haalarchiv in Schwabisch Hall [onder het Haalarchiv verstaat
men de archivalia van het voormalige zoutziedersgilde te Hall], Dr. Eberhard Gönner.
Die kommunale Heraldik in Württemberg seit 1806. Dr. Hans Georg Zier. Die kom-
munale Heraldik in Baden. Dr. Franz Herberhold. Westfalische Adelsarchive; ihre
Bedeutung für die Geschichtsforschung und Wege zu ihrer Erschliessung [in Westfalen
zijn vanouds talrijke adelsarchieven; in 1852 waren er nog 11 Standesherrschaften en
416 landtagfahige Rittergüter, waarvan de meeste een eigen archief hadden. Van de
momenteel in Westfalen nog voorhanden ca. 700 privé-archieven zijn er ongeveer 100
in Staats- of Stadtarchive ondergebracht, ca. 600 echter nog verspreid over een 90-tal
depots van particuliere aard. De inhoud van vele dezer archieven — men denke slechts
aan dat der graven Von Galen, of dat der Plettenberg's — is van belang voor de
Duitse en zelfs algemene Europese geschiedenis. Alleen al het getal der oorkonden
daarin beloopt ca. 100.000!]. Dr. Bernd Ottnad. Holzwurmbekampfung im Staatsarchiv
Ludwigsburg. Dr. Erich Kittel. Archivsinspektoren und Diplomarchivare. Dr. Johannes
Krausse. Das Redaktionsarchiv. Dr. Roland Seeberg-Elverfeldt. Das danische Presse-
archiv und Pressemuseum in Aarhus. Dat een archief tegenwoordig niet alleen ge-
schreven stukken omvat, bewijst een kort bericht onder de Archivberichte in dit
nummer: het Bundesarchiv kwam door schenking in het bezit van ca. 500 (!) gram-
mofoonplaten met opnamen van leidende figuren uit het Derde Rijk. Het zijn meren-
deels ongepubliceerde toespraken, die in kleine kring werden gehouden. Deze collectie
heeft tot grondslag gediend voor de samenstelling van de langspeelplaten-serie
„Deutschlands Weg in die Diktatur" en „Deutschland im zweiten Weltkrieg".

Blatter für frankische Familienkunde, 8. Band, Heft 2 (November 1961). Hermann
Maschke. Bibliographie zur Genealogie und Heraldik Frankens für das Jahr 1960.
Georg Kuhr. Die Raab vom Raabenhof in Ansbach und ihre Sippe [bevat een genea-
logie Raab, 16e en 17e eeuw, alsmede een lijst van bezitters van de Rabenhof, van de
stamvader Cuntz Rab, tot op heden]. Wilhelm Zahn. Zie Zahn aus dem Fichtelgebirge
[geeft een algemeen overzicht, dus géén uitgewerkte genealogie]. Ferdinand J. Rom-
melt. Der Familiename Rommelt. Georg Fick. Kurzfassung der Ahnentafel meiner
Frau Gertrud Fick, geb. Pylipp [geeft in alfabetische volgorde der familienamen de
oudste echtparen der kwartieren. Zonder dat men contact opneemt met de schrijver
is deze bijdrage dus onbruikbaar].

De Brabantse Leeuw, jrg. 10, afl. 11 (november 1961). A. J. L. van Bokhoven.
Leenmannen in het Land van Heusden [vervolg]. J. A. W. Swane. Mulders in Brabant
[genealogie De Laure; vervolg].

Idem, jrg. 10, afl. 12 (december 1961). J. A. W. Swane. Mulders in Brabant [genea-
logie De Laure; slot], A. J. L. van Bokhoven. Leenmannen in het Land van Heusden
[vervolg].
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Bulletin généalogique d'information; Organe bimestriel du Centre généalogique de
Paris, 6e jrg., no. 6 (novembre 1961). Camille de Mons. Les marquis normands et
bretons, vrais ou faux. Relevé par département des registres de l'Etat Civil francais
[betreft het dept. Haute-Loire; per plaats, alfabetisch gerangschikt, wordt vermeld het
oudste jaar, waartoe de in de archieven van het departement gedeponeerde kerkboeken
teruggaan alsmede het oudste jaar, waartoe de nog bij de betrokken gemeente berusten-
de boeken teruggaan. Lacunes worden niet aangegeven], Cêrard de Villeneuve. Dic-
tionnaire des families d'Auvergne du comte de Remacle [bestrijkt de namen de la
Chassignolle t/m Ymonet].

The Coat of Arms, Vol. VI, No. 48 (October 1961). V.P.-S. The Barber Armorial
Tapestry [beschrijft een zich in de universiteit van Birmingham bevindend tapijt van
ruim 3 x 2 meter, geweven van wol en zijde, met het wapen dat de koning-stadhouder
Willem III voerde. Vermoedelijk heeft dit zeer fraaie barok-wandtapijt, dat bijna 6000
toenmalige guldens gekost zal hebben(!), als achterdoek gediend voor de Speaker's
Chair in het Ierse House of Commons. Een fraaie foto geeft een denkbeeld van dit
waarlijk vorstelijke gobelin]. Roland Breton. Civic Arms, 64: Stockport. W. A. Thorpe.
The King's Mark or Broad Arrow [beschrijft het eeuwenlang in Engeland bestaande
gebruik aan de koning toebehorende artikelen te merken met een breed-getekende pijl-
punt]. G. D. Squibb. The Arms of Brudenell. Stephen K. Scherr. Doppeltaler of Johann
Friedrich I, Eiector of Saxony [bevat afbeeldingen en beschrijving van een zilveren
penning van deze tussen de Lutheranen en keizer Karel V aarzelende keurvorst, gestor-
ven in Weimar in 1554, herhaaldelijk voorvader van H.M. de Koningin. Op een zijde
van deze penning zijn volledige wapenj. Vincent Poweil-Smith. The College of Arms
of the Noblesse of Canada. Jamer Moran. The Arms of the Scriveners and Stationers
Companies [gildewapens van Londense gilden]. Geoffrey Briggs. Diocesan Arms
[bescnrijft achtereenvolgens de wapens van de bisdommen Canterbury, Londen, Win-
chester, Bath and Wells]. C. R. Humphery-Smith en Michael G. Heenan. The Royal
Heraidry of England [bevat wapenbeschrijvingen en toelichting van Sophia Dorothea
van Zelie, de ongelukkige echtgenote van George I, tot en met de wapens van Philipp
Mountbatten, DuKe of Edinburgh. Schrijvers stellen een soortgelijke behandeling van
de wapens van de koningen en koninginnen van Schotland in het vooruitzicht]. T. B.
Jenkins. Ele Bowet, a Fourteenth Century Lady and her Sepulchral Brass [in het koor
van de kerk van St.-Nicolaas in Wrentham in Suffolk]. Onder de ingezonden brieven,
die zoals gebruikelijk dit tijdschrift besluiten, valt een op van de hand van T. R. Davies
met correcties op de beschrijving van het wapen van Georg Wilhelm van Braunschweig-
Zelle [zie Tijdschriften-revue september 1961].

Der deutsche Hugenott; 25. Jahrgang, nr. 3 (Oktober 1961). Dr. W. Collin. Das
Hugenottentum des 16. und 17. Jahrhunderts [geeft een algemeen overzicht van de
godsdienstoorlogen in Frankrijk en de verdere maatregelen tot 1685]. Martin Preetz t.
Die Privilegiën für die deutschen Hugenotten [bespreekt voornamelijk het bekende edict
van de Grote Keurvorst van 29.10.1685, maar voorts, zij het korter, ook die uit
Hessen (1699), Pruisen (1709), Stettin (1721) en Minden (1698)]. Dr. Emil Rainer. Ein
Schelmenroman der Geschichte [betreft Jean Francois Sardanj.

Familie und Volk; Deutsche Zeitschrift für Genealogie, 10. Jahrgang, Heft 6 (No-
vember-Dezember 1961). Dr. Paul Melchers. Familienforschung im deutsch-niederlan-
dischen Grenzgebiet [algemene beschouwing]. Siegfried Federle. Über den Generatio-
nen-Abstand in einem landlichem Geschlecht [schr. berekende de gemiddelde generatie-
duur in de diverse staken van het geslacht Federle: het hoogste gemiddelde is 43,6
jaar, het laagste 36,33; in totaal gemiddeld 39,75, dus aanzienlijk meer dan de vaak
gehoorde „drie generaties per eeuw"]. Heinz-Bruno Krieger. Die Apotheker der Rats-
apotheke zu Königslutter am Elm [behandelt van 1625 tot op heden een 15-tal
apothekers; geeft uitgebreide genealogische informaties betreffende hen, waarbij dan
blijkt, dat zij vaak onderling verwant zijn]. Dr. Gerhard Schwedler. Was ist ein
Schwedler? Karl-Egbert Schultze. Die Mensman'sche Erbschaft und die Ledebur
[schrijver, corresponderend lid onzer vereniging, geeft een parenteel van vijf generaties
van de nakomelingen van Johann Hensken, geb. ca. 1500; betreft mede het geslacht
Ledebur; zie ook hierna onder de letter L het „Nachrichtenblatt der Uradelfamilie
Ledebur"]. E. Wechmar. Die Nach- oder Scharfrichter, auch Abdecker, der freien
Reichsstadt Mühlhausen i. Thür. [slot].

Bij dit tijdschrift is ingebonden: Mitteldeutsche Familienkunde, I. Band, Heft 6
(September-Dezember 1961). Alfred K. Huby. Ein Beispiel der Versippung mecklen-
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burgisch-pommerscher Pastorenfamilien [betreft voornamelijk de geslachten Scheven
en Geding]. Manjred Hofmann. Familien aus Mittel- und Ostdeutschland 1675—1818
in den lutherischen Kirchenbüchern der Stadt Hachenburg.

Familiengeschichtliche Blatter; Mitteilungen des Vereins zur Förderung des Zentral-
stelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte. Berichten, boekbesprekingen,
vragenrubriek.

Met Gansen Trou, l le jrg., nr. 11 (november 1961). W. P. van der Heyden. Een
nieuwe woonwijk tussen Vlijmen en Nieuwkuyk. Mr. J. H. W. A, Hoefnagel. De
Vliedberg. Diverse andere bijdragen over deze nieuwe wijk van Vlijmen.

Idem; l le jrg., nr. 12 (december 1961). P. Raymundus van Kessel. Met stropers op
pad. J. van Opzeeland. Ontwikkeling van een agrarische samenleving mede onder
invloed van de industrie [vervolg].

The Genealogical Helper, Vol. 15, Number 4 (December 1961). Vrijwel uitsluitend
berichten en vragen.

The Genealogist's Magazine; Vol. 13, No. 11 (September 1961). Anthony J. Camp.
Poll Books. O. F. G. Hogg. The Lees of Virginia [wordt vervolgd].

Der Graf schaf Ier; Heimatbeilage der Grafschafter Nachrichten, Folge 103 (Sep-
tember 1961). Fenna Moor. Bakelde, eine heimatkundliche Studie [slot]. Dr. Ludwig
Edel. Aus der Zeit des Johannes Schrader alias Sartorius, weiland Pastor der Gemeinde
zu Gildehaus (1585—1664). Johannes Zimmer. 125 Jahre Katholische Volksschule
Emlichheim. Paul Lemke. Die Herkunft der Preussen und Sachsen.

Idem, Folge 104 (Oktober 1961). Prof. Dr. Anton Hilckman. Muss unser Platt-
deutsch sterben? Vervolg der bijdragen van Zimmer en Lemke.

Idem, Folge 105 (November 1961). Dr. Klaus Rockenbach. Zur Geschichte der
Windmühle. Slot van het artikel van Zimmer. Christa Brinkers. Sankt Martinsfest im
Emsland.

Idem, Folge 106 (Dezember 1961). Georg Kip. Kleine Revolution in Neuenhaus.
Dr. Ludwig Edel. Aus der Vergangenheit der Bauerschaft Bakelde. Dr. Ernst Külile.
Ober Nordhorner Strassennamen.

Our Heritage; The San Antonio genealogical and historical Society, Vol. 3, No. 1.
Alpha Kennedy Wood. Rockport, St. Mary's, Lamar and El Copano [betreft de strijd
om Texas in 1836]. Est ha Hole Scoggins. Marriage Records in Williamson County,
Texas [periode 1848—1860; wordt vervolgd]. Lela Whitton Hegarthy. Nacogdoches
under nine Flags. Etnily McFarland Hooker. History of the McFarland, Mennees and
Brinson Families [wordt vervolgd]. Onder de „genealogies" wordt een kleine kwartier-
staat gegeven van een zekere Arthur William Bodine (geb. 1943).

Der Herold; Vierteljahrsschrift für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissen-
schaften; Neue Folge, Band 4, Heft 5 (Januar-Dezember 1960). Eerst kortgeleden
bereikte ons dit slechts 18 bladzijden tellende nummer van de zijde van de in maart jl.
opgetreden Notvorstand. Mogen de moeilijkheden, die in deze beroemde vereniging
zijn opgetreden, spoedig tot het verleden behoren! De inhoud van deze aflevering
omvat: Thomas Otto Achelis. Meine Arbeiten über schleswigsche Studenten, Schuier,
Beambte, Lehrer und Geistliche [bevat een bibliografie, afgesloten in juni 1959]. Alfred
F. Wolfert. Das Wappen der Raitz von Frenz zu Kendenich auf einem Portrat der
Lipperheideschen Kostümbibliothek [wapens van Adolf Rv. F.z.K. en zijn echtgenote
Henrica v. Wulich zo Rosau] und auf einem zerstörten Epitaph in Aschaffenburg
[Georg Ludwig baron v. Coudenhove, * 1734, t 19.7.1786].

Hessische Familicnkunde; Band 5, Heft 8 (Oktober 1961). Edith Schlieper. Konstan-
tin Guise (1810—1858) aus Kassei, ein Baseier Maler. Heinrich Hain. Einwohner-
verzeichnisse der Stadt Haiger aus den Jahren 1447 und 1542. Wilm Sippel. Aus alten
Spangenberger Amtsrechnungen 1564—1715 [vervolg]. Dr. Georg Faber t. Die Aus-
wartigen in Watzenborn-Steinberg von 1600 bis 1807. Dr. Friedrich Krebs. Ein Aufruf
zur Auswanderung nach dem amerikanischen Staat Massachusetts aus dem Jahr 1751.

Hermann Knodl en Heinz Rilt. Hessische Wappenrolle [bevat de wapens Bartsch,
Braun, Loth, Mohr, Weiss en Weisel].
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Hoja informativa del Instituto Internacional de Genealogia y Heraldica y Federación
de Corporaciones afines, nrs. 170, 171, 172 en 173 [resp. 15.10; 1.11; 15.11; 1.12.1961].
Berichten.

l'Intermediaire des Généalogistes; de Middelaar tussen de geiiealogisclie navorsers,
nr. 96 (novembre 1961). P. Hanquet. Contribution a l'histoire des Carpentier de
Haversin [met uitgebreide genealogie Carpentier, aanvangende omstreeks 1400 te
Dinant]. P. E. Claessens. Une découverte interessante a Forest, Ie portrait de Jean
Raes, fabricant de tapisseries et deux fois bourgmestre de Bruxelles, indentifié grace a
ses armoiries. L. A. Bouly de Lesdain. Additions et corrections aux „Notices généalo-
giques Tournaissiennes" du Comte du Chastel de la Howarderie [vervolg; bestrijkt de
namen Desmartin t/m Grenu]. Dr. Emile Spelkens geeft onder addenda et corrigenda
aanvullingen op de genealogie van het geslacht Van Diedeghem [zie l'Intermédiaire
nr. 89, mei 1960]. F. Collon. l'Ombre en Héraldique.

Bij dit tijdschrift is ingebonden. Bulletin généalogique d'injormalion, nov. 1961,
hierboven reeds vermeld.

Naclirichtenblatt der Uradelfamilie Ledebur, nr. 97 (November 1961). In deze afle-
vering publiceert ons corresponderend lid, Karl-Egbert Schultze, het resultaat van zijn
onderzoekingen naar de eerste generaties van het (in het Nederland's Patriciaat opge-
nomen) geslacht Ledeboer. Eerst na afloop kreeg hij kennis van de heropname van
deze genealogie in de jaargang 1948 van dit jaarboekje, waarbij bleek dat hij tot
dezelfde slotsom was gekomen. Verband met de oeradelsfamilie Ledebur is niet aan-
toonbaar; integendeel, de ouders van stamvader Christoffer Ledeboer (geb. 1573) zijn
Henrich Ledebur en Anna N.N.; de grootouders Manto Ledebur en Anna Hensken.
Voorts bevat dit nummer familieberichten.

De Limburgse Leeuw, 9e jaargang, nr. 6 (nov.-dec. 1961). J. Linssen. Iets over de
afstamming van de Heren van Horn [op grond van een drietal bedenkelijke feiten komt
schr. tot de conclusie, dat de oudste geschiedenis der Heren van Horn opnieuw onder-
zocht zou moeten worden: 1°. de door M. J. Wolters, Codex diplomaticus Lossensis
zonder bronvermelding geciteerde oorkonde van 9.8.1147 waarin Theodericus dominus
Hornensis verklaart van zijn avunculus Arnulf van Loon „totam patriam Hornensem"
in leen te houden, is onecht (aldus reeds Ernst, Hist. du Limbourg, III, 415, noot 2,
en Habets, in Publ. du Limbourg 8 (1871) pag. 49); 2°. een Dirk van Horn komt
nergens anders in oorkonden uit de 12e eeuw voor, terwijl de bij de graven van Loon
frequente voornamen Arnulf en Lodewijk niet bij de Horn's optreden; 3°. het wapen
der Horn's (drie jachthoorns) is heel anders dan dat der graven van Loon, hoewel dit
een latere wijziging kan geweest zijn gezien de waardigheid van rijksjagermeesters
der Horn's. Dit korte, maar uitvoerig geannoteerde artikel zij in de aandacht aanbe-
volen]. Jan Verzijl. Genealogieën van Venlose schepenfamilies: XXXII De Paderborn.
J. J. Le Pas. Wie was Jan Cinquedeux [bevat korte genealogie van een 15e en 16e-
eeuws geslacht Chawinet, later: Cinq et Deux, uit Verviers]. E. Delhougne. Het geslacht
Houben uit Stevensweert.

De Maasgouw; Tijdschrift voor Limburgse Geschiedenis en Oudheidkunde, jrg. 80,
afl. 5. Dani'èl van Wely, O.F.M. De memorie-tafel ter nagedachtenis van Gravin
Johanna van Meurs (t 1461) [Gravin Johanna van Meurs, dochter van Frederik II
van Meurs en Beatrix Engelberta van Kleef, gestorven te Woudrichem 2.4.1461, werd
begraven in de kapel van het klooster St.-Elisabethsdal te Nunhem bij Neer. Te harer
gedachtenis werd, in alle geval vóór 1477, deze memorietafel geschilderd, vermoedelijk
door een schilder van de Gelderse school. Omstreeks 1928 bevond deze memorie-
tafel zich in het Kaiser Friedrich-Museum te Berlijn, waar het ten gevolge van oorlogs-
handelingen in de oorlog 1940—45 geheel werd verwoest. Schr. verklaart de titulatuur
op het schilderij en beschrijft de wapens]. J. L. Een oude toren van kasteel Hillenraad.
Olwen Hedley. Maastricht Garden at Windsor Castle; a souvenir of the siege of
Maastricht in 1673 [aan het beleg van Maastricht door Lodewijk XIV in 1673 nam
een Engels detachement deel. Ter herinnering hieraan werd in de tuin van Windsor
een fort aangelegd in het model van de vestingwerken van Maastricht. In de 18e eeuw
werd het terrein veranderd in gazons, die nog lang de naam Maastricht Lawn behiel-
den. Omstreeks 1850 werden een weg en een spoorlijn dwars over het terrein aangelegd.
Sic transit gloria. . . .] . A. H. Simonis. Wanneer werd de vesting Stevensweert uitge-
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breid? Severin Forsten. Siedlung und Mission der Frankenzeit zwischen Mass und
Rhein [wordt vervolgd].

Mémoires de la Société Généalogiqtie Canadienne-Frangaise, Vol. XII, No. 8 (Octo-
bre 1961). C. Langlois. Louis Langlois et Eléonore Vion. Bersyl. La Familie Lemay.
Les soldats de la guerre de sept ans [vervolg; Lefebvre t/m Lepine].

Idem, Vol. XII, No. 9. Bersyl. La familie Lemay [vervolg]. J. J. Lefebvre. La familie
Leduc de Montreal et de Laprairie.

Michigana; Western Michigan Genealogical Society, Vol. VII, No. 14 (November
1961). Mededelingen en vragen.

Mitteilungen der Westdeutschen Geselhchaft jür Familienkunde, Band XX, Heft 1
(1. Halbjahr 1961). Helmut Besch. Zwei Rollmann'sche Freundschaftsbücher vom
Ausgang des 18. Jahrhunderts. Gerd Wunder. Die Herkunft Kunigundes, der ersten
Gemahlin des Herzogs Walram IV. von Limburg [als eerste gemalin van de in 1227
gestorven Walram IV (hij wordt ook wel Walram III genoemd, indien men nl. de
stamvader Walram graaf van Arlon, die nog niet over Limburg regeerde, in de rang-
orde niet meetelt) wordt steeds een Kunigunde van Montjoie of Valkenburg genoemd.
Of Montjoie tot op dat ogenblik een zelfstandige heerlijkheid was, is onbekend, en
haar genealogisch aan te sluiten op de oudere heren van Valkenburg is ook niet
mogelijk. Op grond van het feit, dat koning Hendrik VII in 1226 en zijn halfbroer
Konrad IV in 1241 haar zoons aanduiden als consanguinei, bloedverwanten, tracht
schr. van de zijde van keizer Frederik II een genealogische verbinding te vinden.
Volgens schr. was Kunigunde een dochter van de wildgravin Mathilde en de van
1158—1198 vermelde Manasse van Rethel, welke laatste een oudoom was van Frederik
II. Men krijgt dan een familieverwantschap in de derde, resp. vierde kanonieke graad,
hetgeen in de Middeleeuwen zeker als bloedverwantschap gold. Argumenten pro deze
hypothese zijn zeker de door schr. vermelde familierelaties die alsdan ontstaan met
de diverse bisschoppen van Luik uit die jaren. Daarentegen blijven ook nu de namen
Montjoie en Valkenburg onverklaard, terwijl bovendien het feit dat Walram dan later
is hertrouwd met een nicht van zijn eerste vrouw (Ermesinde II van Luxemburg)
een bezwaar gaat vormen. Dat de dan vereiste dispensatie niet bekend is, telt schr.
wel wat licht; op grond van dit tweede huwelijk ontwikkelde Walram immers aan-
spraken op het gehele graafschap Namen in een strijd, die negen jaar duurde!].
Peter Gansen. Ein seltsames Einwohnerbuch aus Siegburg von 1636—1638 [bevat korte
levensbeschrijvingen en testamenten van de „heksen" die in Siegburg berecht werden].
Heinrich Rö'sen. Verlobung, Ehevertrag, Heirat, Testament, Schenkung und Enterbung
in den „gemeinen kaiserlichen Rechten" und in einigen alten rheinpreusisschen Land-
rechten. Paul Melchers. Altere Namensschreibungen und Namenlesungen [wijst erop,
dat de als hs geschreven lettercombinatie als ss te lezen is, zo b.v. niet Janhsen, maar
lanssen, en voorts dat de y als ij of ii te lezen is]. Berichten, vragen, boekbesprekingen.

De Nederlandsche Leeuw; Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genoot-
schap voor Geslacht- en Wapenkunde, 78e jrg., nr. 10 (oktober 1961). J. J. Hooft van
Huysduynen. De doopsgezinde kerkeboeken van Kleef. Mr. E. A. Engelbrecht. Het
Maastrichtse geslacht Ross [vervolg en slot; met tal van fraaie portretten].

Idem, 78e jrg, nr. 11 (november 1961). Prof. Mr. J. Ph. de Monté ver Loren.
Bestaan er nog heerlijkheden en hoe te handelen met aan heerlijkheden ontleende
namen? [voordracht, gehouden op 21 febr. 1961, reeds eerder gepubliceerd in Het
Personeel Statuut van juli-aug. 1961; zie Tijdschriftenrevue september, pag. 236].
M. Tlüerry de Bye Dólleman. Het Haarlems geslacht Proost. J. W. F. Baron van Was-
senaer. Het geslacht Van Massow en de titel van baron [corrigeert, door weergave van
alle nog bestaande, daarop betrekking hebbende stukken, de mededeling van W. J. J. C.
Bijleveld in diens „Opmerkingen over de geslachten behandeld in Nederland's Adel-
boek", dat in 1844 aan jhr. Gerlach van Massow ongevraagd de titel van baron zou
zijn verleend].

Norddeutsche Familienkunde; Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Genealogischer
Verbande in Niedersachsen, 10. Jahrgang, Heft 3 (Juli-September 1961). Martin Clasen.
Lutherverwandtschaft des nordischen Geschlechts Monrad? Hans Dobertin. Volks-
humor in seltsamen Grafen-, Ritter- und Bürgernamen des Mittelalteis. Gustav K. H.
Bodensieck. Autobiographie des Pastors August Theodor Toegel [met stamreeks Toegel].
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Friedrich Kölling. Horsten; Höfe und Bauern im 16. Jahrhundert. Oscar Beermaan.
Ein altes Miillergeschlecht zu Bargfeld (Kr. Celle). W. Prillwitz-Ratzeburg. Lauen-
burger Burger in „fremden" Kirchenbüchern. Oscar Beermann. Nochmals zur Herkunft
der bauerlichen Familie Knigge in Holtensen.

Norsk Slekthistorisk Tidsskrift, Bind XVIII, Hefte 2. In Memoriam Harald Gram.
Jorgen Glaersen. Brevet fra Havmellen [met genealogieën Aubert, Thaulow Juell,
Heyerdahl], C. S. Schilbred. Skiensslekten Forbech [genealogie Forbech]. Arvid Mid-
brod. Hvor var Peder Claussen Friis fodt? Johan Garder. Slekten Krohg (Krogh) fra
Holand eller Trogstad Leen Noors officiersgeslacht]. O. T. Forseth. Omkring aetta at
Magnus Berg. Evald Rygh. Faxnalden-slekten, en Blix-slekt. Bjarn J. Rosenberger.
Det eldste gravminne i Fredrikstad. Einar T. Rosendahl. Jan Moller og Willum
Moller i Bergen. C. S. Schilbred. Annalistiske opptegnelser av sokneprest Job Dis-
singthund Vahl.

Als afzonderlijk gepagineerde bijlage verschijnt bij dit tweemaal 's jaars verschijnen-
de tijdschrift Jorgen Gleersen. Dodsfall i Norge 1763—1825 [alfabetisch; ditmaal:
Butenschon t/m Holtermann].

Oklahoma Genealogical Society Quarterly, Vol. 6, No. 3 (September 1961). Regional
manuscript collections in the division of manuscripts, University of Oklahoma Library
[door een gift van de Rockefeller Foundation was de universiteitsbibliotheek van
Oklahoma in staat, haar collecties op genealogisch en aanverwant gebied sterk uit te
breiden. Inventaris daarvan in: A. M. Gibson, The Guide to Regional Manuscript
Collections in the Division of Manuscripts, Univ. of Okla. Library; Univ. of Okla.
Press, 1960. Deze collecties zijn naar Europese begrippen uiteraard nogal „recent",
maar het is hartverwarmend te zien, welk materiaal men daar nog allemaal verzamelt.
Tot aan hotelregisters t o e . . . . ] . Peel (Peal) Bible Records [met gegevens betreffende
de geslachten Peel en Duckwall]. Duckwall-Mitchell Genealogy [met gegevens over
deze geslachten]. Uitgebreide vragenlijst. F. F. Hunnicutt. Wanderings here and there
of a former Monroe County Boy [autobiografie van de schrijver]. The Stone Cemeterey,
known as Black, untill about 1910 [grafschriften; geen Nederlandse namen].

Oldenburgische Familienkunde; Jahrgang 4, Heft 1 (Januari 1962). Georg Fracksen.
Aus der Geschichte der Familie Fracksen.

Oostvlaamsche Zanten; Mededelingen van de Bond der Oostvlaamse Folkloristen
en van de Dienst voor Folkloristische Opzoekingen, 36e jrg., nr. 6 (november-december
1961). Huldebetoon Prof. Dr. Paul de Keyser. Guido Hendrix. Die Maghet van Ghend.
S. Bohez. Duivelsagen, Framasson, Verborgen Schatten, Historische Sagen, Etymolo-
gische Sagen.

Le Parchemin, 8e série, nr. 71-72 (Octobre-Novembre 1961). Chevalier de Decker.
Propos généalogiques autour de nos beaux ex-libris [heraldisch ex-libris van Francois
Nobels, huidig eigenaar van de seigneurie Paddeschoot, met de wapens der vroegere
heren: Van Royen, de Hertoghe, van Turnhout, van der Meulen, van Namen]. Mare
A. Rangel. Le blason du président Kennedy et l'avenir de l'héraldique américaine
[zie Tijdschriftenrevue oktober, pag. 267, sub The Coat of Arms]. Nouvelles armoiries
ecclésiastiques [met wapens van de nieuw gekozen abt van de abdy Bouhay, Dom
Hubert Vissers, en van zijn voorganger, Dom Joseph Soetemans].

Het Personeel Statuut; Maandblad gewijd aan het Personen- en Nationaliteitsrecht;
12e jrg., nr. 10 (oktober 1961). J. C. Schouten. Voorrang van vluchtelingenverdrag
boven echtscheidingsverdrag. Grieks familierecht. In de rubriek „Boekbespreking" een
uitvoerige bespreking van Le chevalier Braas, La législation nobilaire en Belgique,
Bruxelles 1960.

Idem, 12e jrg., nr. 11 (november 1961). A. Hallema. Aan de van kent men de man
[beschrijft de invoering van de achternamen hier te lande]. J. van Rijn van Alkemade.
Perikelen met een Vaticaans huwelijk.

Pfalzische Familien- und Wappenkunde, X. Jahrgang, Band 4, Heft 3/4. Günther
Gr oh. Das Personal des Reichskammergerichts in Speyer [aanvulling op de publicatie
van schr. in Bd 2 van dit tijdschrift]. Friedrich Binder. Anrainer in Schwetzingen im
Jahre 1609. Karl H. Armknecht. Die Graber der Dreifaltigkeitskirche in Worms. Fritz
Meyer. Landmesser und Landschreiber auf Burg Lichtenberg. Fritz Meyer. Beitrage
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zur Frühgeschichte einiger alter Meisenheimer Familien [bevat genealogie van de
kinderen van de „Ratsverwanter" Abraham Marx te Meisenheim]. Otlo Lindemer.
Sickingisches Amtsrelationsbuch. Wilhelm Schaaff. Aus dem Dorfgerichtsbuch Oppau
1467—1603. Rudolf Hermsdorf. Pfeil-Lichtenberg und Pfeil v. Ulnbach.

Bij dit tijdschrift is ingebonden: Mitteilungen zur Wanderungsgeschiclite der Pfalzer.
Folgen 3 und 4, 1961. Envin Fr. Schmidt. Schweizer Familien im Zweibriicker Land
[vervolg].

De Stichtse Heraut; Mededelingenblad van de afdeling Utrecht der N.G.V., 7e jrg.,
afl. 2. Z. van Doorn. Zegvelder geslachten [betreft het geslacht Ruysch]. H. Severijn.
Ter Aa [bevat huwelijksinschrijvingen uit Ter Aa, periode 1610—1629]. W. van Rhijn.
Gegevens Bilderbeek, Burggraaf, de Mayne, Copper, Ravestein, de Ruyter en Vonck
uit het geslachts- en wapenboek van G. A. van Rijckhuysen, dl. VU, blz. 41—42,
anno 1765, ten gemeentearchieve te Leiden.

Idem, 7e jrg., afl. 4. H. Severijn. Wilnis. Z. van Doorn. De oude Zegvelder ge-
slachten (Doedens) van den Berch en De Groot. Dr. A. R. Kleyn. Rechtsplegingen
in het Utrechtse. Ds. E. van Alphen Az. Utrechtse molenaars en molens [betreft het
geslacht Van Alphen]. M. C. Sigal. Een Utrechts takje van een Zwitsers geslacht
[betreft het geslacht Bomberger, oorspr. Baumberger, uit Toss, kanton Zürich].

Der Schweizer Familienforscher; Le généalogiste Suisse, 18e jrg., nr. 6-7 (1 juli 1961).
Dr. Paul Staerkle. Das Stiftsarchiv St. Gallen im Dienste der Familienforschung. Josef
Wocher-Wey. Verzeichnis der Pfarrbücher des Kantons Luzern [geeft van de alfabe-
tisch gerangschikte plaatsen in dit kanton telkens de eerste jaren van doop-, trouw- en
begraaf boeken]. Bernhard Kaul. Das Tauf-, Ehe- und Totenbuch der katholischen
Pfarrei Dietikon von 1620—1689.

Idem, 18e jrg., nr. 8-9 (1 september 1961). Dr. Karl Zbinden. Zur Bedeutung der
schweizerischen, insbesondere der bernischen Auswanderung nacht der Pfalz im 17.
und 18. Jahrhundert. U. F. Hagemann. Schweizerische Einwanderung in kurpfalzisches
Gebiet. J. A. Arter. Namensanderungen. Jean Niquille. Les Sautter ou Suter de Fri-
bourg [een schildersfamilie].

Ons Voorgeslacht; Orgaan van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, 16e
jrg., nr. 92 (oktober 1961). N. Esser-Overwater. Kwartierstaat van mr. Jacobus Over-
water. C. Roodenburg. De capitale leeninge op 2000e penn. te Overschie in 1672.
W. Prins. Afstamming mijner kinderen en kleinkinderen. Gegevens uit het oudste
trouw- en doopboek van de gereformeerde gemeente van Zuid-Beijerland.

Idem, 16e jrg., nr. 93 (november 1961). C. Hoek. Acten betreffende Zuid-Holland
in het cartularium van het klooster Nieuwlicht bij Utrecht. C. Hoek. De wapens van
de leden van de vierschaar van Putten [wapens: Starck, Dorp, Wijngaerde, Van der
Mijle, Roon, Egmond, Lijnden, Horst, Hooft, Welhouck, Van der Werve, Van der
Hooch, De Jonge, Besemer, Van Slingelandt, Van Bekerke, Brandijn, Van Valckesteyn,
Beresteyn, Brasser, Van der Dussen, Palinck, Sydervelt, Van der Graaf, Baarsenburg,
Jonasse, Caperman, Hoeuft van Ogen, Repelaer, De Hartin de Marquet, Van Westricq,
Pasquier, Van Leyde van Leeuwen, Schepers, Van Bleyzewijk, Vincent Vervoorn,
Hooreman, Bichon, Reigersman, Mossel, Hoogendijck, Van der Goes, Hoyer, Villerius,
Hogerwaard, Van Erpecum, Prins, Eelbo, Lieve, Westduel, De Raet, Gijselin, Taal,
Ten Hove, Rosendaal en Horenman].

Idem, 16e jrg., nr. 94 (december 1961). J. de Vries, Kwartierstaat van Johannes
Lodder en Maatje Breen. C. Hoek. Grafschriften en Rouwborden in de Grote Kerk
te Rotterdam [slot van de publicatie in nr. 91 van dit tijdschrift]. Gegevens uit het
oudste trouw- en doopboek van de gereformeerde gemeente van Zuid-Beijerland.
C. W. L. Baron van Boetzelaer. Het geslacht Rietdijk [aanvullingen en verbeteringen
op nrs. 89 en 90 van dit tijdschrift].

Zeitschrift für Niedersachsische Familienkunde, 36. Jahrgang, Heft 4 (Juli 1961).
Prof. Dr. Percy Ernst Schramm. Zwei Bremische Ahnenlisten. Karl-Egbert Schultze.
Menso Altings Blut [een zeer interessante publicatie in verband met het artikel van
Dr. Mr. H. P. Schaap: De reformator Menso Alting en onze afstamming uit het oud-
Drentse geslacht Alting, De Navorscher, jan. 1961]. Heinz Vietheer. Gab es Scharf-
richter in des Haseldorfer Marsch? Wilhelm Prillwitz. Aus den Lauenburgischen
Grenzprotokollen Anno 1592 [slot; Menke t/m Zinken].

H. H. W. VAN EIJK.
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[vervolg van pag. 13]
Ross, een Quaker in Hammersmith, die hem het bekende tractaat had toe-
gestuurd, waarin Steward de Christenen oproept om zich in gebed te ver-
enigen en te smeken om een uitgieting van de Geest. De Heer Mollet was van
plan te voldoen aan het verzoek van Ross om het stuk in het Nederlands
te vertalen.

1 mei : Naar Zaandam... In de kerk viel ons een schilderij op, voorstellende de
kerk zelf, geheel gevuld met koeien, hoornvee en mensen. Dit moet werkelijk
gebeurd zijn in 1825 toen hoog water allen dwong daarheen te vluchten
omdat de wijde omgeving geheel overstroomd was; een treffende voorstelling
van de waarheid dat de Kerk de plaats van redding is voor alle schepselen,
's Avonds doorgereisd naar Utrecht, een reis van ongeveer 4 uur...

2 mei : Ons eerste bezoek gold Dr. Kohlbrugge, met wie ik vroeger had gecorres-
pondeerd. Drie uur lang hadden we een interessant gesprek...

3 mei : Weer bij Dr. Kohlbrugge (Zuilenstraat)...
4 mei : Per diligence naar Leiden, maar direct doorgereisd naar Den Haag, waar

we ons oude kwartier in de Boekhorststraat weer opzochten...
6 mei : In de Nieuwe Kerk: Ds. Molenaar over Joh. 18. Om 2 uur in de Franse

kerk, waar Ds. Secretain sprak over „het gebed".
7 mei : ... 's Avonds naar de Heer Hentzepeter; hij bleek niet thuis. Trof hem later

bij de Heer Schijff.
8 mei : Bij de Heer Capadose een zeer interessante jongeman ontmoet, die in dienst

stond van de Prins van Oranje. Hij verlangde ernaar Christus te dienen.
10 mei : Op zijn verzoek nogmaals bij de Heer Capadose geweest. Hij wilde van

gedachten wisselen over het vaccinatie-vraagstuk...
11 mei : Afscheidsbezoek bij de Heer Hengepeter.
12 mei : Om 8 uur v.m. naar Rotterdam gereisd en ingescheept op het s.s. „Giraffe"

dat om 12 uur naar Londen vertrok.

AANWIJZINGEN VOOR HET BINDEN VAN JAARGANG Nr. 16 (1961).

Als bijlagen bij dit nummer ontvangen de leden het voorwerk en het
register, dat bij de zojuist afgesloten 16e jaargang behoort. Het is de bedoe-
ling, dat men het voorwerk (titelpagina, inhoudsopgave en lijst van functio-
narissen en uitgaven van de N.G.V.) vóór het januarinummer doet binden,
vandaar dat dit gedeelte van een afzonderlijke, Romeinse paginering is
voorzien. Het register dient men achter het decembernummer te doen
binden, vandaar dat het in aansluiting daarop werd gepagineerd.

Daar de fa. Buddelmeijer uiteraard eerst op dit moment, nu voorwerk en
register gedrukt zijn, de banddikte kan bepalen, zullen in het volgende
nummer nog nadere mededelingen volgen over de beschikbaarstelling van
banden voor de afgesloten jaargang.

FORMULIEREN VOOR HET FAMILIEBOEK.

Gezien de regelmatige afname van de door de N.G.V. uitgegeven for-
mulieren voor het Familieboek, waarbij gebleken is, dat een groot aantal
leden hun genealogische gegevens op deze formulieren noteren, heeft het
Bestuur besloten de oplage zodanig te vergroten, dat de prijzen konden
worden verlaagd. Voor de volledige omschrijving der formulieren en de
prijzen, waartegen zij thans verkrijgbaar zijn, wordt verwezen naar de publi-
katie in het bij dit nummer gevoegde voorwerk van de jaargang 1961.

28




