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DE OUDSTE TAKKEN VAN HET GESLACHT APOL

INLEIDING

De oudst bekende stamvader van dit geslacht (waarvan ook de spellingen
Apols, Appol en Appols werden aangetroffen) is Ferdinand Apol(s), hierna
Generatie I, die in het laatste kwart der 17e eeuw in het noorden van Over-
ijssel gevestigd was.

Over zijn herkomst is verder niets bekend geworden, maar door een toe-
vallige vondst is gebleken, dat er in Rheydt, ten westen van Düsseldorf, een
omstreeks 1590/1595 geboren Ferdinand Appoltz leefde, die rentmeester was
op het (nog bestaande) kasteel der Freiherren von Bylandt-Rheydt, en die
Maria Bylandt, een buitenechtelijke dochter van de ongehuwde Otto Heinrich
von Bylandt-Rheydt (ca. 1554-1608), Brandenburgs Geheime Raad en gezant
in de Nederlanden te 's-Gravenhage, tot vrouw had1.

Deze Ferdinand Appoltz en Maria Bylandt hadden — behalve vier dochters
— een in 1639 posthuum geboren en om die reden zonder twijfel naar de
vader vernoemde zoon Ferdinand; daar de familienaam geenszins een in-
heemse klank heeft, en er chronologisch geen bezwaren bestaan, lijkt er een

1 Zie over deze afstamming de uitvoerige verhandeling in handschrift van wijlen Hein-
rich Müllers, in leven Gemeente-Archivaris van Rheydt onder de titel: Eine illegitime
Descendenz des Reichsfreiherrn Otto Heinrich von Bylandt-Rheydt. (Stadtarchiv
Rheydt, Sammlung Heinrich Müllers, Nr. 77, p. 120-146).
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reële mogelijkheid van identiteit met de hieronder sub I genoemde Ferdinand
aanwezig.

Overigens was ook de voornaam in Rheydt niet verder aangetroffen, en
duidelijk van elders afkomstig. Hij komt trouwens in noord-west-Europa
pas sinds omstreeks 1500 voor en was meer gebruikelijk in zuidelijker stre-
ken, vanwaar hij door de invloed der Habsburgers — van wie verschillende
die voornaam droegen — naar het noorden is doorgedrongen2. Bij de R.K.
tak, waar de naam nog tot de huidige dag in gebruik is, leefde de traditie
(legende?), dat de oorsprong der familie in Hongarije zou liggen, welk land
in de 16e eeuw gedeeltelijk onder Habsburgs bewind stond. De relatie Ferdi-
nand - Habsburg - Hongarije, kan mogelijk met naamgeving en herkomst der
Apol's samenhangen.

De gegevens van de publikatie stammen voor het grootste gedeelte uit de
nalatenschap van Egbert Apol (IXc), terwijl de eerst-ondergetekende verant-
woordelijk is voor de aanvulling en bijwerking der noordelijke takken, en de
tweede bewerker voor de Randstad-takken.

De herkomst van het wapen is onbekend. Het blijkt aan de familie te zijn
verschaft door Vorsterman van Oyen, die het volgens overlevering „uit
Duitschland" verkregen zou hebben.

Collectie mevr. Terwogt, 's-Gravenhage

De haven van Enkhuizen

Het geslacht Apol heeft in vele generaties kunstenaars geleverd, waarvan een der
bekendste is Louis Apol (1850-1936) (Vllb, 3) van wiens hand dit schilderij is.

J. VAN DER SCHAAR, Woordenboek van voornamen, Utrecht, 1964, p. 88-89.



GENEALOGIE

I. Ferdinand Appols, op 20.10.1693 als weduwnaar met zes minderjarige
kinderen won. te IJsselmuiden (Ov.), tr. (1) Megteltjen Sluiters (ook Schul-
tincks geschreven), overl. vóór 20.10.1693; tr. (2) kort daarna Reyntjen Dir-
ricx, wed. Jan Lamberts, met wie hij na 1693 op de Zwaluwenberg woonde,
een nog bestaand buiten onder Oldebroek, waarschijnlijk als tuinman, en
vertrok vandaar 8.4.1703 met attestatie naar elders.

Uit het eerste huwelijk:
1. Floris, volgt II.
2. Peter, ged. (N.H.) Zwolle 17.4.1681, dood 20.10.1693.
3. Jacob, minderjarig 20.10.1693.
4. Johannes, minderjarig 20.10.1693.
5. Hendrik Apol, geb. ca. 1677, mr. broodbakker op de Korte Prinsengracht

op de hoek van de Haarlemmerdijk te Amsterdam, overl. ald. 25.7.1735,
ondertr. (1) Amsterdam 16.10.1705 (als bakker, van Kampen — doop
aldaar niet gevonden —) Weyntje van Seyst, van Hengel, oud 30 jr., overl.
vóór 1728; ondertr. (2) Amsterdam 26.2.1728 Aagje Jans van Schaagen,
wed. Anthony van Kliffoort, in de Prijnstraat; ondertr. (3) Amsterdam
31.7.1732 Maria Middelkoop, van IJsselstein, wed. Hendrik Poort, leeft
nog 3.1.1736.

Uit het eerste huwelijk:
a. Ferdinand Apol, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 26.1.1710, ondertr. (1) Am-

sterdam 12.4.1736 Hendrina van Alphen, oud 25 jdr., dr. van Dirk van Alphen;
ondertr. (2) Amsterdam 21.8.1750 (als wedn. van Hendryna Alfers); Trijntje
Jelles, van Amsterdam, wed. Frederik Vroom, in de Bikkerstraat.

b. Abraham, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 6.11.1712, leeft nog 3.1.1736.
c. Izaak, tweeling met voorgaande, jong overl.
d. Magdalena, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 29.3.1717, jong overl.

6. Rudolphus, minderjarig 20.10.1693.
7. Anna Catharina Apol, minderjarig 20.10.1693, dood 8.2.1710, ingeschreven

als „Catharina Ferdinants Apoolis", overl. huisvrouw van Gerrit Hermsen,
won. IJsselmuiden.

8. Adolf Apol, ófwel op 20.10.1693 reeds meerderjarig, ófwel geboren uit
het tweede huwelijk zijns vaders, compareert Amsterdam 3.3.1728 als
stalmeester op het Lytse (sic) plein met zijn (half?)broer Hendrik Apol,
begr. Amsterdam (Westerkerk) 8.6.1735, tr. Rinske Johannis, leeft nog
26.10.1734, dr. van Johannes Jacobs, wonende „in de Kniepe bij 't Heeren-
veen m Vriesland".

II. Floris Apol, nog minderjarig 20.10.1693, vraagt 30.3.1695 het burger-
recht van Kampen aan, begr. Kampen (Buitenkerkhof) 22.4.1701, tr. Haarlem
3.1.1695 Trijntje Dirckx, j.d. van Kampen. Zij hertr. Kobus Theunissen
Olthuys, van Kampen.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes (of Jannes), volgt III.
2. Dirk, ged. Kampen 14.6.1696, jong overl.
3. Machteltjen, ged. Kampen (Buitenkerk) 20.8.1699.



III. Johannes (Jannes) Apol, ged. Haarlem 11.2.1695, linnenwever te
Zwolle, testeert ald. 26.4.1750, begr. ald. 2.5.1750, tr. Elisabeth van Delden.

Uit dit huwelijk:
1. Berend, volgt IV.
2. Trijntje (Trientien) Apol, overl. Zwolle 2.8.1740, ondertr. ald. Bernardus

Holthuys.

IV. Berend Apol, „van Swol", (doop in Zwolle niet gevonden), „soldaet
in de kompaney van de Capatain de Cronen" (1749) later (volgens een hs.-
genealogie van Vorsterman van Oyen) ontvanger van de Convooi- en licent-
gelden in de Ommelanden, won. Groningen „agter de muur" (1750), in Hou-
werzijl (1753), weer in Groningen aan het Zuiderdiep (1761), Zuidercupen
(1763), „bij St. Jac(obs) gasthuis" (1764) en Nieuwstad (1767), belijdenis
Groningen juni 1761, tr. (1) N.N.; ondertr. (2) Groningen 25.10.1749, tr.
Zwolle 14.12.1749 Margrieta Eikens (Ayckens), ged. Middelstum 24.4.1727,
dr. van Eitje, schoolmeester en organist ald., en Aaltje Coenen Ritzema, van
Garsthuizen.

Uit het tweede huwelijk:
1. Jannes, volgt Va.
2. Elysabeth Apol, ged. Zwolle 27.2.1752, ondertr. Groningen 21.10.1776,

tr. 10.10.1777 Willem Jans (van der Veen), van Groningen; zij wonen
aan het Schuitendiep (1789). Hun zoon Jan Roelfs van der Veen tr.
Namina Apol (zie Vc.4).

3. Eitje, volgt Vb.
4. Fryedes (Friedus), volgt Vc3.
5. Ferdinandus, volgt Vd3.
6. Trijntje, ged. Groningen 3.7.1764 (als Apot).
7. Aaltje, ged. Groningen 1.7.1767.

Va. Jannes Apol, (later steeds Johannes), ged. Groningen 12.8.1750, „sol-
daet in de compagnie van de Major P. Gruijs in 't bataillon Orange Stad en
Lande" (1773), later portier te Breda, overl. ald. 15.2.1800, tr. (1) Groningen
23.2.1773 Jantje Meermans, ged. Groningen 6.5.1750, dr. van Frerick Meer-
mans en Anna Sterenborg aan de Driemolendrift; tr. (2) Breda 24.10.1779
Lucia Snel(len), ged. (N.H.) Breda 11.11.1744, overl. ald. 21.9.1828, dr. van
Adriaan Snel en Helena Taxtor.

Uit het eerste huwelijk:
1. Berent, volgt Vla.

Uit het tweede huwelijk:
2. Adrianus, volgt VIb.
3. Johannes, ged. Breda 23.9.1782, jong overl.
4. Margaretha, ged. Breda 1.5.1785, jong overl.

Vla, Berent Apol, ged. Groningen 22.3.1774, overl. Meeden (gem. Zuid-
broek) 5.7.1811, ondertr. Zuidbroek 20.4.1799 Grietje Andries, geb./ged.
Westerlee 15.3/18.4.1774, overl. Meeden 30.6.1811, dr. van Andries Jans

De afstamming van de jongere takken hopen wij t.z.t. te kunnen publiceren.



Rupsina en Grietje Jans. Zij woonden eerst in Veenwouden (gem. Dantuma-
deel), in de Nw. Jatstraat te Groningen (1807), daarna Brouwersgilde 135
te Meeden (gem. Zuidbroek).

Uit dit huwelijk:
1. Jantje Apol, geb./ged. Veenwouden 12.7/2.8.1801, overl. Groningen 7.10.

1884, tr. 21.10.1823 Roei Aukes de Groot.
2. Andrijs, geb./ged. Veenwouden 4.9/2.10.1803, jong overl.
3. Andrijs, volgt Vila.
4. Grietje, ged. Groningen 4.12.1807. overl. Meeden 14.7.1811. Voor haar

levensonderhoud gedurende de enkele dagen na het overlijden van haar
ouders werd zij „gealimenteerd" door de diaconie van de Hervormde gem.
te Groningen.

5. Johannes, geb./ged. Meeden 22.2/3.3.1811, overl. ald. 24.8.1811.

Vila. Andries Apol, geb./ged. Veenwouden 28.6/21.7.1805, dagloner te
Veenwouden, op 12.5.1862 naar Bergum vertrokken, schutter in de 4e comp.
van het 31e bataillon van de Ie afd. mobiel Friesche schutterij (1833), overl.
Bergum (gem. Tietjerksteradeel) 29.12.1888, tr. Dantumadeel 24.7.1833 Tietje
Freerks Altenburger, geb. Surhuisterveen 4.11.1804, dr. van Freerk Halbes
Altenburger en Geeske Barelds.

Uit dit huwelijk:
1. Berend, volgt VTITa.
2. Freerk, geb. Veenwouden 9.10.1838, overl. ald. 15.11.1838.

Villa. Berendt Apol, geb. Veenwouden 30.8.1834, arbeider te Veenwou-
den. overl. Warga 12.8.1871, tr. Dantumadeel 5.3.1859 Jantje Sipkes Stiensma
(of Steensma). geb. Veenwouden ca. 1833. dr. van Sipke Jans Stiensma en
Froukje Oebeles van der Heide.

Uit dit huwelijk geb. te Veenwouden:
1. Tietje Apol, geb. 7.7.1859, overl. 16.10.1950, tr. Tietjerksteradeel 19.3.1883

Albert Feijes Sikkema, geb. Bsrgum ca. 1857, arbeider, overl. 31.7.1931,
zn. van Feije Alberts Sikkema en Trijntje Kooistra.

2. Andries, volgt IXa.
3. Froukje, geb. 3.10.1863, overl. 28.11.1863.
4. Oebele, geb. 19.10.1864, vertrok in 1878 naar Leeuwarden, was soldaat in

Nederlands Indië, had daarna een klokkenwinkel in Amsterdam, overl.
ald. (Binnengasthuis) 13.2.1943.

5. Sipke, geb. 27.5.1867, overl. Amsterdam febr. 1900.
6. Froukje, geb. 15.8.1869, overl. Berlikum 1879.

IXa. Andries Apol, geb. Veenwouden 3.9.1861, boerenknecht te Harde-
garijp (1883), later te Bergum; overl. ald. 7.2.1926, tr. Tietjerksteradeel 19.5.
1888 Berber Sipkes de Vries, geb. Zwaagwesteinde 9.1.1859. overl. Bergumer-
heide 30.3.1919, dr. van Sipke Hendriks de Vries en Antje Jans Westra.

Uit dit huwelijk:
1. Antje Apol, geb. Bergum 29.6.1885, overl. Bergum 7.7.1949, tr. Cornelis



Dijkstra, geb. Bergum 10.10.1881, koperslager ald., zn. van Jan Dijkstra
en Grietje Plantinga.

2. Jantje, geb. Bergum 2.12.1887, overl. 16.4.1913.
3. Berend Apol, geb. Bergum 6.1.1892, tuinman/imker, overl. Eestrum 14.8.

1962, tr. Eestrum 5.8.1915 Trijntje Klopstra, geb. Eestrum 20.5.1893, dr.
van Klaas D. Klopstra en Aukje J. Posthumus.

Uit dit huwelijk:
a. Andries Apol, geb. Eestrum 15.12.1915, tr. Bergum 6.6.1947 Sieuwke Kolthof,

dr. van Harm Kolthof en Antje Schiphof.
Uit dit huwelijk:

aa. Am je, geb. Hardegarijp 21.12.1948.
bb. Berend, geb. Leeuwarden 9.7.1952.

b. Aukje Apol, geb. Bergum 21.7.1921, overl. Leeuwarden 3.3.1968, tr. T. de
Haan.

4. Sipke, geb. Bergum 20.6.1896.

VIb. Adrianus Apol, ged. Breda (Gr. Kerk) 1.3.1780, kunstschilder, over!,
ald. 12.1.1862, tr. (1) Breda 16.6.1805 Adriana Christina Harmsen, ged.
Breda (Gr. Kerk) 12.5.1782, overl. ald. 6.5.1811, dr. van Cornelis Harmsen
en Adriana van Rethy; tr. (2) Breda 25.8.1812 Clasina Johanna (van) Strij-
bosch, ged. (R.K.) Princenhage 4.10.1783, overl. Breda 7.9.1831, dr. van
Thomas Strijbosch en Maria Bakkers.

i - - - - Collectie E. J. Apol,'s-Gravenhage

Crayontekening op 23.6.1840 vervaardigd
door Adrianus Godefridus Apol (1818-1871)
(Vlle) van zijn vader Adrianus Apol (1780-
1862) (Vlb)

Uit het eerste huwelijk en P.G. opgevoed:
1. Johannes Cornelis, volgt Vllb.
2. Cornelis, volgt VIIc.
3. Lucia, ged. Breda (Gr. Kerk) 22.1.1809, overl. ald. 30.1.1809.

Uit het tweede huwelijk en R.K. opgevoed:
4. Maria Elisabeth, ged. (R.K.) Breda 22.1.1813.
5. Eduard, volgt Vlld.
6. Adriana Josephina Apol, geb. Breda 20.4.1816, overl. ald. 21.8.1894,



tr. Breda 10.2.1840 Adriaan Kwisthout, geb. Breda 15.12.1810, overl. ald.
8.12.1885, zn. van Johannes Kwisthout en Wilhelmina de Beer.

7. Adrianus Godefridus, volgt Vlle.
8. Lucia Johanna, geb. Breda 16.12.1819, overl. ald. 22.12.1819.
9. Lucia, geb. Breda 24.12.1820, overl. ald. 12.10.1894.

10. Julius, geb. Breda 25.12.1822, overl. ald. 24.3.1843.
11. Ferdinand, geb. Breda 8.3.1825, overl. ald. 5.6.1863.

Vllb. Johannes Cornelis Apol, geb. Breda 3.2.1806, benoemd 7.10.1833
tot 2e luitenant bij de Zuidhollandse schutterij, overl. Velzen 4.3.1896, tr.
's-Gravenhage 31.3.1844 Anthonia Johanna Hage, geb. Amsterdam 7.3.1821,
dr. van Hendrik Hage en Johanna Paulina Prinses.

Collectie E. J. Apol, 's-Gravenhage

Olieverfportretten van Johannes Cornelis Apol en zijn echtgenote Anthonia Johanna
Hage (Vllb)

Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria, geb. 's-Gravenhage 22.10.1845, overl. ald. 19.1.1865.
2. Johannes Adrianus Cornelis, volgt VlIIb.
3. Lodewijk Franciscus Hendrik Apol, geb. 's-Gravenhage 6.9.1850, bekend

onder de kunstenaarsnaam Louis Apol als schilder van hoofdzakelijk
winterlandschappen, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de
Orde van de Eikenkroon van Luxemburg, Ridder in de Orde van St.
Michaël van Beieren, overl. 's-Gravenhage 22.11.1936, tr. Rozendaal (Gld.)
30.9.1886 Catharina Elisabeth Krayestein, geb. ald. 9.2.1871, overl. Velp
28.6.1955, dr. van Abraham Krayestein en Berendina Elisabeth Henriette
Dickel.

Uit dit huwelijk:
a. Henriette Catharina, geb. Rheden (Gld.) 8.7.1887.
b. Johanna Apol, geb. Rheden 5.9.1890, tr. 's-Gravenhage 5.6.1913 Willem

Cornelis Benedictus, geb. Rotterdam 13.9.1889, overl. Leiden 31.7.1936, zn.
van Willem Benedictus en Cornelia Elisabeth van Wotki.

(Wordt voortgezet) Mej. P. J. C. ELEMA en J. A. M. VAN DER LOO



EEN ONBEKENDE DOOR ZIJN WAPEN

GEÏDENTIFICEERD

Tijdens mijn onderzoek naar zegels en wapens van Salland, bezocht ik
daartoe ook het museum De Waag te Deventer. Op heraldisch gebied bezit
dit museum vele gekleurde wapens op glas in lood, bevestigd tegen de ven-
sterruiten of geschilderd op portretten van historische personen, tentoon-
gesteld aan de muren. Op een van deze geschilderde portretten stond een
zeer deftig uitziend heer afgebeeld, met de ene hand steunend op een doods-
hoofd en met in de andere hand een paar samengehouden zwarte hand-
schoenen. Zo stond hij voor elke bezoeker, voornaam uitgedost met een witte
staande kraag, een ieder plechtstatig aan te staren als de grote onbekende.
Niemand wist wie hij was. Wel stond naast zijn portret velmeld: „Portret
van een onbekend geneesheer, van een onbekend schilder uit de 16e eeuw".
Toch vroeg ik nog eens wie of dat geschilderde mansportret voorstelde,
waarop men niet kon antwoorden. Ik speurde naar wapens en inderdaad
stond er in de linkerbovenhoek van het onderhavige portret een wapen. Weer
vroeg ik in het genoemde museum, of men ook wist van welke familie dat
wapen was. Doch ook dit wist niemand. Wat had ik aan een wapen, zonder
te weten wie het voerde. Ik begreep echter, dat het wapen op dit portret mijn
enige houvast kon zijn, om achter zijn naam te komen. Doch de reeds ge-
noemde aanduiding onder het portret, nl. „Portret van een onbekend genees-
heer", bracht mij eerst even op een dwaalspoor. Bij het nagaan welke genees-
heren Deventer in de 16e eeuw had gehad, vond ik de naam van Rodolph
Grapheus, genaamd Maler (afkomstig uit Kampen). De familie Maler uit
Kampen voerde echter een ander wapen dan het portret laat zien. Nu wist ik
tenminste wie het niet was, wat ook nuttig kan zijn; hoogstens zou de onbe-
kende schilder wel eens te vinden kunnen zijn onder de bekende schilders
uit de familie Maler uit Kampen; dit is al met al niet mijn terrein.

Wat nu? Op goed geluk, ging ik eens bladeren in mijn map, waarin de
reeds gereed gekomen wapentekeningen van Salland waren opgeborgen en
tot mijn verbazing vond ik het wapen van de familie, waarvan een lid op
het portret voorkwam. Het was het wapen nr. 326 uit het inmiddels gereed
gekomen wapenboek van Salland (ca. 1300 stuks). Het was gevierendeeld:
1—4: doorsneden: A. een uitkomende afgewende leeuw; B. leeg. 2—3 tonend
drie (2—1) stijgbeugels. Dit was het wapen van Egidius de Monte (Gillis van
den Berg) van 30.11.1570 tot 26.5.1577 bisschop van Deventer. Ik vond dit
wapen op het zegel van deze bisschop van 27.6.1572 in het Oudarchief van
het Groote of Voorster Gasthuis te Deventer (inv. nr 1132) in het Archief
van de Gemeente Deventer. Zegge één exemplaar aanwezig. Toen ik daarna
het wapen op het portret nog eens nader bekeek, ontdekte ik, dat het wapen
op dit portret, wel dezelfde wapenfiguren liet zien, maar anders gerangschikt:
gevierendeeld, tonend 1—4 drie (2—1) stijgbeugels; 2—3 golvend doorsneden,
met boven op de snijlijn een uitkomende leeuw, naar rechts; onder 2 smalle
golvende dwarsbalken. Zou de schilder zich vergist hebben, om maar niet
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erger te denken? Het bleek mij echter bij nader onderzoek, dat bisschop
Egidius de Monte een broer had te weten Franciscus de Monte, J.U.L. door
zijn voornoemde broer benoemd als Kanunnik en Aartsdiaken van de kathe-
drale St. Lebuïnuskerk te Deventer, tevens Vicaris Generaal of plaatsver-
vangend bisschop.

Om alles te vervolmaken vond ik naast meerdere zegels van bisschop
Egidius, ook nog een viertal zegels van zijn broer Franciscus de Monte, nl. te

Wapen van Egidius de Monte (bisschop van Deventer 30.10.1570-
20.5.1577) voorkomend op zegels G.A. Zutphen. Kapittel dd.
22.4.1571, 17.4.1573, 22.4.1573 en 19.12.1573; G.A. Deventer,
Arch. Voorster Gasthuis, inv. nr. 1132, dd. 27.6.1572.

Wapen van Franciscus de Monte (kanunnik en aartsdiaken van de
kathedrale kerk St. Lebuïnus te Deventer, tevens Vicaris Generaal
van het bisdom) voorkomend op portret, hangend in Museum
De Waag te Deventer, en op zegels G.A. Zutphen, Kapittel dd.
23.5.1573, 14.6.1573, 19.6.1573, 4-5.11.1573; G.A. Wijhe, oud-arch.,
envel. 16, 1573; R.A. Arnhem, dd. 16.5.1575 en 25.6.1575.

Wijhe en te Zutphen. Het raadsel was nu opgelost, want op het zegel van
Franciscus de Monte, stond het anders gerangschikt wapen dan dat van zijn
broer Egidius; het zegel van Franciscus toonde het wapen op het portret
van een onbekend geneesheer in het museum De Waag te Deventer. Het was
dus geen onbekend geneesheer, doch de Kanunnik en Aartsdiaken van de
kathedrale kerk van St. Lebuïnus te Deventer.

De bisschop en zijn broer Franciscus werkten in dezelfde tijd, in dezelfde
kerk en in dezelfde stad en konden beiden met hetzelfde zegel zegelen. Maar
wie was dan wie? Een van beiden moest om verwarring te voorkomen iets
aan zijn wapen veranderen om kenmerkend en persoonlijk te zijn. Dit is dus
gebeurd. Een gevierendeeld wapen laat meestal op 1—4 het vaderswapen
zien en op 2—3 het moederswapen. 1—4 geeft de familienaam aan van de
zegelaar. Een van de genoemde broers voerde nu een foutief wapen, daar
bij een van beiden 1—4 het moederswapen toonde. Ook bij bisschop Gijs-
bertus Masius (begin 17e eeuw) en zijn broer Thomas Masius, beiden te
's-Hertogenbosch, deed zich hetzelfde voor. Ook zij zegelden terzelfder tijd
en in dezelfde plaats; de ene als bisschop van Den Bosch en de andere als
rentmeester der Kon. domeinen. De bisschop voerde zijn wapen gevierendeeld
en zijn broer Thomas voerde het gedeeld, met in A. het vaderswapen en in
B. het moederswapen. Iets anders gerangschikt dus. Zo heb ik wel meer
voorbeelden onder dezelfde soort omstandigheden.

Aangezien dit artikel niet bedoeld is als een uitvoerige geschiedkundige



behandeling, doch slechts het bewijs heeft willen leveren voor het onmis-
kenbare nut van de heraldiek, mogen we besluiten met de mededeling, dat
de bisschop Egidius de Monte te Zwolle overleed en op 29.5.1577 in de St.
St. Lebuïnuskerk te Deventer werd bijgezet en dat zijn broer Franciscus de
Monte in 1587 te Oldenzaal is overleden. Wie wat meer uitgebreid over de
bisschop wil lezen zij verwezen naar het boekje van Fr. DALMATIUS VAN

HEEL, O.F.M., De Minder broeder Aegidius de Monte, Bisschop van Deventer
j 1577 (uitg. 1935). Pater Van Heel heeft in zijn boekje naast p. 32 het zegel
van de bisschop doen afbeelden, wat het zeer duidelijk weergeeft. Toch
neemt hij op, de verklaring van P. C. MOLHUYZEN van 1843, waarin deze een
wapen beschrijft, dat hangt aan een pilaar in het koor van St. Lebuinus,
onzeker vermoedend of dit het wapen van de bisschop was (p. 32). MOL-
HUYZEN beschrijft dit wapen: „het is dwars gedeeld (doorsneden) met boven
een leeuw en beneden de Deventer adelaar, zoo 't schijnt en misschien weten
wapenkundigen aan te wijzen, dat het Waalsch-Brabantsche geslacht der De
Monte's eenen leeuw voerde". Wel u hebt gezien, dat ze wel een leeuw
voerden, maar dat ze toch niet het wapen voerden, dat MOLHUYZEN be-
schreef. Het wapen dat MOLHUYZEN beschreef hangt nu nog aan genoemde
pilaar in de St. Lebuinus. Ook dat is op te lossen en behoeft geen vraag meer
te zijn — dat wapen, doorsneden, met boven een gaande leeuw en onder een
koninklijke adelaar, is het wapen van de Utrechtse bisschop Rudolf van
Diepholt.

E. VAN ALPHEN

'S LANDS WIJS — 'S LANDS EER

In het archief van de Heerlijkheid Scherpenzeel VIIIA-74 staat op 21.11.
1718 het volgende genoteerd:
T'Gericht vint sigh onbevoeght om dat het placaet van t' ontijdigh bijslapen,
niemant heeft hooren publiceeren, om daer over te sententieeren, oordeelende
de publicatie eerst behoorde gedaen te sijn, of soo den officier haer bij nader
advijs kan aentonen daer toe sonder publicatie gehouden te sijn, sigh daer
na te sullen gedragen.

Het blijkt dat het placaet was van 21 Junij 1681 . . . dat was 37 jaar geleden;
en er was daarvoor ook nog ooit eens een sententie geweest van 19 mei 1659,
waarbij een Nijkerker terzake was veroordeeld... en dat was dan 59 jaar
geleden. Wat er tussen 1659 en 1718 gebruikelijk was, laat zich wel raden!

Voor genealogen een vingerwijzing in welke tijd zij het huwelijk moeten
zoeken, als de doopdatum van het oudste kind gevonden is.

HET KIND VAN DE GLAZENSTOPPER

5 Jan. 1727, ged. een kint van een arm man, somtijdts gaande om glasen
te stoppen en so hij seide in den Wildervanck te huijs horende, zijnde 't kint
mergjen genaamt.

(R.A. Assen, Doopboek Ned. Herv. Gem. Emmen)
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KWARTIERSTAAT BLOM

Met onderstaande gegevens kan de kwartierstaat gepubliceerd in Gens Nostra XXIII
(1968), p. 151 e.v. worden aangevuld en verbeterd.

16. Meyert Blom, overl. 23.5.1838.
34. Willem Smit, ged. Oude Schild (ger.) 20.7.1738 '.
44. Pieter Sybrandsz. Keyser, geb. 1716, ged. Den Burg 27.10.1737, kaagschipper te

Oude Schild, koopman in Den Burg, overl. ald. 30.4.1802; tr. als wedn. (2)
Lysbeth Gerritsd. Bakker; tr. (3) zie 45 \

66. Meyert Arisz, geb. 1703/04, loods te Oude Schild'.
68. Jan Cornelisz. Smit, alias Jan van Galen ged. Den Burg (R.K.) 26.11.1704,

overl. ald. 17.2.1774, tr.
69. Engeltje Willemsd. Bommel1.
74. Ouwe Pietersz., geb. 1696, landbouwer op „Elens" onder Ulrum overl. ald.

26.10.1776, tr. Ulrum (ger.) 25.3.1725
75. Aafke Jacobsd., overl. Ulrum 4.2.1763 (beiden van Mennisten afkomst)2.
76. Willem Jansz. Dekker tr. als wedn. van Anna Jans, Den Hoorn (ger.) 21.8.1729

met 77 \
78. Cornelis Pietersz. Vaartjes, tr. De Waal (ger.) 25.11.1731 met 79 \
81. Naantje Pietersd. Broers, ged. Schil (R.K.) 3.8.16921.
82. Cornelis Pietersz. Bakker, ged. Den Burg (ger.) 15.6.1704 \
86. Cornelis Sybrandtz- Vos, grootschipper en burgemeester, tr. (1) Buiksloot 16.7.

1741 Aaltje Maartensd. Brouwer; tr. (3) Den Burg 20.5.1764 Martje Cornelisd.
Boon; tr. (2) Sloterdijk 7.7.1748

87. Stijntje Jacobsd., ged. Den Burg (ger.) 17.1.1717 \
109. Mechteld Kroese, overl. Utrecht (in de Lijnmarkt) 28.8.1770.

136. Cornelis Maartensz. Smit, tr. Texel (R.K.) 3.1.1703
137. Maartie Jans Gaalen, ged. Oude Schild (R.K.) 27.1.1680, overl. na 1754 \
138. Willem Pietersz. Bommel, ouderling te Oude Schild3.
140. Dirk Ariensz (Arisz?) Kok, geb. Den Burg 1670, tr. ald. (ger.) 5.1.1695
141. Jannetje Dirksd., geb. Oude Schild1.
154. Cornelis Cornelisz. Dekker, geb. 1652, Mr. wagenmaker, tr.
155. Lijsbet Gonders1.
159. Feytje Jansd. (Kloet)1.
160. Tijs Arisz. Sunderdorp. Vervalt: (Medemblik), tr.
161. Trijntje Cornelisd. Brouwer1.
162. Pieter Cornelisz. Broers, ged. Oude Schild (R.K.) 26.3.1656, overl. ald. 21.3.1699,

tr. ald. (R.K.) 21.6.1686
163. Jannetje Claasd., geb. Oude Schild1.
164. Pieter Cornelisz. de Jong, alias Bakker, tr. (als j.m. van Den Burg) Den Burg

(ger.) 20.4.1704
165. Aaltje Dirksd. van der Werf f, j.d. van den Burg1.
168. Jan Jansz. Boerhorst, (R.K.), schreef zijn naam aanvankelijk als Buerhorst en

was waarschijnlijk van Duitse afkomst, tr.
169. Brecht Willems Zaadman, (ger.)1.
170. Arien Jacobsz. Dekker, overl. vóór 1717 \
172. Sybrand Cornelisz. Vos, geb. Texel 1687/88, tr.
173. Martje Simonsd. Schar1.
174. Jacob Jansz Wiebesz-, geb. 1685/86, overl. den Burg 6.1.1759, tr. ald. 2.12.1714
175. Aeltie Wybrantsd., overl. tussen 1725 en 1748 \
208. Berent Hemminck, geb. Miste bij Winterswijk, tr. Winterswijk 1689
209. Eenweken Planten, geb. Kotten bij Winterswijk.
216. Willem Albertus Boers, ged. 's-Gravenhage (N.K.) 16.11.16943.
242. Maes Ariensz. Schoonderwoert tr. (1) Gijsberta Andriesd. de Lange (test. 14.11.

1721 Jaarsveld R.A. 1088) \

1 Aanvulling van dr. M. D. Dijt, Haarlem.
2 Aanvulling van P. J. Ritsema, Scheveningen.
3 Aanvulling van B. Overkleeft, Vleuten.
4 Aanvulling van A. van Eek, Utrecht.
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246. Hiskias Bogaardt, werd 1706 predikant te Jaarsveld en 5.5.1720 te Leerdam,
tr. (1) Zevenhuizen 25.1.1706 Apollonia van Kedichem, wed. Johan Houttuin.

268. Jan Jacobsz. Rebel, geb. 1638/39, overl. 1705/06, tr.
269. Antje Maartensd. 1.
270. Simon Schar, tr. (1) Arien Claesd.; tr. (2)
271. Trijntje Jacobsd.1.
274. Jan Cornelisz- van Galen, was met Simon Cornelisz. Cock in 1683 erfgenaam

van Cornelis Jansz. Ceesen beneffens burgemr. Comelis Arisz Dekker (308), tr.
275. Martgien Albertsd.1.
276. Pieter Jansz. Bommel, geb. ca. 1637, (Texel), tr.
277. Maartie Maartensd., overl. vóór 1673 1.
280. Aris Dirksz. Cok, tr. Den Burg (ger.) 13.1.1669
281. Arien Simonsd., beiden van Den Burg1.
308. Cornelis Arisz. Dekker, geb. 1621, overl. 1712, tr. Den Burg 18.11.1646
309. Aegt Arisd., geb. ca. 1618, overl. ca. 1703 \
320. Aris Goossensz. Sunderdorp, tr. (2) Den Burg (ger.) 18.10.1671 Trijntje Geerlofs,

wed. won. in De Koog1.
322. Cornelis Maartênsz- Brouwer, vermeld als diaken te Oude Schild (1664)'.
324. Cornelis Pietersz-, tr.
325. Trijntje Pietersd. \
328. Cornelis Pietersz. de Jong, tr. Den Burg (ger.) 13.9.1676
329. Mart je Jansd. Kolder1.
330. Dirk Hendriksz. van der Werf f, tr. Den Burg (ger.) 2.2.1676
331. Martje Harmensd.1.
332. Jacob Bouwensz, geb. De Koog ca. 1630, kwam met zijn broer Jan ca. 1639 in

het weeshuis te Den Burg en kreeg daar de naam Cooger'.
338. Willem Pietersz. Zaadman, (Texel)1.
340. Jacob Cornelisz. Dekker, kaagschipper te Den Burg, tr.
341. Trijn Pietersd.1.
344. Cornelis Simonsz- Vos de Oude, geb. ca. 1662, loods en overman van de pilo-

tage, tr. als j.m. van Schil, Den Burg (ger.) 17.2.1686
345. Pietertje Sijbrandsd.t j.d. van Den Burg1.
346. = 270.
348. Jan Wiebesz., geb. De Koog ca. 1641, overl. vóór 1722, tr. Oosterend (ger.)

13.9.1671
349. Stijntje Maartensd., van Oosterend1.
356. Leendert Jacobsz. Bas, geb. 1620/21, overl. Zevenhuizen (Texel) vóór 1698, tr.
357. Maart je Jansd., overl. Zevenhuizen vóór 1718 \
358. Maarten Cornelisz. Dijker, overl. Texel vóór 1697, tr.
359. Trijn Hendriksd. \
368. Reyer Jewesz., noemde zich niet Boon, tr. 27.1.1655 met 369 \
370. Ysbrand Maartênsz. Brouwer, geb. ca. 1640, loods te Oude Schild, overl. ca.

1682, tr. Den Burg (ger.) 14.1.1663
371. Maart je Jansd., geb. ca. 1630, overl. vóór 16791.
376. Simon Pietersz., geb. 1627, overl. vóór 1671, tr. De Waal (ger.) 16.1.1664 met

377 \
380. Maarten Cornelisz. alias Keessen, tr. Oosterend (ger.) 19.12.1660 met 381, beiden

van Oost1.
382. Ysbrand Jacobsz., tr. Oosterend (ger.) 12.5.1655
383. Reynoutje Albertsd. \
416. Jan Hemminck alias Jan Terwogt, won. in Miste bij Winterswijk, tr. Winterswijk

(ger.) 1.3.1663
417. Jenne Jansd. ter Hundijck, uit Munsterland.
418. Hendrik Plante, won. in Kotten bij Winterswijk, tr. Winterswijk (ger.) 26.6.1664
419. Jenneken Esselink.
432. Benjamin Boers, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 14.11.1668, tr. (2) 's-Graven-

hage 21.11.1708 Johanna Beyer, wed. Pieter van den Heuvel; tr. (1)
433. Adriana Bloemendaal, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 5.4.1671.
480. Ruiger van Rheyne, Med. Doctor, Chirurgijn te Asperen, ald. begr. 4.1.1688.
492. Cornelis Hendriksz. Bogaardtt overl. Utrecht 22.10.1716, tr.
493. Catharina Petersd. van Heereveen, overl. Utrecht 30.1.1717°.
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526. Hendrik Cornelisz. van der Werff, tr. Den Burg (ger.) dec. 1651
527. Hendrikje Jansd. Smit '.
536. Jacob Simonsz. Rebel, was o.a. burgemeester van Den Hoorn '.
538. Maarten Everlsz-, geb. Amsterdam 1618/19, kaagschipper, later bij De Put bij

Oude Schild, ondertr. Amsterdam 31.8.1641
539. Bregt Dirksd., won. in de banne van Den Burg1.
552. Jan Willemsz. Bommel, geb. ca. 1600, vermeld in Schil als koper of verkoper

van huizen en land in de buurt van Oude Schild (vanaf 1630), als hoofdingeland
en poldermeester van „De Waddel" (1649-1650) en als poldermeester van Ooste-
geest (1648), overl. tussen 1650 en 1653, tr.

553. Engel Wiüemsd., overl. tussen 1670 en 1673 '.
616. Arts Pietersz- Dekker, won. in Everstekoog (1622), in de Gasthuisstraat te Den

Burg (1637) \
640. Goossen Arisz-, tekent als Goossen Arisz Goutsmidt (1616 en 1617) (not. prot.

3156 R.A.)1.
644. Maarten Cornelisz- Brouwer (?), ouderling te Oude Schild (overl. 1685), tr.
546. Maartie Simonsd.1.
658. Jan Jacobsz- Kolder won. in of bij Den Hoorn en had daar land (1656)'.
660/661 = 526/527.
664. Bouwe Cornelisz-; noemde zich niet Cooger en was geen mandenmaker, maai

stoelenmatter\
676. Pieter Cornelisz- Saetman, bezat 1646 een graf in de kerk van Den Burg1.
680/681 = 308/309.
682. Pieter Korsz., tr.
683. Sijtje Cornelisd.\
688. Simon Cornelisz. Vos, geb. ca. 1636, loods en overman van de pilotage, tr.
689. Arien Maartensd., geb. 1636/37 '.
696. Wiebe Hylkesz-, afkomstig van Vlieland, schepen van De Koog (Texel), tr.
697. Jannetje1.
716. Cornelis Maartensz- Dijker, geb. ca. 1605, overl. vóór 1660 '.
729. Jannetje Willemsd., overl. 1676/77'.
730. Dirk Meyertsz., geb. Den Burg 1611, biersteker, overl. Oude Schild 1680, tr.
731. Anna Barendsd.1.
732 = 536.
738. Willem Jansz Harmensz., was o.a. burgemeester van Oosterend, tr.
739. Alijd Maartensd.1.
758. Jacob Symonsz-, tr.
759. Trijntje Cornelisd., overl. Oost (Texel) 18.2.1665'.
760. Cornelis Meyertsz- schepen van Oosterend'.
762. Biem Dirksz- won. op Oost'.
765. Volckje Ysbrandsd., overl. Oost ca. 1682.
766. Albert Meyertsz-1-
836. Berent Plante, geb. Kotten bij Winterswijk 9.10.1643
837. Anneke Gielinck> geb. Kotten.
838. Ceune Esselink, won. in Het Woold bij Winterswijk, overl. tussen 26.6.1664 en

1676, tr. Winterswijk 27.3.1639
839. Jenneken Schuiten.
864. Christiaan Boers, geb. Heusden, verrn. als luitenant onder overste Willem van

Lobbrecht in dienst van de Koning van Denemarken (1658), als substituut hout-
vester van de wildernissen van Holland (1659) tr. 's-Gravenhage (Grote Kerk)
5.6.1646

865. Elisabeth van den Brouck'.
866. Nicolaas Bloemendaal, ondertr. 's-Gravenhage 12.6.1667
867. Anna de Veth, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 11.11.1664.
960. Christophorus d Rheenen, verrn. als theol. stud. te Deventer won. in de Lange

Bisschopstraat en als lidmaat van de ger. gem. (1641), als kandidaat beroepen
tot pred. in Rhenoy en Gellicum (1648), afgezet (1669°), tr.

961. Johanna Pellenst lidmaat ger. gem. te Asperen 3.7.1683.

Aanvulling van P. H. Bogaard, De Meern.
Naamlijst der predikanten van Gelderland, handschrift van W. M. C. Regt, be-
rustend op Centr. Bur. v. Geneal.
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994. Cornelis Cornelisz. Overgauw de Jonge, ged. Pijnacker 29.1.1645, overl. Delft
25.7.1700.

995. Petronella van Zijll, overl. Delft 16.6.1717'.

1054. Jan Ariensz. Smit, waarschijnlijk afkomstig van Enkhuizen, collecteur en waard
in een herberg te Oude Schild, tr. 1633

1055. Rijk je Hendriksd.1.
1072. Simon Jacobsz. Rebel, was o.a. burgemeester van Den Hoorn, tr.
1073. Jannetje Jaiisd.1.
1280. Aris Goossensz., als proponent van Enkhuizen beroepen tot pred. te Ransdorp

en Zunderdorp (9.6.1592), bij scheiding van deze gemeenten toegewezen aan
Zunderdorp (30.3.1598), te Den Burg (3.9.1599), emeritus 16248, ondertr. (2)
Amsterdam 11.5.1612 Vrouwtje Cornelis, wed. van Klaas Tijss; tr. (1)

1281. Trijntje Pieters1.
1322/1323 = 1054/1055.
1352. Cornelis Reyersz Saetman, tr.
1353. Aef Pieters, verm. 1646 in het grafboek van Den Burg als zijn weduwe1.
1360 = 616.
1392. Hylke Loslkesz-, (Vlieland) \
1416. Jacob Dirksz1.
1432. Maarten Jacobsz. Dijker, was o.a. burgemr. van Oosterend, overl. 15.3.1618, tr.
1433. Neel Cornelisd. Voogt1.
1464/1465 = 1072/1073.
1473. Marijtje Iwensd.'.
1475. Vervalt, is niet de vrouw van Jacob Dirksz. Boon (1474) \
1476. Jan Jacobsz. Harmensz overl. 1636'.
1478/1479 = 1432/1433.
1506. Gerrit Hendriksz. Vlamingh, geb. ca. 1585, o.a. burgemeester van Oosterend,

overl. ca. 1659 \
1509. Vervalt, zie 1475.
1520. Meyert Cornelisz., overl. vóór 1622 \
1532 = 1520.
1734. Cornelis Gerritsz. de Veth, tr. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 18.5.1642
1735. Brechje Ariensd. van der Vliet.
1920. Rutgerus d Rheenen, als kandidaat beroepen tot pred. te Zetten, Tndoornik en

Andelst 2.4.1607, bediende ook Hemmen sedert 1611, ber. te Herveld 1.9.1616,
overl. 1629'.

1948. Ewout Jansz. Boot, schepen te Lopik4.
1988. Cornelis Adriaansz. Overgaeu de Jonge, overl. tussen 1645 en 1652, tr. Delft

5.9.1632
1989. Dieuwertje Maartensd., j.d. van Zevenhuizen'.
1990. Cornelis van Zijll, geb. Schalkwijk, timmerman en wijkmeester van de Crebbens

aan de Burchwal voor den Rooden Toorn te Delft9.

2832. Dirk Jansz. Keyser \
3012. Hendrik Gerritsz. Vlamingh, zn. van Gerrit Simonsz Flaming (leefde ca. 155O)1.
3966. Albrecht Heyndriksz. van Leuningen, burgemeester van 's-Gravenhage, ordinaris

drukker der Staten Generaal (drukte o.a. in 1579 de Unie van Utrecht), overl.
's-Gravenhage 30.3.1613 10.

3976. Adriaen Cornelisz. Overgaeu, overl. vóór 1627, zn. van Cornelis Claesz op te
Overgaeu (vermeld 1591) en Adriana Harmensd., tr. (1)

3977. Lysbeth Claesd. van der Laen'.
4006. Siewert Lakeman, tr. Enkhuizen 18.11.1618 met 4007"
4068. Jacob de Maine, zn. van Emanuel de Maine, lombard, (had vermoedelijk een

bank van lening) en Sara Andriesd.
C. J. MATTHJJS

' Aanvulling van mevr. H. Mommaal-Quispel, Rotterdam.
8 Naamlijst der predikanten van Noord Holland, handschrift van W. M. C. Rcgt,

berustend op Centr. Bur. v. Geneal.
* Aanvulling van dr. Th. P. van Zijl, Bussum.

10 Verbetering door M. C. de Haan, Veldhoven.
11 Verbetering door drs. A. G. Vosdingh Bessem, Rijswijk.
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NOGMAALS DE FAMILIES DE BOER TE WORKUM

In Gens Nostra XXIII (1968), p. 176 e.v., heeft de heer H. Wagenvoort
een artikel geschreven, waarin hij de verwantschap, die tussen drie families
de Boer in Workum moet hebben bestaan, tracht te analyseren. Deze ver-
wantschap kon uit bepalingen van het testament van 1728 van burgemeester
Anne Hobbes de Boer opgemaakt worden, echter niet hoe precies de vork
in de steel zat.

In Gens Nostra XXIV (1969), p. 172 e.v., stelt de heer C. C. van Valken-
burg een hypothetisch schema op voor de samenhang van de drie families,
dat hierop neerkomt, dat Anne Hobbes de Boer, zn. van Hobbe Pieters zou
legateren aan twee nichtjes, kinderen van zijn vaders broer Frans Pieters,
met name Geeltien Franses en Mayke Franses en aan een neef, Simon Jans
geheten, zoon van een nog onbekende broer of zuster van zijn vader.

Zowel de kinderen van Mayke Franses als die van Simon Jans noemen
zich later de Boer, evenals hun illustere familielid Anne Hobbes de Boer.

Als mogelijke ouders van de burgemeester Anne Hobbes noemt de heer
Wagenvoort Hobbe Pytters en Syke Douwes. Als ouders van Hobbe en Frans
Pytters zouden Pytter Rinnerts en Trijn Sipkes in aanmerking komen.

Het schema van de heer van Valkenburg leek zeer aannemelijk, de waar-
heid bleek anders.

Twee opeenvolgende actes uit het oudste autorisatieboek van Workum
(R.A.W. -U 3) toonden de juiste verwantschap aan:

't Gerecht gehoort het versoeck van Hobbe Pytterssoon uit de name ende van-
wegen Griet Annesdochter sijn husvrou als moeder wegens Frans Pytters haer
minderjarich weeskint bij za. Pytter Fransen in echte getogen, olt int tiende jaer,
ende het consent van Sioerdt Fransen oom van vaderswegen over voorsz. wees-
kint heeft deselve Sioerdt Fransen geauthoriseert ende authoriseert hem mits
desen tot curator.. . etc. etc. d.d. 6.2.1657.
't Gerecht gehoort het versoeck van Hobbe Pytters als vader vanwegen sijn kint
Douwe Hobbes genaemt, olt int twalften jaer, bij Syken Douwes sijn voorbedde
in echte getogen, ende het consent van Sybrandt Pytters, aenbehoude oom van
't kints moederswegen heeft deselve Sybrandt Pytters geauthoriseert ende.. .
etc. etc. d.d. 7.2.1657.

In een acte van 28.3.1665 (R.A.W.-Y 7) belooft Hobbe Pytters het aandeel
van zijn zoon Douwe Hobbes uit zijn moederlijke goederen (ƒ 400,- Car. gld)
alsnog aan hem uit te keren. Op 10.12.1668 vindt na de dood van Hobbe
Pytters een boedelscheiding plaats (R.A.W.-Y 9).

De naam van de moeder van Anne Hobbes de Boer vindt men ook in een
ontvangstboek betreffende klokluiden voor begrafenissen (G.A.W.-907): op
23.8.1691 de vroetsman Anne Hobbes moeder, Griet Annes, een olde dood.

Anne Hobbes de Boer had dus twee halfbroers uit de eerste huwelijken
van zijn beide ouders. Hij legateerde aan zijn beide nichtjes, dochters van
zijn halfbroer Frans Pytters en aan de twee kleinkinderen van zijn andere
halfbroer Douwe Hobbes.

De notities van de heer Wagenvoort betreffende de verwantschap van de
derde familie de Boer via Simon Jans moet wel sterk gewijzigd worden. Het
probleem was, dat in dezelfde tijd in Workum twee mannen met de naam
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Simon Jans rondliepen. Tussen 1687 en 1696 huwt zelfs viermaal een Simon
Jans, o.a. in 1687 met Holck Douwes en op 12.2.1693 met Ancke Douwes
(van Workum). Deze twee echtgenotes komen in aanmerking als dochters van
Douwe Hobbes.

De oplossing bracht een acte uit het weesboek van Workum (R.A.W.-Y 24),
d.d. 19.9.1702. Hierin wordt een scheiding en uitwijzing van moederlijke
goederen gedaan t.b.v. Trijntie en Douwe Symens, kinderen van Symen Jans
en Anke Douwes. Behalve Symen Jans compareert Anne Hobbes de Boer,
Oude Oom Moederswegen van de kinderen. Symen Jans hertrouwt dan met
Jel Hanses.

Ancke Douwes zou het kind van Douwe Hobbes en At Wybes kunnen
zijn, dat op 15.10.1671 gedoopt is en waarbij de naam van het kind helaas
niet vermeld werd.

Schematisch bestond dus de volgende samenhang van de drie Workumse
families de Boer:

(1) (2) (1)
Pytter Fransen co Griet Annes oo Hobbe Pytters oo Syke Douwes

( tv . 1657) ( f a 1669) (ca. 1657) ( t a l 6 9 1 ) (t v. 1657)

Frans Pytters
(• ca. 1647)

co (1668)
Sjuurtke Thomas

Anne Hobbes de Boer
(~ 1659)
(tal728)
oo (1681)

Iets Roelofs

Douwe Hobbes
(• ca. 1645)

co (1668)
At Wybes

Geeltien
Franses
(~ 1672)

oo (1692)
Cornelis
Pieters

Maycke
Franses

0~ 1674)
(1-CJ1751)
oo (1696)

Rinke Piers

Rigtje

1685)

Grietie

(~ 1689)
(t • 1691)

oo(l) (1705)
Douwe Eelkes Gaastra

co (2) (1729)
Petrus Horreus

Pier Sjuurtke Grietje
oo

Douwe
Symens
de Boer

Frans
Rinckes
de Boer

0~ 1708)
(t • 1764)
cc (1734)

Fokeltie Eeuwes

Hobbe Eelke

I Ancke Douwes

U1671?)

oo (1693)
Simon Jans

Trijntje Douwe
Symens
de Boer

CO

Grietje
Rinkes

Jetske
(~ 1735)
co (1758)

Age
v. d. Nagel

16

Anne
tv. 1737)
oo (1758)
Geertje

Voorhoek

Frans
U1759)

Douwe
(~ 1739)
co (1760)
Sjoukje
Oenes

I

Mayke Stynna
( „ 1742)
•x (1766)
Tjibbe

Deinum

Rigt
U 1744)

(t V. 1756)

Tjerkwerd

Eeuwe
(~ 1749)

(t V. 1756)

Frans
( ~ 1760)

Oene
(• 1765)

Anne
(• 1768)

Aaltje
<~ 1763)

Fokeltje Jetske
(~*1772) ('17761



Uit een acte van het oudste autorisatieboek (R.A.W.-U 1) blijken inderdaad
Thomas Sjoerds en Ibel Sipkes de ouders van Foockel, Beyts en Sjoerdtke
Thomas te zijn. Sjoerdtke was in 1661 dertien jaar oud (vrouw van Frans
Pytters).

In zijn artikel vermeldt de heer Wagenvoort voorts slechts drie kinderen
van Frans Rinkes de Boer, Mr scheepstimmerman evenals zijn vader, en zijn
vrouw Fokeltie Eeuwes. Behalve deze drie, Anne, Jetske en Mayke was er
nog een zoon Douwe, die boer werd te Tjerkwerd en waaruit een talrijk
nageslacht met de naam de Boer.

Ten bewijze hiervan wil ik nog de acte uit het tweede autorisatieboek
(R.A.W.-U 2) vermelden, waarin op 3.2.1756 curatoren worden aangesteld
over Jetske Fransen, Anne Fransen, Douwe Fransen ende Maayke Fransen,
alle legataire erfgenamen van wijlen Rigt Annes de Boer.

In 1764 verkopen Douwe de Boer, huisman onder Tjerkwerd voor 1/4,
Age v. d. Nagel als vader over syne kinderen in echte verwekt bij Jetske de
Boer voor 1/4, Geertie Voor hoek als moeder over hare soon geprocreëert
bij Anne de Boer voor 1/4 en Mayke de Boer, ongehuwd dochter voor 1/4
een huis te Workum (R.A.W.-EE 14).

Het geslacht de Boer uit Workum werd dus in ieder geval middels zonen
van Anne Franses en van Douwe Franses voortgezet.

H. M. KUYPERS

NASCHRIFT

De door de heer Kuypers gevonden acten vormen een waardevolle aan-
vulling op hetgeen in 1968 en 1969 over de familie(s) de Boer in dit tijdschrift
werd gepubliceerd. Enkele veronderstellingen bleken juist; andere moeten
geheel worden herzien.

Ons uitgangspunt dat gezien de bewoordingen van het testament (het) toch
om Simon (gaat) en niet om zijn vrouwen (Gens Nostra XXIII p. 181) is
dus onjuist geweest. Niet duidelijk is geworden waaruit blijkt dat de gezochte
Simon Jans, die op 12.2.1693 met Ancke Douwes en op 21.5.1701 met Jel
Hanses trouwde, niet identiek is met degene die op 25.1.1687 huwde met
Holck Douwes (zuster van Ancke?) maar dit is voor de beantwoording van
de vraag, die uitgangspunt was voor ons artikel, niet interessant.

Aan. de destijds voor het onderzoek verzamelde gegevens kan nog het
volgende worden ontleend, dat betrekking heeft op Griet Annes en Pytter
Franssen.

Op 18.2.1653 (R.A.W., EE6, f 62) compareerde Griet Annes, nagelaten
weduwe van Pytter Franssen. Een minderjarig weeskind bij Pytter Franssen
in echte genoten (dat moet dus wel Frans Pytters geweest zijn) kreeg 1/3
part van een halve saté landt; ook Sioerdt Franssen 1/3 part; het resterende
derde part behoort Ittie Jans, het nagelaten weeskind van Gryttie Franssen.
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Kennelijk waren Pytter, Sioerdt en Gryttie (gehuwd met Jan N.N.) broers
en zuster.

In de jaren 1633-1651 wordt Pytter Franssen in diverse acten vermeld,
bijv. in het huis- en inwonerregister (1633) en het register op de onbetaalde
huisflorenen (1644), maar indien mét echtgenote dan steeds met Aeff Broers
(1635 en 1642). Is zij zijn eerste vrouw of betreft dit een naamgenoot?

Nog steeds zijn aanvullingen en verbeteringen, met name betreffende
Rincke Piers, zoon van Pier Rintjes en Pieter Bauckes, zeer welkom.

H. WAGENVOORT

PIETER WILLEM MODDERMAN f

Op 11 december 1972 is te Bussum,
86 jaar oud, ons erelid P. W. Modderman
overleden. Vele leden verliezen met hem
een vriend, die tot het laatst actief was
voor de vereniging, die hij zo'n 20 jaar
geleden leerde kennen en waarvoor hij
zich spoedig met kracht ging inzetten.

Eén blik op Gens Nostra, gelezen door
zijn buurman in de trein, was voldoende
zijn belangstelling te wekken, één bezoek
aan de afdeling Gooi- en Eemland door-
slaggevend om lid te worden. In 1953 in
het bestuur van Gooi- en Eemland ge-
kozen, volgde hij 23 april 1955 de Munck
op in het hoofdbestuur en werd 19 no-
vember van dat jaar vice-voorzitter, een
functie, welke tot zijn benoeming op
26 april 1969 tot erelid, door hem met

wijsheid en grote liefde voor onze vereniging werd vervuld.
Van jongs af belangstellend voor genealogie en heraldiek was hij veel eerder

dan van de N.G.V. lid van het Koninklijk Nederlandsen Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde. Van zijn ervaring en kennis heeft onze vereniging
ruimschoots geprofiteerd. Zijn maconieke overtuiging, waarvan hij geen ge-
heim maakte, bracht hem er toe meer te zoeken naar wat mensen verbindt,
dan naar hetgeen ze uit elkander drijft en zich steeds dienstbaar te willen
maken voor anderen, waar dit in zijn vermogen lag. Eén vraag was voldoende
om hem er toe te brengen zich in te zetten voor de opbouw van een heral-
dische collectie voor de vereniging, die als „Collectie Modderman" zijn mo-
nument in de vereniging zal zijn: zijn eigen werk van de grond af.

Moge hij, voldaan over de opgeleverde arbeid, in vrede rusten.

Mr. E. H. Y. VAN HEES, voorzitter.
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VOOR HET LAATST OP DE BASISSCHOOI

GENEALOGIE!

Het is verheugend dat de belangstelling voor voorouderonderzoek reeds
vroeg onder de aandacht der jeugd wordt gebracht. Het is een vorm van
vrijetijdsbesteding en als zodanig in deze tijd een goed.

We hebben dit kunnen constateren in een moderne geschiedenismethode
die voor kort op vele basisscholen werd ingevoerd en getiteld is Geschiedenis
in onderwerp en opdracht, samengesteld door C. J. Buitendijk, W. Kuperus
en C. J. Seip, onder eindredactie van W. F. Kalkwiek (uitg. Meulenhoff
Educatief 1972). Als laatste les voor elke zomervakantie hebben de schrijvers
een onderwerp gekozen dat de kinderen kan aanspreken en waarin deze in de
vakantie zich verder kunnen verdiepen. Zo heeft het eerste deeltje (klas 4)
een les over boerderijtypen, het tweede deeltje (klas 5) over molens en de
laatste les in het derde deeltje handelt over genealogie.

De interesse voor een kwartierstaat (het woord is niet genoemd) met foto's,
uitgaand van de leerling, wordt gewekt door woorden en een keurige, doch
gefingeerde staat (een fout overigens waaraan zich onlangs een aui:eur in een
tijdschrift voor jonge mensen met historische belangstelling ook schuldig
heeft gemaakt). Na een uiteenzetting over de Burgerlijke Stand komen de
schrijvers op de provinciale rijksarchieven, waarvan zij schrijven: In het
algemeen zijn die archieven openbaar, d.w.z. iedereen heeft er vrij toegang.
Iedereen kan in de daar aanwezige leeszaal de archiefstukken raadplegen.
Er wordt uiteengezet hoe je daar precies moet zoeken. Kort zijn de auteurs
over doop-, trouw- en begraafboeken; verder bronnen worden geheel niet
genoemd, zelfs niet elders aanwezige collecties van familie-annonces en bij
katholieken in gebruik zijnde bidprentjes, waarvan de gegevens een brug kun-
nen vormen naar de te raadplegen registers der Burgerlijke Stand vóór 1893.

Natuurlijk kan ook niet verwacht worden dat de samenstellers uitvoerig
op onderzoekmethoden zouden ingaan, maar dat zij niet meer clan namen
en data willen laten noteren en dingen als beroepen, levensbijzonderheden etc.
hierbij niet hebben betrokken, strijdt met de hele opzet van de methode die
juist het dagelijks leven van de Nederlanders meer dan ooit tevoren op de
voorgrond stelt. Mogelijk zijn de schrijvers van mening dat hun. overigens
zeer verdienstelijke methode reeds voldoende belangstelling heeft opgewekt
voor het leven van de voorouders, dat de kinderen dit vanzelf zullen doen?

Nadere beschouwing van deze les geeft aanleiding tot enkele opmerkingen
en vragen. Allereerst rijst de vraag: zou door deze 'les die propaganda is voor
genealogiebeoefening door de jeugd, geen run op de rijksarchieven kunnen
ontstaan, met gevolgen van overbelasting der ambtenaren — juist in vakantie-
tijden — en daardoor mogelijke kwalijke gevolgen voor sereiuze onderzoe-
kers? De auteurs waren zich dit wél bewust en brengen dan ook met klem
enkele punten onder de aandacht der jeugd, die ook voor onze lezers leer-
zaam kunnen zijn, zodat wij ze hier laten volgen:
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1. Zorg voor een volwassen begeleider (vader, moeder, oom of tante).
2. Zorg dat je handen keurig schoon zijn.
3. Laat tas en overjas achter in de garderobe (gratis).
4. Schrijf naam en adres in het gereedliggende register en vul als doel in

„genealogie".
5. Spreek in de leeszaal niet, en als het noodzakelijk is, nooit anders dan

fluisteren.
6. Maak nooit met potlood of waar dan ook mee een aantekening op een

archiefstuk.
7. Gebruik het archiefstuk nooit als „onderlegger" bij het schrijven.
8. Houdt het stuk nooit langer bij je dan nodig is.
9. Zet de boeken die je zelf ui tde rekken neemt (b.v. 10 jrl. tabellen) steeds

op de goede plaats terug.
10. Besef dat ieder stuk dat je in handen krijgt, onvervangbaar is.

Werkelijk behartigingswaardige Tien Geboden, evenzo met positieve en
negatieve benaderingen!

Wat de illustraties betreft moet van het hart dat deze — hoe keurig ook
verzorgd — niet volkomen geslaagd mogen heten. De kwartierstaat van foto's
met de namen eronder is zo getekend dat de proband (in dit geval een jongen)
bovenaan de staat is geplaatst, met links daaronder de moeder en rechts de
vader, zo doorgaand naar onderen tot de foto's van de 8 overgrootouders.
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Deze opstelling is ongebruikelijk, maar mogelijk wordt hier een moderne
wijze geïntroduceerd die gebaseerd is op het matriarchaat? Voorts worden
er enkele reproducties gegeven, zoals van een ondertrouw van 1 nov. 1752
maar met daaronder een tekst van een ondertrouw op 26 mei van dat jaar,
die hiermee natuurlijk niet correspondeert; voorts een doop van 3 (zonder
maand en jaar) terwijl de overeenkomstige tekst 6 april (1672) vermeldt!

Als slot van de les staat er een lijstje van musea e.d. afgedrukt onder de
titel: Als je in de buurt komt... met als laatste attractie Genealogie, waar
(alleen) genoemd worden het Algemeen Rijksarchief en het Centraal Bureau
voor Genealogie te 's-Gravenhage.

Tot slot spreken wij de hoop uit dat alleen dié leerkrachten die ooit zelf
een dergelijk onderzoek hebben gedaan, deze les geven en de opdracht door
hun leerlingen laten vervullen, zodat het Algemeen Rijksarchief en het Cen-
traal Bureau na juni 1973, wanneer de eerste lichting met genealogisch
enthousiasme, de basisschool verlaat, alleen geïnteresseerde en goed ge-
instrueerde jonge mensen (met hun begeleiders) binnen hun muren zullen
ontvangen.

N. A. HAMERS

BOEKEN
De hieronder vermelde en besproken boeken kunnen ter lezing worden ge-

vraagd bij de bibliothecaris, de heer J. P. Ferwerda, Bibliotheek N.G.V.,
Cattenhagestraat 8A, Naarden. De uitleentermijn is maximaal vier weken.

Genealogisch Repertorium [letters A-L], door jhr. mr. dr. A. E. VAN BERESTEYN,
herzien en tot 1 jan. 1970 bijgewerkt door H. L. KRUIMEL (Uitg. Centr. Eiureau voor
Genealogie Den Haag 1972. Te bestellen door storting van ƒ34,50 of ƒ60,— vooruit-
betaald mede voor het in begin 1973 te verschijnen deel letters M-Z, orj girorek. 65.260
t.n.v. C. B. v. G.) 376 blz.

De gegevens van de repertoria I en II van 1948 en 1962 zijn (zonodig gecorrigeerd
en aangevuld) opgenomen en aangevuld tot 1 jan. 1970. Het geeft op familienamen
gerangschikte verwijzingen naar gedrukte genealogieën en genealogische fragmenten.
De lijst van plaatsen en beroepen die in vroegere uitgaven waren opgenomen zijn nu
weggelaten en men hoopt deze t.z.t. in een aparte uitgave te laten verschijnen. Bij
gebruik vooral letten op de afkortingen op p. 364 e.v. Bij steekproeven naar Groningse
families bleek mij dat het zeer volledig is, [maar bij elders gedane steekproeven bleken
nog enkele geslachten niet opgenomen, zoals b.v. Broërus van Nidek (G.N. 1958,
p. 55-62), van Corsbergen (G.N. 1959, p. 87), Heymans (G.N. 1969, p. 387). Inconse-
quent is de verwijzing bij Dreesmann, waarbij volledige titel van boek, dat als 504 in de
lijst voorkomt; uit dit zelfde werk zijn niet opgenomen de geslachten Barge en Holt
(N.A.H.)]. Uiteraard komen er drukfoutjes in voor, zoals b.v. Averes, G.N. 1957 (niet
1937) en Kruizinga, Gruon. 1963 (niet 1693).

Het boek is onmisbaar voor ieder die een genealogisch onderzoek begint of er mee
bezig is. Wij kunnen ons erelid gelukwensen met het resultaat van zijn enorme arbeid.

Gedenkboekje der familie 1970, (Uitgeg. door de „Vereeniging der Familie van
Oordt" als 81e jaarverslag.

Bevat een ledenlijst met vermelding van de tak. Hierbij is uitgegaan van de zeven
kinderen van Hendrik van Oordt (geb. 1710) en Willemina van Charante. Hieruit A
t.m. G. Deze zijn weer onderverdeeld naar de kleinkinderen 1 t.m Opgave van
geboorten, verlovingen, huwelijken, sterfgevallen in de familie Van Oordt. Financieel
verslag.
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A. J. BUSCH, Jaarverslag 1971 van de archiefdienst van Gorinchem. 18 blz.
Voltooid werd de inventarisatie van het ziekengasthuis (366 nummers). Begonnen

werd met het samenstellen van een index op vóór 1812 overleden personen, wier over-
lijden uit andere bron dan het begraafregister blijkt. Tn 1972 zullen de op Gorinchem
betrekking hebbende rechterlijke archieven tot 1811, de registers van eigendomsover-
gang van 1812-1832, de weeskamerarchieven van 1617-1853, de archieven van de
Gorkumse notarissen van 1603-1895 en de retro-acta van de burgerlijke stand in het
archiefgebouw worden ondergebracht en ter inzage beschikbaar komen.

MR. J. VAN DER SCHEER, Uit de geschiedenis van een Drents-Overijssels geslacht.
(Overdruk Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 86e stuk, 1971), 10 blz. en 3 afb.

Behandelt een familie Van der Scheer afkomstig van de Kleine Scheere in Drente
ten z.w. van Coevorden. Aardige bijzonderheden over deze boerderij. Berend Geertsen
de stamvader overlijdt in 1670. Afstammelingen waren landbouwers in de buurt van
Gramsbergen (Ov.). Hieruit o.a. de predikant Adolph Frederik v. d. Scheer, geb. in
1756 en dr. ir. A. F. v. d. Scheer een bekend schaatsenrijder.

C. A. REICHARDT, Genealogie van het geslacht Reichardt uit Breda. (Familie-uitg.
(1971) Burg. Knottenbeltlaan 63. Rijssen-6650), 54 blz., registers op voornamen en
aangehuwden.

De stamreeks begint met Simon „der Welsche", later Reichert geheten, die in 1651
te Neesbach (in Hessen bij Limburg aan de Lahn) trouwt met Anna Margretha Riipp,
ev. luth. De vierde generatie Johann Georg Reichardt, wachtmeester bij een compagnie
ruiters, overleed in Breda. De nakomelingen uit zijn huwelijk met Hester Dorothea van
Heldorf worden beschreven. Hieronder zijn 19 schrijnwerkers.

J. B. GLASBERGEN, Lipsius, een Rijnsburgs geslacht (1971), 39 blz., registers op voor-
namen en aangehuwden.

Bij het zoeken naar Annetje Jansdr. Lipsius, geb. ca. 1682, tr. (1) 1706 Pieter E'iasz.
Macreel, tr. (2) 1711 Claas Malliartsz. Glasbergen werden o.a. doorgewerkt de doop-,
trouw- en begraafboeken van Rijnsburg, Leiden, Amsterdam, e.a., ook de rechterlijke,
notariële en weeskamer archieven van Rijnsburg. De gegevens zijn voorlopig verzameld
en geordend in deze 39 blz. Een genealogie Lipsius werd opgesteld, beginnende met
I Joost. II zijn zoon Jan Joostensz. (Lipsius), geb. tussen 1570 en 1580, vlasser te Rijns-
burg, tr. Maritge Claesdr. Van bovenvermelde Annetje werd niets meer gevonden.

Genealogysk Jierboekje 1971. (Uitg. Gen. Wurkforban fan de Fryske Akademy, nr.
415,, prijs ƒ 9,50). 103 blz. 40 afb.

H. G. van Slooten. Necrologie van J. Y. Feenslra. Kwartierstaat van At je Keulen-
Deelstra. D. J. v. der Meer. Beknopte handleiding voor het bepalen van de ligging van
huizen en boerderijen (kadaster, floreenregisters, reëelkohieren, stemkohieren, procla-
matieboeken). Mr. J. Belonje. Albada van Poppingawier. H. Jorritsma. Genealogie
Mensonides (wapen; stamvader Minne Sybrens, die in 1593 te Bolsward land kocht.
In mannelijke lijn uitgestorven; voortgezet door de nakomelingen van Idske Hayes
Mensonides, tr. 1755 Jan Sjoerds met schema van verwantschap). D. J. v. der Meer.
Genealogie Uilenburg. Idem. Lijst van testamenten, donatiebrieven (tussen 1668 en
1727, w.o. in 1685 van Albertie Doma,, wed. Augustinus Bruinsvelt).

W. VAN DEELEN, Aangenomen geslachtsnamen in de gemeente Ede. (Te bestellen
door storting van ƒ4,— op girorek. 1.314.473 van samensteller te Wageningen, Oost-
steeg 59). 10 blz.

Samengevoegd zijn vijf registers: in 1812 gemeente Ede, Bennekom, Lunteren en
Otterlo met dat van de nieuwe gemeente Ede in 1826. Door schrijver op alfabetische
volgorde gezet. Het bevat ruim 600 familienamen. Als voorbeeld: Hendrik Franken,
bouwman te Meulunteren nam de naam Gelkenhorst aan.

H. KERKKAMP, Het dagboek van Godron. Een koster-schoolmeester te Velp voor,
in en na de Franse tijd. (Uitg. N.V. Middenstandsdrukk. „Mercurius", Velp 1972. Te
bestellen bij uitg. Oranjestraat 15, Velp, prijs ƒ 16,90). 149 blz., 31 afb., wapen.

Naast een boeiende beschrijving van gebeurtenissen in die tijd ook vele genealogische
gegevens over Theodorus Godron, geb. in Utrecht in 1754 als zoon van Jacobus en
Helena Boomkens. Ook Godrons voor en na zijn tijd komen er in voor. Terecht staat
in het voorwoord: „een tijdbeeld van zo'n ambtsdrager in de jaren van de twisten
tussen patriotten en prinsgezinden..." (In Ned. Leeuw LVTI (1970) p. 65: dr. J. Mac
Lean, „Het geslacht Godron").

Th. P. E. DE KLERCK
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TIJDSCHRIFTEN
De hieronder beschreven tijdschriften kunnen ter inzage worden gevraagd

bij de heer J. Gerholt, H. van Eijkenstraat 16, Naarden. Daar van elk tijd-
schrift slechts één exemplaar voorhanden is, dient met vertraging in de toe-
zending rekening te worden gehouden. In verband met eventueel zoekraken
worden de tijdschriften als brief toegezonden en men denke eraan deze ook
weer als brief te retourneren. De uitleentermijn is twee weken.

Adler, 9. (XXIII.) Bd., Heft 7 (Juli/Sept. 1972). Heinz-Henning v. Reden, Kreyen-
berg - Créenbourg. Alfred Engelmann, Lombarden in österreich und Böhmen. Erich
Franz, Genealogische Aufzeichnungen im Archiv der Stadtpfarre Gmünd in Karnten.
Erwin Plöckinger, Auswartige Handwerker, Kaufleute, Beamte, Soldaten und adlige
Personen in den Gewahrbüchern der Stiftsherrschaft Göttweig. In de bijgevoegde
österreichische Ahnenliste 22 de kwartierstaat van Dr. Franz Josef Halier, geb. 1894.

Altpreuszische Geschlechterkunde, Familienarchiev, 1972, Nr. 44 Hugo l'reuschof t,
Stammfolge Keschner - Lissa/Posen. Verder: Ahnenliste des Günter Boretiuü en Ahnen
der Geschwister Laubmeyer (staaksgewijze opstelling), alsmede: Aus dem Ahnenpass
der t Elfriede Puhan. Bijgevoegd is de index op band 4 (nrs. 35-42).

idem, Neue Folge, 20Jg., Heft 1/3 (Mai 1972). Walther Müller-Dultz, Das Depo-
situm der Stadt Gerdauen. f Friedwald Moeller, Auszüge aus dem Amtsblatt der
Königl. Regierung zu Gumbinnen. Gerhard Husz, Genealogie und elektronische Daten-
verarbeitung. Walter Moeller, Die Juristen aus Ostpreussen, Danzig und Memel im
17,Jahrhundert in Kurland. Adalbert Goertz, Trauungen in der Mennonitengemeinde
Tragheimerweide Krs. Stuhm 1792-1821. Kurt-Peter Engelberg, Die Glottauer Bauern
in den Jahren 1521 und 1676-1772.

Amstelodamum, 59e jg., nr. 3 (maart 1972). J. Z. Kannegieter, Hevige sterfte te
Amsterdam in 1727. (in de laatste vier maanden van dat jaar stierven er 7649 Amster-
dammers, merendeels, naar de schrijver vermoedt, aan een kwaadaardige griep).

idem, nr. 4 (apr. 1972). Dr. I. H. van Eeghen, Herengracht 475, Het huis van juffrouw
De Neufville. J. Z. Kannegieter, Het Lindenhofje.

idem, nr. 5 (mei 1972). S. A. C. Dudok van Heel, Wybrand Hendriks en de behang-
selmakers Remmers (bevat de nodige gegevens, in het bijzonder over de familie Rem-
mers in de 18e eeuw). J. Z. Kannegieter, Het Lindenhofje (vervolg).

idem, nr. 7 (aug.-sept. 1972). S. A. C. Dudok van Heel, Jacob Cats e.a. als behangsel-
schilders in de fabriek van Jan Hendrik Troost van Groenendoelen (met namen en
personalia van vele werknemers van de vermelde behangselfabrikant, die leefde van
ca. 1721-1794).

Archivum Heraldicum, 1972, Ao. LXXXVI, Bulletin No. 2-3. Dr. Ernö, Tompos,
Wappensymbolik und Wappenbriefe im Archiv des Komitates Vas (lïisenburger
Komitat) (betreft Hongaarse heraldiek). Jean-Bernard de Vaivre, Les trois couronnes
des hérauts.

Der Blühende Baum, Nachrichtenblatt der Familie Bleibaum, Nr. 24, (Okt. 1972).
Van ons mede-lid, de heer Hans Georg Bleibaum te Leck/W. Dld. ontvingen wij ter
kennismaking het bovengenoemde blad; een gezellig familieorgaan met niet onaardige
uitweidingen over het verleden.

De Brabantse Leeuw, jg. 20, no. 7/8 (juli-aug. 1971). K. v. d. Watering, De familie
Van der Kreek (vervolg). Dr. J. Belonje, Moerenborg. Mr. J. L. Rijndorp, De afstam-
ming van het geslacht Tak. F. J. van Ettro, Het wapen van de stad 's-Herlogenbosch.
Dr. J. A. M. van Moll, Kwartierstaat van de kinderen uit het echtpaar Vermeulen-
van Moll. Drs. L. G. van Dijck, Genealogie Dielen. Drs. G. J. A. Schampers, wiens
naam bij zijn artikel abusievelijk onvermeld blijft, doch welke uit de lijst van mede-
werkers aan het nummer kan worden afgeleid, behandelt in: „Die Weder te Helmond"
een tak van het 14/15e eeuwse Helmondse schepenengeslacht Die Weder.

idem, no. 9/10 (sept.okt. 1971). Drs. L. G. van Dijck, Genealogie Dielen (vervolg).
Dr. J. Belonje, Jr. Arent van Thienen van Berlicum en de zijnen. Dr. Ir. J. Mac Lean,
Huwelijken van militairen, behorende tot het eerste regiment van de Schotse Brigade
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in Nederland, ontleend aan de Gereformeerde trouwboeken van 1674 tot 1708 (huwe-
lijken te Zaltbommel, 's-Hertogenbosch, Geertruidenberg, Breda, Tiel, Gorinchem,
Zwolle, Nijmegen, Bruchem, Kerkwijk, Tuil, Gameren, Grave, Haaften en Maastricht).

idem, no. 11 en 12 (nov.-dec. 1971). F. J. van Ettro, De Hoorns van Home (een
prettig leesbaar artikel over hoorns in de heraldiek, waarin o.a. een misverstand i.v.m.
de heraldische posthoorn wordt rechtgezet; we zien dit soort, de heraldiek rakende,
verklarende bijdragen de laatste tijd in Nederland maar weinig!). Dr. J. Belonjc, De
familie Ooms uit 's-Hertogenbosch. G. F. Couwenbergh, Couwenbergh, Cauwenberg
en Philiberts. L. Canjels, Familie van Vroonhoven (Son-Woensel-Strijp-Eindhoven).
L. G. van Dijck, Gewapend Eindhoven, Familiewapens van Eindhovenaren of aanwezig
in het gemeentearchief van Eindhoven.

idem, jg. 21, no. 1 en 2 (jan.-febr. 1972). L. G. van Dijck, Gewapend Eindhoven
(voortzetting) (met genealogische uitweidingen betreffende sommige der vele Eind-
hovense wapendragende families).

Bulletin du Cercle gênéalogique d'Alsace, 1972-3, No. 19. André Marcel Burg, La
familie de Gottesheim. Christian Wolff, Les ressources généalogiques des archives de
Haguenau. Rolf Eilers, Der Nachlass Kindier von Knobloch (vervolg). J. E. Gruner,
Liste éclair No. 6 - Gruner (ancêtres alsaciens) (lijst met opgaven van de naam, plaats
van herkomst en jaartal van eerste vermelding van de stamvader van alle in de kwar-
tierstaat voorkomende geslachten). G. Marande, Note a propos de la familie du général
Drouot.

Cercle Gênéalogique du Centre, Bulletin No. 17 en: Centre Gênéalogique de
Touraine, Bulletin No. 4 (sept. 1972). André Bordat, Les Babou a Paris durant la
première moitié du XlXème siècle. Madame Guichard-Montguers, La familie Suzor.
Verder: Apercu gênéalogique sur les Seigneurs d'Amboise.

The Detroit Society for Genealogical Research Magazine, Vol. 35, No. 4 (Summer
1972). John Insley Coddington, Migration trails (een globale behandeling van de diverse
uit de oude wereld afkomstige groepen, die de V.S. zijn gaan bevolken, de tijd, waarin
ze kwamen en de plaatsen, waar ze zich vestigden). Frances Davis McTeer, Some
descendants of Benjamin Whipple, Jr. of Providence, Rhode Tsland. Verder voort-
zettingen van het nageslacht van Asahel King 1718-800 en van Thomas Richards, beide
reeds eerder in deze rubriek vermeld.

Familia, Year/Jg. IX (1972), No. 2. B. J. I. Leverton, Genealogical sources in the
Natal Government Archives. M. H. C. du Preez, Die eerste Du Preez-gesin. J. A. Heese,
Kwartierstaat van Nicolaas Christiaan Havenga 1882-1957 (de Nederlandse afstamming
van deze Zuidafrikaanse Minister van Financiën is overheersend). Robert Arthur Laing,
The Ancestry and children of Pieter, Baron van Reede van Oudtshoorn tot Nederhorst
1714-1773. J. A. Heese, Genealogie van die familie Helm.

Genealogie, 21. Jg., Heft 7 (Juli 1972). Walter Schaub, Sozialgenealogie und EDV.-
Zur Frage der Aktivierung der Genealogie (de auteur wil het thans nog vrij enge
onderzoeksgebied van de genealoog met behulp van de computer verbreden tot de
gehele bevolking en kent bij dit plan ook een taak toe aan de bestaande genealogische
organisaties). Axel Wandel, Die Mühlen und Muller in Rechtenbach. Karl Werner
Schorcht, Neue Forschungen über die Vorfahren von Carl Zeiss. Rupprecht Heinze,
Rudolf Heinze, Jurist und Politiker, Familienkreis und Vorfahren. (2.Fortsetzung).
Friedrich Krebs, Amerika-Auswanderer des 18Jahrhunderts aus dem deutschen Süd-
westen.

idem, Heft 8 (Aug. 1972). Heinz F. Friederichs, Hat die Familie noch eine Zukunft?
(ondanks communes, kunstmatige inseminaties, waarbij de donors onbekend zijn en
andere de genealogie bestormende moderne ontwikkelingen, zal het gezin, naar schrij-
vers oordeel, als kern van de samenleving wel blijven bestaan, al ziet hij toch wel in,
dat de relatie moeder-kind in de genealogie ten opzichte van die van vader-kind in
toenemende mate belangrijk zal kunnen worden!). Antjekathrin Grassmann, Genealo-
gisches Material im Archiv der Hansestadt Lübeck. Heinrich Banniza v. Bazan t und
Erich Gereken, Die Ahnen der Geschwister Mann aus Lübeck (kwartierstaat van o.a.
de schrijver en Nobelprijswinnaar Thomas Mann 1875-1955). Annie Peterson, Das
Lübecker „Dombuch" - Ein Beitrag zur Pastorengeschichte Lübecks.

idem, Heft 9 (Sept. 1972). Gero von Wilcke en Günter Widemann, Der „Plauische
Leibniz", Johann Gottfried Steinhauser, ein Nachkomme Lukas Cranachs (De afstam-
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ming van Lucas Cranach, de oudere, stond in 1972 bijzonder in de genealogische be-
langstelling, nu het 500 jaar geleden was, dat deze te Kronach werd geboren. We
troffen in de Duitse genealogische literatuur diverse goede artikelen over dit onderwerp
aan, waarvan het hier aangehaalde er een mag zijn. Zoals een aantal oiizer lezers
bekend zal zijn, stamt o.a. Prins Bernhard van de bovengenoemde beroemde kunst-
schilder af. Dit was ook de schrijvers van het onderhavige artikel bekend, hetgeen hen
klaarblijkelijk inspireerde tot deze zin: „Er (L. Cranach) kommt auch in ;ahlreichen
Ahnentafeln des deutschen Adels bis zu denen der künftigen Thronfolger von Spanien
und Holland vor". Ik kan mij voorstellen, dat deze en gene onder u verzucht: „Een
genealoog, die in de toekomst ziet, gedraagt zich wezensvreemd; zijn kracht ligt in
het verleden; dat is zijn terrein!". Josef Heinzelmann, Die Familie Asam in Fürsten-
feldbruck. Karlheinz Volkart, Jürgen Stojentin - vieljahriger Hausvogt in Eutin. Walther
Schneider, Die leibeigenen Leute der Klosterabtei Salem.

Gcnealogists' Magazine, Vol. 17, No. 2 (June 1972). Uit de gevarieerde inhoud van
deze aflevering met hoofdzakelijk korte bijdragen vermelden wij slechts: K. Rutherford
Davis, The early Rutherfords - some corrections to the Scots Peerage.

Gruoninga, 17e jg. (1972), 3. Petronella J. C. Elema en Dr. P. Bos, Genealogie
Haverkamp (vervolg). Ir. Th. P. E. de Klerck, Een familie Mensinga (vervolg). G. A.
Brongers en Th. P. E. de Klerck, Kwartierstaat van Prof. Sijbrandus Stratingh (hoog-
leraar in de scheikunde en technologie aan de Groningse Universiteit, geb. 9.4.1745 te
Adorp, gest. 15.2.1841 te Groningen). A. de Vries, De voorouders van. mijn schoon-
dochter (vervolg). G. W. Nanninga, Kwartierstaat Ds. Hendrik de Cock. M. J. B.
Starke, Kwartieren Starke-Jager, aanvullingen en verbeteringen.

Hessische Familienkunde, Bd. 11, Heft 3 (Juli-Sept. 1972). Johannes Friedrich Jacobs,
Balthasar von Weitershausens „drey fremdte Weiber". Hans Port, Die Dienst in Ock-
stadt (betreft een familie Dienst). Hans Peter Herpel, Schultheisz Herpel in Bicken-
bach (met fragment-genealogie Herpel 17e en 18e eeuw). Karl Meers, Auguste Mathil-
de Landgrebe aus Wendershausen und ihre Familie. Otto Cranter, Das Stammbuch
des Ernst Welcker. Klaus-Uwe Ohr, Wallbauregister von Giessen 1616. Gottlieb See,
Familiennamen in Burgholzhausen 1628-1817. Helmut Lüchtrath und Johann Zimmer-
mann, Die Schützengeselschaft in Volkmarsen von 1638 bis 1832. Karl Geisel, Hes-
sische Auswanderer auf dem 1854 vor Spiekeroog gestandeten Schiff „Johanne".

L''Intermediaire des Généalogistes, No. 160, Ao. XXVII (Juillet 1972). Cha.ioine Jean
Cassart, Contribution a l'histoire des Glymes de Jodoigne, des Dongelberghe et des
Henry, de Melin. G. J. Ninane, Curiosités historiques d'onomatique familiale - A
propos de deux families rurales du Condroz: Thésia et Ninane. Emile Brouette, Epi-
taphier du canton d'Andenne (van annotaties voorziene grafschriften in kerken -
hoofdzakelijk 17e en 18e eeuws). Verder: Les 16 quartiers de Marguerite Oeenewerck
de Crayencourt, dit Yourcenar (geb. 1903); /. Vermoeien, De familie Bollarie (te Ant-
werpen) en de kwartierstaat (16) van de schilder Eudore Misonne 1891-1963.

idem, No. 161, 5/1972. Maurice Goyens, Les Fondations de Bourses d'études des
colleges de l'Université de Louvain. Chanoine Jean Cassart, Les généalogistes, nouveaux
thaumaturges? A propos de la genealogie de Gavre. Emile Brouette, Epitaphier du
canton d'Andenne (suite). Verder is opgenomen de kwartierstaat van Paul-Henri Spaak,
de Belgische en Europese staatsman (geb. 25.1.1899 te Schaerbeek, gest. 31.7.1972 te
Brussel), wiens moeder, Marie Arme Augustine Janson (1873-1960) het eerste vrouwe-
lijke Belgische Senaatslid was. Een broer van laatstgenoemde, Paul-Emile Janson,
was ook eens Belgisch eerste-minister.

Die Laterne, 18Jg., 1972, Nr. 7. Herbert Weffer, Der Probsthof in Endenich und
seine Bewohner. Verder: Bonner Ahnen Nr. 98 en 99 en Das Taufbuch der Pfarre
St Gangolf zu Bonn von 1624 bis 1702.

De Marne, 8/1972. P. J. Ritsema, Dijkhuis (Warfhuizen - Zuurdijk) (afstammend
van Harm Alberts en Anje Lammerts). Idem, Het Zuurdijkster geslacht Lap (stammend
uit het bovenvermelde geslacht, waarvan andere leden de naam Dijkhuis aannamen).

idem, 9/1972. P. J. Ritsema, Van Zwol (te Ulrum). Idem, Rijkens. Idem, Smit II
(een aanvulling op Gruoninga 1962).

idem, 10/1972. P. J. Ritsema, Kerkelijke archivalia (de schrijver heeft in deze
bijdrage overgenomen de huwelijken, voorkomende in een onlangs door de heer J. G. J.
van Booma, adjunct-archivaris van de Ned. Herv. Kerk, opgespoord kerke raadsboek
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van Losdorp (Gr.), lopende van 1700 tot 1809. Toegevoegd zijn enige kerkeraads-
handelingen; kennelijk krijgt deze publikatie nog een vervolg).

idem, 11/1972. Hierin publiceert P. J. Ritsema een lijst van ouderlingen en diakenen,
ontleend aan een kerkeraadsregister van de Geref. Gemeente te Usquert, aanvangende
in 1751, vervolgens een lijst van lidmaten van deze Gemeente, alsmede lidmaten te
Obergum en Maarhuizen en „Een oud Fries geslacht Ritsma".

De Maurikkroniek, 6e jg., nr. 1 (sept. 1972). We vermelden: Maurikken in Zeist -
Proeve van een stamreeks.

Met gansen trou, 22e jg., nr. 10 (okt. 1972). Ir. Machiel van Wijk, Het geslacht Van
Wijck uit Kleidorp (Kleidorp is hier een volksbenaming voor Genderen).

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft fiir Familienkunde E.V. Bd. 25, Jg.60,
Heft 7 (Juli-Sept. 1972). Eike Pies, Richter und Knochenflicker - Aus der Chronik
der Familie Pies 1372-1972 (deze familie van rechters en in beenbreuken gespeciali-
seerde heelmeesters vindt haar oorsprong in Wesel). Ernst Nellessen, Ahnenwappen
von Vlatten auf Altartafeln. Walter Petto, Die von Pidoll zu Quintenbach.

Mitteideutsche Familienkunde, Bd. III, Jg. 13, Heft 3 (Juli-Sept. 1972. Karl Werner
Klüber, Auswanderer aus Anhalt und den preuszischen Regierungsbezirken Magdeburg
und Merseburg 1850-1852 (de emigratie - meestentijds naar New York, althans als
aankomstplaats - ging via Bremen of Hamburg; de Bremer emigratielijsten zijn verloren
gegaan; uit de Hamburger lijsten is hier een aantal vermeldingen geplaatst). Friedrich
Ucker, Apotheker in Prenzlau vom Mittelalter bis 1945. Hans-Georg Bleibaum, Mittei-
deutsche als Vorfahren des südafrikanischen Premierministers B. J. Vorster. Carl Heinz
Dingedahl, Die thüringische Heimat der Namenstrager Thungerthal. Max Frotscher,
Die vogtlandischen Türkensteuerlisten der Jahre 1531/32 und 1542.

De Nederlandsche Leeuw, 89e jg., no. 6/7 (bedoeld moet zijn no. 7/8), (juli/aug.
1972). J. G. F. M. G. baron van Hövell tot Westerflier, Speurtocht naar de herkomst
der Van Hovelo's. (de auteur zet in een als vrucht van uitvoerige studie te beschouwen
artikel de oudste generaties van zijn familie opnieuw op en deelt o.a. mede, dat niet,
zoals tot nu toe werd aangenomen, de tak Van Höevell (protestant) de oudste is, doch
de tak Van Hövell tot Westerflier (R.K.). Drs. C. O. A. baron Schimmelpenninck van
der Oije, Familie-aantekeningen Van Hoogstraten uit Dordrecht. Onder de vragen en
antwoorden gegevens over de families Bor, de Beer, van Coelen c.q. van Colenbergh
(Utrecht), Linthorst, Beeltsnijder (Meppel), Koster (Deventer) e.a.

idem, no. 9 (sept. 1972). Drs. G. Ros-de Korte, De geschiedenis van het geslacht
Van Heenvliet (de genealogie vangt aan met Hugo van Voorne, een jongere zoon van
Dirk, heer van Voorne, die hem medio 13e eeuw met de heerlijkheid Heenvliet be-
leende).

Pfcilzische Familien- und Wappenkunde, XXI. Jg. 1972, Bd. 7, Heft 8. Giinter F.
Anthes, Die pfalzischen Ahnen des Regierungsdirektors Fritz Meyer (vervolg). Karl-
Heinz Armknecht, Linksrheinische Flüchtlinge in Lampertheim (reformiertes Kirchen-
buch 1689-1705) (vervolg). Verder een wapenbeschrijving Milch. In Mitteilungen zur
Wanderungsgeschichte der Pfiilzer, 1972/2, dat, zoals steeds bij dit blad is ingebonden,
Fritz Braun, Kurt Egenberger und Werner Hacker, Auswanderungen aus Deidesheim/
Weinstrasse, Forst und Niederkirchen nach Südosteuropa und Cajenne im 18.Jahr-
hundert. Dieter Ballweber, Fritz Braun und Werner Hacker, Auswanderungen aus
Geinsheim und Hochdorf nach Südosteuropa und Cajenne im 18.Jahrhundert.

Pronkstukken, no. 2 (juli 1972). Drs. S. E. Pronk Czn, De naam Pronk.

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 21.Jg.,
(1972), Heft 7-8. Hans Staack, Ein berühmter Enkel des Esenser Schmiedemeisters
Andreas Mayer: Friedrich von Esmarck. Verder o.a. een aantal verbeteringen en aan-
vullingen op vroeger geplaatste bijdragen.

idem, Heft 9. Christian Lüpkes, Grabsteine und Tafeln in der Kirche zu Stedesdorf.

R. F. VULSMA
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VRAGENRUBRIEK
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V., die

met hun onderzoek zijn vastgelopen of die met andere personen verbinding
zoeken op genealogisch of heraldisch gebied. Alleen wanneer is gebleken,
dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst kunnen worden verkre-
gen, kunnen vragen in deze rubriek gesteld worden.

De vragen en de antwoorden dienen op aan één zijde beschreven papier
toegezonden te worden aan mevr. A. M. Beauchampet-Lorwa, Kennedy-
boulevard 552, Egmond aan Zee.

Er wordt nogmaals op gewezen dat deze rubriek openstaat voor leden, nadat zq
eerst door inschakeling van de Contactdienst tot een negatief resultaat zyn gekomen;
tevens, dat vragen waarop door onderzoek in BS (1811-heden), doop-, trouw- en be-
graafboeken van de betreffende plaats een antwoord kan worden gevonden, niet voor
opname in deze rubriek in aanmerking komen.

516. MENSCHAART
Contact gezocht met diegenen die inlichtingen kunnen geven over Lieven Men-

schaart (genoemd de jonge Lieven), aangesteld als notaris in Middelburg 16.9.1720,
vrouw en kinderen onbek., zijn vader heette waarsch. Jacob.

En van Lieven Menschaert, Commis ten Comploir General de Zeeland, overl. Mid-
delburg 11.7.1738, geh. met Apollonia de Vos in 1722, geb. 15.6.1701.

J. MENSCHAART, Amstelveen.

517. VAN VRIJALDENHOVEN
Gerrit van Vrijaldenhoven, tr. Nijmegen 5.12.1717 Hendrina Goossens, verdere ge-

gevens onbek. Gerrit van Vrijaldenhoven, (vader van eerstgen. Gerrit?), waarsch.
sergeant in het Staatsche Leger, begr. Nijmegen St. Stevenskerkhof 12.8.1723.

Gaarne alle ontbrekende gegevens.
W. F. R. A. VAN VRIJALDENHOVEN, Arnhem.

518. VAN BUEREN-COUWENBERG
Ged. (R.K.) Hedel 14.10.1751 Gerarda van Bueren, dr. van Cornelis en Angela van

Couwenberg. Peter en meter waren Joannes van Couwenberg en zijn echtgen. Wilhel-
mina.

Gevr. huw.datum van Cornelis en Angela.
H. J. A. VISSER, Delft.

519. Gevraagd aanvullende gegevens over de volgende personen:
Elisabeth, dr. van Swcder van Vianen (van Beusichem), ridder, geb. ca. 1225, overl.

1284/88. Laatstgen. was gehuwd met een dochter van Jacob van Vlotstale (Lichtenberg).
Jacobus Simons, geb. Den Bosch 21.11.1713, tr. Christina Otten. Augustijn Pietersz.

Bleiswijck, wever, tr. Naaldwijk 28.6.1654 Aaltje Fransdr., wed. van Jan Arentsz.
Jacob Snaets, arts, verm. afk. van Oud-Beyerland of Rotterdam, tr. ca. 165OWijnanda

van Swichem.
Arie Leendertsz. van Vliet, bouwman, tr. ca. 1610 Maritgen Pietersdr., overl. te

Hillegersberg.
Arie Leendertsz. de Hoogh, tr. Zoetermeer 19.10.1663 Neeltje Symon All'ïrtsz.
Jacob Claesz. Conijnenburch, tr. Zoetermeer 13.2.1668 MarijtjeLeendertsdr. Schipper.
Symon Antheunisz. van Suylen, overl. na 1664, zijn vrouw overl. Delft 11.8.1664.

Zijn dochter heette Claesje.
Geertje van Dijck, dr. van Claes Dirksz. van Dijck, ondertr./tr. Rotterdam/Overschie

19.1./1.2.1648.
Bastiaentje, dr. van Jacob Claesz. van Leyden, tr. 's-Gravenzande 16.1.1675.
Jacob Huygensz. de Jongh, schoolmeester van Oud-Beyerland, notaris te Ter Heyde,

tr. Delft 3.8.1661.
Johan Elants, pasteibakker, tr. ca. 1610 Franchijntje Anthonisdr. Bor.
Jan Fransz. Uyttenhaghe, drapenier, staalmeester te Delft, overl. na 1581.
Reynier Arentsz. van Heemstede, tr. Beatrice, overl. na 1351.

J. C. WOUTERS, 's-Gravenhage.
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520. VERHAAR-STERCK
Johannes Huybertse Verhaar, tr. Kedichem 16.2.1738 Grietje Franken Sterck.
Gevr. hun voorouders.

V1NK-GOES
Pieter Eymerse Vink en Dirkje Abrahamse Goes laten te Kedichem tussen 1720/40

hun kinderen dopen. .
Gevr. huw.datum en voorouders.

BBRTRAM
Christoffel Bertram en Celia Wevers laten te Arkel tussen 1751/61 hun kinderen

dopen.
Gevr. huw.datum en voorouders van Bertram.

VAN IJSEREN-BLOKLAND
Arie van IJseren en Metje Blokland laten te Heukelum dopen: Huybert 3.5.1745,

Ariaantje 14.2.1748 en Aalbert 3.5.1750.
Gevr. huw.datum en voorouders.

VAN GENT-DONKER(S)
Arie Janse van Gent, tr. Kedichem 17.5.1733 Maria Willems Donker(s).
Gevr. hun voorgeslacht.

Ir. A. I. GRABOWSKY, Eindhoven.

ANTWOORD

496. KLEINPENNING
Het betreft een geslacht van schippers op den Rijnstroom, en de doop dient gezocht

te worden langs de Rijn beneden Keulen, of in de Rijndelta. Omstreeks 1700 was
Willcm Burgemeester Schipper op den Rijnstroom tot Dordrecht, terwijl op 8.1.1726
Adolff Burgemeester en Assuerus van den Bergh gedeputeerden uyt de Schippersge-
meynte tot Ceulen waren (Arch. Kapittel van St. Marie te Utrecht, nv. nr. 1630). Zie
ook Ned. Arch. voor Genealogie en Heraldiek II (1939), p. 36, waarin een Kleinpen-
ning wordt genoemd die Rijnschipper was.

REDACTIE

MILTTARTA

Het verheugt de redactie dat het „militaire" nummer van dec. jl. bij de leden zo goed
ontvangen is. De reacties waren van dien aard dat de redactie besloten heeft ook de
volgende aflevering aan dit onderwerp te wijden.

Aan dit nummer werkten mede:

Ds. E. van Alphen, Bern. Luninckstraat 14, Deventer.
Mej. E. C. J. Èlema, Peizerweg 70/15, Groningen.
H. M. Kuypers, Molenweg 10, Sittard.
J. A. M. van der Loo, Burg. de Villeneuvesingel 7, Rotterdam.
Dr. C. J. Matthijs, Vossenburchkade 58, Gouda.
Dr. H. Wagenvoort, van Kijfhoeklaan 45, 's-Gravenhage.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de ondertekende stukken.

Eindredacteur: N. A. Hamers, Postbus 976, Amsterdam-C.
Ie Secr. der N.G.V.: Mevr. A. M. Beauchampet-Lorwa, Postbus 976, Amsterdam-C.
Contributie (voor leden binnen en buiten de EEG-landen resp. maximum ƒ25,— en
ƒ 30,— p. j.) en alle andere betalingen te storten op Postgirorekening 547064 te name

van de Penningmeester der N.G.V. te Wormerveer.
Administrateur van de Contactafdeling: C. Roodenburg, Iordensstraat 61, Haarlem.

Bibliotheek en Documentatieafdeling, Cattenhagestraat 8A, Naarden,
geopend: zaterdags van 11 tot 16 uur.
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