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GENEALOGIE OP EEN TWEESPRONG

1. Gelijk bekend, heeft de Franse Revolutie in belangrijke mate de
emancipatie der joden bevorderd. Deze emancipatie is gepaard gegaan met
assimilatie-verschijnselen op velerlei gebied1.

Uit genealogisch oogpunt — en daartoe moet een artikel in dit tijdschrift
zich uiteraard beperken — is in het bijzonder van belang de verzwagering
met niet-joodse landgenoten, welke voor 1795 door de wereldlijke overheid
verboden was2. Het is, evenals een ander symptoom der emancipatie, de
vervanging van het Jiddish door het Nederlands, een proces geweest van
lange duur.

Wellicht nog sterker dan de wijziging in het taalgebruik stuitte het ver-
schijnsel van het gemengde huwelijk op weerstand van joodse zijde. De
keuze van een niet-joodse huwelijkspartij werd door velen ervaren als het
afsterven van een lid van de joodse gemeenschap. De familie, in het bijzon-
der de vader van degene die zulk een keuze had gedaan, bedreef rouw als
ware het familielid overleden3.

2. Ook mijn grootvader van moederszijde (kw.st. nr 6) heeft dit ervaren,
toen hij mijn niet-joodse grootmoeder Anna Werkhoven (kw.st. nr 7)
trouwde4. Uiteraard ga ik niet in op de dramatiek van dit gebeuren. Hier is
alleen aan de orde de vraag of dit aanleiding kan zijn voor enige genealogi-
sche opmerkingen over het verschijnsel van het gemengde joods/niet-joodse
huwelijk.

Ook al is één enkel voorbeeld onvoldoende om daaruit verstrekkende
conclusies te trekken, toch is het in het onderhavige geval mogelijk op de
zoeven gestelde vraag een bevestigend antwoord te geven, en wel om twee
redenen. In de eerste plaats werd het huwelijk tussen mijn grootouders ge-
sloten op een tijdstip (1883) waarin het verschijnsel van het gemengde hu-
welijk in de (eenvoudige) kring van de samenleving waartoe mijn groot-
ouders behoorden, nog een uitzondering was. Eerst in het begin van de
twintigste eeuw krijgt dit assimilatie-verschijnsel een zekere omvang5. In

453



1883 was er een grotere'besluitvaardigheid nodig om een gemengd huwelijk
te sluiten dan later6. In zekere zin is dus een gemengd huwelijk in de tachti-
ger jaren van de vorige eeuw als een mijlpaal te beschouwen.

In de tweede plaats wordt het maken van enige algemene genealogische
opmerkingen vergemakkelijkt door de omstandigheid dat mijn joods en
mijn niet-joods voorgeslacht in ongeveer dezelfde maatschappelijke om-
standigheden hebben verkeerd; er zijn geen grote standsverschillen ge-
weest. Ik doel hierbij in het bijzonder op de voor joden kenmerkende mobi-
liteit waarin ook een aantal van mijn niet-joodse voorouders verkeerd
heeft. Dezen waren geen aan het platteland gebonden agrariërs, doch gro-
tendeels in steden neringdrijvenden of aan herhaaldelijke overplaatsing on-
derworpen subalterne ambtenaren.

3. In de hierna volgende toelichting zal getracht worden na te gaan, welk
verschil of welke overeenkomst heeft bestaan tussen gegevens van mijn-
joodse voorouders zoals deze staan vermeld in de bijlage van mijn in 1971 in
dit tijdschrift verschenen artikel7 en die van mijn niet-joodse voorouders,
voorkomende in de bijlage van het onderhavige artkel. Daartoe zullen ach-
tereenvolgens vier rubrieken de revue passeren welke voor vergelijking in
het bijzonder in aanmerking komen.

a. Parentatie

Tot de, ca 1790 beginnende, 16-kwartieren-parentatie (betovergrootou-
ders) zijn alle gegevens nog volledig bekend. Dit geldt zowel voor de 12
joodse als voor de 4 niet-joodse kwartieren.

Wat betreft de terugliggende — ca 1760 beginnende — 32-kwartieren-pa-
rentatie (betoudovergrootouders) is er t.a.v. de 24 joodse kwartieren een
toenemende onvolledigheid der gegevens, terwijl die van de 8 niet-joodse,
met uitzondering van de onbekende beroepen van de nrs 112, 114 en 118
nog volledig zijn. De daarachter liggende — ca 1730 beginnende — 64-
kwartieren-parentatie (ouders van betoudovergrootouders) bevat slechts de
summiere gegevens van 23 van de 48 joodse kwartieren, terwijl van de 16
niet-joodse er 14 (voornamelijk slechts voor wat betreft het beroep onvolle-
dige) kunnen worden aangegeven. Tenslotte, wat betreft de daarachter lig-
gende 128-kwartieren-parentatie (grootouders van betoudovergrootouders)
kan (kunnen) er van de 96 joodse kwartieren slechts één (nr 148) worden
vermeld en van de 32 niet-joodse twaalf.

b. Localisatie der generaties

Voor de localisatie zijn de plaats van geboorte en van overlijden het
meest kenmerkend. Van de Ie (ouders) t/m de Vle (ouders van betoudover-
grootouders) vooroudersgeneratie8 volgt hieronder een overzicht der be-
treffende streken, onderscheiden naar het joodse en het niet-joodse deel
van elke generatie, ingedeeld in 4 rubrieken: A = West-Nederland, B = el-
ders in Nederland, C = buiten Nederland, D = onbekend.
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Joodse deel

1(1)"»
11(3)
III (6)
IV (12)
V(24)
VI (48)

Totaal

Niet-joodse

1(1)
11(1)
III (2)
IV (4)
V(8)
VI (16)

Totaal

der generaties:

Geboren

A

1
2
6
101 2

1213

—

31

B

—
1
—
—
—
—

1

deel der generaties:

1
1
2
1
4
5

14

—
—
—
2
2
3

7

C

—:
—
—
2
1
1

4

—
—
—
1
2
3

6

D9

—
—
—
—
11
47

58

—
—
—
—
—
5

5

Overleden

A

—
• 3

• 6 "

12
1 7 I 4

1

39

1
—
2
4
4
2

13

B

—
—
—
—
—
—

—

—
1
—
—
2
1

4

C

1
—
—
—
1
—

2

—
—
—
—
2
2

4

D'

—
—
—
—
6
47

53

—
—
—
—
—
11

11

Naar aanleiding van dit overzicht kan het volgende worden opgemerkt:
ba) het aantal personen afkomstig uit West-Nederland is zowel voor het
joodse als het niet-joodse deel het grootst. Van de 31 joodse kwartieren zijn
er negen in Amsterdam geboren (noten '2 en '•*, een bevestiging dat in Am-
sterdam (Mokum) steeds een zeer groot deel der joden heeft gewoond;
bb) naar verhouding is de „buitenlandse import" van het niet-joodse deel
groter geweest dan van het joodse;
bc) het aantal joodse kwartieren van wie geen localisatie-gegevens bekend
zijn, is veel groter dan dat der niet-joden en treedt ook in een jongere gene-
ratie in.

c. Voornamen
Eeuwenlang zijn de gebruiken van de voornaam-geving zowel bij joodse

als bij niet-joodse families aan traditie gebonden gebleven, zij het dat die
traditie in bepaalde opzichten verschillen heeft vertoond15. Een bevestiging
is te vinden ten aanzien van de hieronder vermelde voornamen van mijn
joodse en niet-joodse voorouders.

Joodse voorouders:
Joseph (kw.st. nr 2) teruggaande op nr 8 (grootvader) en op nr 32 (betover-
grootvader).
Samuel (kw.st. nr 4) teruggaande op nr 16 (grootvader).
Klaartje (kw.st. nr 3) teruggaande op nr 13 (grootmoeder) en op nr 53 (bet-
overgrootmoeder).

455



Mester (kw.st. nr 5) teruggaande op nr 47 (overgrootmoeder).

Niet-joodse voorouders:
HugoJacob (kw.st. nr 14) teruggaande op nr 118 (overgrootvader).
Cornelis (kw.st. nr 28) teruggaande op nr 112 (grootvader).
Anna (kw.st. nr 7) teruggaande op nr 29 (grootmoeder).
Aletta (kw.st. nr 57) teruggaande op nr 229 (grootmoeder).

d. Beroepen

Het behoeft geen betoog dat voor de genealogie de kennis der beroepen
van de personen waarop het onderzoek betrekking heeft, van belang is.
Daar op één uitzondering na (kw.st. 59) beroepen alleen zijn uitgeoefend
door in de kwartierstaat voorkomende mannen, bedraagt het aantal kwar-
tieren waarvan een beroep kan worden vermeld telkens de helft van de per-
sonen behorende tot éénzelfde vooroudersgeneratie16. Het is van belang het
aantal te kennen van de kwartieren waarvan een beroep kan worden ver-
meld. Hoe hoger de generatie des te kleiner het aantal personen wordt van
wie een beroep bekend is17, hetgeen in versterkte mate geldt voor het jood-
se deel van mijn voorouders. Van de generaties I t/m IV zijn voor beide ca-
tegorieën de beroepen bekend. Terwijl wat generatie V betreft, van het
niet-joodse deel (4 kwartieren) alle beroepen nog bekend zijn, zijn er van
het joodse deel (12 kwartieren) 3 onbekend en één (kw.st. nr 38) zonder
beroep. Van de 8 niet-joodse kwartieren van generatie VI is het beroep van
de helft bekend, van de 24 joodse alleen van één (kw.st. no 106). De aard
van de uitgeoefende beroepen kan alleen globaal worden opgegeven we-
gens de eenvoudige maatschappelijke omstandigheden van mijn voorge-
slacht. Geen agrariërs, gebonden aan het land hunner vaderen, maar gro-
tendeels neringdoenden wier positie afhankelijk was van wisselende econo-
mische omstandigheden. Deze betrekkelijke instabiliteit geldt zeker voor
het joodse deel van mijn voorgeslacht dat hetzelfde heeft ervaren als de
joodse bevolking in het algemeen na de emancipatie door de Franse Revo-
lutie, gevolg van hun kwetsbare en telkens tot overschakeling nopende eco-
nomische positie18. De beroepen van dit deel zijn dan ook voornamelijk die
van koopman (lOx) en van winkelier (5x) geweest. Daarnaast zijn er enige
gevallen welke typisch joodse beroepen genoemd kunnen worden19. Door
het niet-joodse deel zijn de meest uitgeoefende beroepen geweest dat van
koopman (4x) en dat van ambtenaar (4x)2(). In enige gevallen is er een ze-
kere parallelliteit met het joodse deel; de joodse godsdienstonderwijzer
(kw.st. no 12) en de gereformeerde predikant (kw.st. no 58) hebben beiden
in kleine gemeenten gewerkt; naast de joodse splitter (kw.st. no 22) is er
een niet-joodse geweest (kw.st. no 116).

H. WINKEL

Noten
1 Als voorbeeld noem ik het boek (prft) v;in dr S. Wijnbcrg: De joden in Amsterdam (Assen

1967) waarin is onderzocht in hoeverre de Amsterdamse joodse bevolking in de tweede helft
van de twintigste eeuw haar eigen identiteit heeft behouden.
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De synagoge ie Harlingen
waaraan Barend Gans
van 1851-79 was
verbonden (Fotoboek
Harlingen, mien stadje 2,
1974, p. 14).

g
t

i

2 Vóór 1795 waren ingevolge hel Plakkaat van <Jc Staten-Generaal van 18.3.1656 huwelijken
tussen Joden en Christenen op straffe van verbanning verboden:
Btoemgarten (S.E.): De Amsterdamse joden gedurende de eerste jaren van de Bataafsche
Republiek. Studia Rosenthaliana jan. 1967, pag. 93.

-1 Crewel (F.): De joden van Amsterdam 1956, pag. 148 noot 2. Dit rouw bedrijven wordt ge-
noemd ..sjiwwe zitten"; de 7 treurdagen na het overlijden van een naaste bloedverwant of
echtgeno(o)t(e). gedurende welke de rouwdragende op een laag stoeltje of op de grond zit.
Zie: Beem (H.): Resten van een taal. Assen 2c dr. 1975 s.v. sjiwwe; Soeiendorp (J.)\ Sym-
boliek der joodse religie. Hilversum 1966. pag. 95.

4 Volgens overlevering heeft mijn overgrootvader. Barend Gans (kw.st. no 12) ...sjiwwe" ge-
zeten n.a.v. het huwelijk van zijn zoon met een niet-joodse en heeft hij de banden met hem
definitief verbroken.

5 Crewel a.w. (1955) pag. 340. Andriesse (H.N.): De afstamming en de geschiedenis van de
familie Andriesse (1973) pag. 11 (tot 190(1 praktisch alle huwelijken in de joodse sfeer).

6 Vermoedelijk heeft een rol gespeeld de progressiviteit van mijn grootvader tot uitdrukking
komende in zijn uitgave van ..De Ware Jacob". Anderzijds kan van invloed zijn gewces! de
omstandigheid dat mijn grootmoeder, komende uit een Hervormde familie, bij haar Luther-
se grootmoeder is opgevoed. Dit kan de betekenis der godsdienstige verschillen hebben ge-
relativeerd.

7 Genealogisch onderzoek naar joodse voorouders. GN XXVI (1971) pag. 401 e.v. Zie ook
de Corrigenda en Addenda in XXXVI (1981) pag. 428/429 en in dit nummer pag. 481.
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8 Zie voor deze terminologie: Pama (C): Heraldiek en genealogie, Utrecht/Antwerpen 1969
s.v. Generatie.

9 Van een aantal tot deze rubriek behorende personen is wel de plaats van het huwelijk be-
kend. Aannemelijk is dat voor een deel hunner dit eveneens hun geboorteplaats zal zijn ge-
weest. Onder deze rubriek vallen ook degenen van wie ook de naam niet bekend is, zodat
hun kwartierstaatnummcr niet is vermeld.

10 Het half-joodse kw.st. nr 3 is gerubriceerd als niet-joodse generatie.
" Hiervan 2 overleden in Amsterdam.
12 Hiervan 5 geboren in Amsterdam.
13 Hiervan 4 geboren in Amsterdam.
14 Hiervan 3 overleden in Amsterdam.
15 Vgl. Samuel (E.R.): New light on the selection of Jewish children's names, Transactions of

the Jewish Historical Society of England Vol. XXIII (1971) pag. 64 e.v.
16 Het aantal van de kwartieren werkzaam in een beroep bedraagt dus — na de generaties I/II

onderscheiden in een joods en een niet-joods deel —: 1 (I), 2 (II), 3 en 1 (III). 6 en 2 (IV).
12 en 4 (V) en 24 en 8 (VI).

17 De mogelijkheid is niet uitgesloten dat een nader onderzoek het beroep van een aantal „on-
bekenden" aan het licht zou brengen. Daar het doel van de onderhavige beschouwing
slechts is een globale vergelijking tussen het joodse en het niet-joodse deel van mijn voorge-
slacht, is dit nagelaten.

18 Deze omstandigheden hebben ook elders in West-Europa, met name in Engeland, de posi-
tie der joden bepaald. Zo wijst Gartner (L.P.): The Jewish Immigrant in England. Londen
2e dr. 1973 pag. 100, op de dikwijls voorkomende, vage. beroepsaanduiding van ..general
dealer" (koopman) als symptoom van de „elasticity in the Standard of life".

19 Godsdienstonderwijzer (kw.st. nr 12). splitter (verkoper van loten, kw.st. nr 20) en bank-
houder (kw.st. nr22).

20 Dat zowel W. H. Werkhoven (kw.st. nr 56) als zijn zoon C. H. Werkhoven (kw.st. nr 28)
douane-ambtenaren waren, is wellicht een bevestiging van de mededeling Van de Kamp
(P.A.): Wie en wat. waren onze belastingambtenaren? Jubileumuitgave N.G.V. XXVI
(1971) pag. 158, dat in de belastingdienst dikwijls het ambt van vader op zoon overging.

Bijlage

Kwartierstaat van mr Hans Winkel wat betreft zijn niet-joodse voorouders.

HugoJacob Werkhoven, kwurtierslaut nr 14.
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Echtpaar Elias Gans en
Anna Werkhoven mei hun
kinderen Klaartje en
Henriëtle. (Foto omstr.
1887.) Kwartierstaat nr 6 en
7.

Grootmoeder van moederszijde II:
1. Anna Werkhoven, geb. Rotterdam 8.5.1862, overl. Bilthoven

29.11.1948, Xx. Elias Gans.

Overgrootouders III:
14. Hugo Jacob Werkhoven, geb. 's-Gravenhage 31.7.1837, hotelhouder

(Hotel Nommer Eén, Umuiden)1, overl. Haarlem 4.7.1902, tr. Rot-
terdam 13.7.18612

15. Henrietta Carolina Anna Grothe, geb. 's-Gravenhage 25.8.1835, overl.
Rotterdam 9.12.1875.

Betovergrootouders IV:
28. Cornelis Hendrik Werkhoven, geb. Hooge Mierde 11.10.1797, visi-

teur3-4, overl. Rotterdam 11.2.1882, tr. 's-Gravenhage 19.4.18375

29. Anna Harttenroth, geb. Brielle 23.4.1795 (ged. kleine kerk
9.12.1795), overl. Rotterdam 9.4.1876.

30. Wilhelm Joseph Ferdinand Grothe, geb. Millingen 6.12.1800 (ged. Lu-
therse kerk Isselburg 10.12.1800), koekbakker6, overl. Rotterdam
8.5.1876, tr. ald. 30.4.1834

31. Jacoba ter Meiden, geb. Lochem 9.6.1802, overl. Rotterdam
10.6.1885.
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Betoudovergrootouders V:
56. Willem Hendrik Werkhoven, geb. Dordrecht 20.10.1776 (ged. Nieuwe

kerk), commies ter recherche7, overl. Brielle 24.7.1816 (begr. Over-
schie), tr. Dordrecht 30.7.1796

57. Aletta Knijpers, geb. Dordrecht 1.12.1773 (ged. Augustijnen-kerk),
overl. ald. 22.11.1856*.

Neil. Herv. kerk ie Vierpolders (Brielsch Nkiiwlund) waar DsJ. J. Harllenrolli (nr 58) van 1787
lol zijn overlijden predikant was. (Pauekening uil 1827.)

58. Jacobus Johannes Harttenroth, geb. 's-Gravenhage 25.8.1761, geref.
predikant te Briels Nieuwland (Vierpolders)1', overl. ald. 18.3.1808,
tr. Delfshaven25.11.1788

59. Maria van der Plas, geb. Delfshaven 31.10.1762'", overl. Vlaardingen
2.2.1812".

60. Georg Heinrich Grothe, geb. 1744, (Pruisisch) „Gerichtsvogt"12 en
koopman te Millingen, overl. ald. 4.8.1832, tr. 1780

61. Engelina Heerling, geb. Werth 15.8.1757, overl. Millingen 28.10.1817.
62. Jan Hendrik ter Meiden, geb. Borculo 17.8.1758, koopman, overl. ald.

8.6.1814, tr. Lochem (voor huwelijkscommissarissen) 19.12.1800
63. Hendrika Harmsen, geb. Dorth 1770, overl. Borculo 22.3.1829.

Ouders van betoudovergrootouders VI:
112. Cornelis Werkhoven, geb. 's-Gravenhage 17.12.1739 (ged. Hoogduitse
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kerk)13, werd 10.5.1770 burger van Dordrecht14, tr. Rotterdam
17.4.1768

113. Christina van den Berg(h), geb. Dordrecht 12.8.1738, met kerkelijke
attestatie van 29.6.1769 uit Rotterdam naar Dordrecht, overl. Over-
schie 26.6.1822.

114. Dirk Kuijpers, geb. Dordrecht/ged. 16.5.1733, tr. (2) Amsterdam
6.7.178015

115. Helena van der Voore, wed. van Hendrik Schul(t)z van Haegen.
116. Leopold Harttenroth, geb. Laasphe (Wittgenstein), dreef een linnen-

winkel aan de Hoogstraat te 's-Gravenhage, tevens collecteur van de
loterij16, overl. ald. 16.2.1793 (begr. Grote kerk), tr. ald. 3.12.1758
(Klooster kerk)

117. Geertrui Maria Suck, geb. 's-Gravenhage.
118. HugoJacob van der Plas (Delfshaven)17, tr.
119. Neeltje van der Klaauw.
122. Heinrich Heerling, koopman en schepen, overl. Werth 28.12.1769, tr.
123. Tilia Paland(er)1*, overl. Werth 6.1.1790.
124. Dr Gerrit ter Meuten, geb. Borculo vóór 1728, jur. dr, burgemeester,

overl. ald. 7.10.1784, tr. Borculo 20.11.1757
125. Jacoba Lugard, geb. Deventer 29.12.1726, overl. Borculo na 1782.
126. Arend Harmsen, watermulder op Dorth, tr.
127. Grietje Willemsen.

Grootouders van betoudovergrootouders VII:
224. Hendrik Werkhoven ('s-Gravenhage), tr.
225. Willemyna van Popen.
226. Willem van den Berg(h) (Haarlem), tr.
227. Tanneke Jansdr van Hoogstraten.
228. Gerrit Kuypers (Kuipers), geb. Dordrecht 8.10.170619, hoofdgaarder

van 's Lands Gemeene Middelen, overl. ald. 20.3.178420, tr. ald.
9.12.1731

229. Aeltje (Aletta) Cooymans (Kooymans) Dingemansdr, overl. Dordrecht
3.2.174421.

234. Johan Suck ('s-Gravenhage), tr.
235. Johanna Elisabeth Le Feber.
248. Jan Peter ter Meulen, tr.
249. Geertruid ten Gertkort.
250. Hendrikus Lugard22, ged. Deventer 12.6.1696, grootburger, begr. ald.

23.8.1766, tr. Deventer 11.7.1724
251. Judith Kommerkamp22, geb. Deventer 11.7.1700, begr. ald.

14.7.1792.

Noten
1 Het hotel werd betrekkelijk spoedig na de opening van het Noordzee-kanaal (1.11.1876) te

Umuiden gevestigd. Het is afgebeeld op p. 179 van het jubileum-boek van de Hoogovens:
„Hart Van Kennemerland" (schrijver J. VAN VENETIEN. 1968). Zie ook TIIEUN DE VRIES
e.a.: „Eene plaats van grooten omvang". 1876-1976 enz.. 1976. p. 45-46.
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TE DORDRECHT,

beroemd doer zijne leian in de Natuurkunde, voer
twee tndencbeidcn talrijke Priendenkringe*

oldatr vele jaren ^tbaudeo.

Mier ziet gij K U I P E R S of hij fprak,
Die, buiten Hooge School en talen,

Veclwetenfchap nam tot zijn vak,
En daar met edlen glans megt pralen,

1 8 1 5 .

Hij koos ten gids vrij onderzoek ,
Natuur op zee en land tot boek;

Cczien bij Wijzen en bij Crooten,
Verlichter zijner Stadgenouten!

PIETER VAN BRAAM

Cerril Kuipers, nr228. (Gemeentearchief Dordrecht. Prentenverzameling, cal. nr3430.)

2 Hertrouwd met Bernardina Louisa Uscner, geb. 's-Gravenhage 23.7.1844.
3 Een subalterne functie bij de administratie der Convoyen en Licenten (de tegenwoordige

dienst der invoerrechten), Vgl. VAN DE KAMP a.w. p. 153 e.v.
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4 C. H. Werkhoven was achtereenvolgens werkzaam als visiteur ter recherche te water (sta-
tion Kille, arr. Brielle, 1834). commies Ie klas (arr. Dordrecht, 1836). idem (Brielle 1840-
1857). Hij heeft na zijn pensionering gewoond te Dordrecht van 27.4.1857 tot 2.7.1861.
vanwaar hij verhuisde naar Rotterdam.

5 Eerder weduwnaar van Elisabeth Harttenroth en van Emmetje Molendijk.
6 Was van 1830 tot 1846 als zodanig werkzaam te 's-Gravenhage, waar hij in het hem in

eigendom toebehorende huis wijk D no. 73 (later genummerd Torenstraat 20) zijn bedrijf
uitoefende. Hij was stemgerechtigde voor het kiescollege van de Haagse gemeenteraad.

7 Geposteerd te Hooge Mierde (notulen Comm. tot de Zaken der Marine te Rotterdam dd.
5.1.1796), laatstelijk werkzaam als commies van de Convoyen en Licenten van de in- en uit-
klaring.

8 Keerde op 13.3.1822 uit Geertruidenberg terug naar Dordrecht waar zij tot haar overlijden
gewoond heeft in huisje no. 29 van de nog bestaande Arend-Maartenshof (Museumstraat),
in 1624 gesticht.

9 Op 9.9.1779 als theol. student te Leiden ingeschreven. Deed als elfde predikant op
25.11.1787 zijn intrede te Briels Nieuwland, zijn eerste en enige gemeente.

111 Na het overlijden van haar echtgenoot vestigde zij zich met haar dochtertje Anna te Vlaar-
dingen. Aldaar zette zij voort als huurster de exploitatie van een logement aan de „Smalha-
ven" (Smalle Havenstraat). Daarin was vóór 1799 gevestigd de herberg „De Zalm". Daarna
werd hier en in het aangrenzende pand geëxploiteerd het Hotel-café-restaurant „Bellevue".
Zie het artikel van M. Sigal over deze herberg in: „Uit Vlaardingens Verleden" nr. 41,
i.h.b. p. 13. Deze herberg, in 1686 geheten „d'oude salm", was in dat jaar eigendom gewor-
denvan Corn. van Wijn (zie kol. 358 NL, jrg 98 (10)).

" Een zoon uit dit huwelijk Hugo Jacob (geb. 1793), vernoemd naar zijn grootvader Hugo
Jacob van der Plas (kw.st. no. 118) was als winkelier en grossier aan de Voorstraat 10 te
Brielle gevestigd. Hij was één der afnemers van het zg. Hallo-gas (zie het artikel van dr AN-
NIE STOLP: F. J. Hallo, fabrikant van vloeibaar gas, Jaarboek Amstelodamum 1980 p. 132,
noot 4). De uit diens huwelijk met Maartje Arkenbout (geb. 1801) te Brielle 2.2.1828 gebo-
ren zoon Petrus werd 8.10.1852 te Leiden ingeschreven als medisch student.

12 Een functie te vergelijken met die van de tegenwoordige deurwaarder.
13 Doopgetuigen: Dirk Eerensmid en Josyna van Overkerck.
14 Betaalde hiervoor/5,—.
15 Eerste huwelijk: Dordrecht 19.8.1753 met Apollonia Adriaensdr van den Blijk, begr. ald.

3.6.1771. Datum en plaats ondertrouw tweede huwelijk: 24.4.1772 (!) Amsterdam.
16 In het „Register van Nieuwe burgers" ('s-Gravenhage, O.A. 1056) werd 13.11.1758 inge- .

schreven Leopold „Hartenrood, gereformeerd" (borg Johannes Wickel, burger en schut-
ter). De geboorte-inschrijving te Laasphe werd niet gevonden. Mogelijk is dit te verklaren
uit de omstandigheid dat ook in andere plaatsen van het graafschap Wittgenstein (o.a. in
Berleburg) leden van de familie H. waren gevestigd en dat verschillende hunner de naam
Leopold droegen. In de familie Harttenroth (Hartenrad en andere variaties) — waarvan de
oudste bekende vertegenwoordiger ± 1580 in Siegen wordt vermeld — zijn verschillende
leden predikant geweest, een ambt ook door Johannes Jacobus H. (kw.st. nr 58) uitgeoe-
fend is. Tussen Wittgenstein, grenzend aan Nassau, en de Republiek der Verenigde Neder-
landen bestonden vele betrekkingen (inlichtingen o.m. van dr ing. W. Bindemann, Her-
born/Dill).

17 In het Jubileum-Kwartierstatenboek van de Ned. Leeuw (1958) komt in de kw.st. Romer
(p. 217) voor diens zoon, de broer van Marie van der Plas (kw.st. nr 59): Bruno van der
Plas, geb. Delfshaven 1.3.1767, overl. Batavia 2.4.1836. Deze was gehuwd met Nerina Bik,
dochter van Jan en Anna van de Leeg, geb. Schoonhoven 15.2.1779, overl. Batavia
15.2.1832.

18 Na het overlijden van Heinrich Heerling (kw.st. nr. 122) hertr. te Dinxperloo 3.7.1772 Joh.
Herm. Essing.

19 Zoon van Dirk Kuipers en Aafje Pieters.
20 Gerrit Kuipers was een bekend natuurkundige, wiens voordrachten door vele aanzienlijke

geleerden werden bijgewoond. Zie Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek dl 8 p. 987.
21 Na het overlijden van zijn eerste vrouw tr. Gerrit Kuipers (2) 24.1.1745 Johanna van der

Graaf, overl. 22.10.1748: tr. (3) 25.7.1750 Maria van Opstal, overl. 4.5.1756.
22 Over diens voorgeslacht, waarvan Hendrikus tot de derde generatie behoort, zie Ned. Pats.

65 (1980) 81, p. 342-344.
23 Dochter van Gerhard Kommerkamp en Everdina Biermans.
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BESNIJDENIS-REGISTER FRANK (TILBURG)

Het afstammingsonderzoek naar joodse voorouders is mede daarom zo
moeilijk, omdat er geen joodse kerkelijke registratie-bronnen of archieven
bestaan. De doop- en trouwregisters, zoals de katholieke en protestantse
kerkgemeenschappen die bieden, zijn voor joden niet aanwezig. Het enige
dat daar enigszins op lijkt zijn de besnijdenisboeken. Voor het uitvoeren
van besnijdenissen zorgt de besnijder, de moheel. Dit is niet per se, en
meestal niet, een rabbijn, maar gewoon een vertrouwd iemand uit de ge-
meenschap die dit werk wordt toevertrouwd. Die moheel tekent de door
hem verrichte besnijdenissen op in een boek, een register.

Veel besnijdenis-registers van oudere datum zijn er, mede door de ge-
beurtenissen tijdens de bezetting in de jaren 1940-1945, niet overgebleven,
vooral niet in de provincie. Met de besnijders, de moheliem, zijn ook de
zich meestal in hun privé-bezit bevindende besnijdenisboekjes verdwenen.
Boekjes, omdat ze van een handig formaat moesten zijn om overal mee
naartoe te kunnen worden genomen. Men besneed nl. in een aantal, soms
ver uit elkaar liggende plaatsen.

Bij het rijksarchief in de provincie Noord-Brabant zijn uit die oudere tij-
den slechts vijf besnijdenisregisters bekend, afkomstig respectievelijk uit
Berghem, Oss, Oirschot, Vierlingsbeek en Werkendam. Nu is daar dan een
zesde besnijdenisboek bijgekomen, althans een kopie daarvan. Het besnij-
denisboek Tilburg. Het originele register is in het bezit van mevr. J Rosen-
thal-Frank te 's-Gravenhage, de laatste in de lijn van de familieleden Frank,
die dat boek meer dan 130 jaar lang hebben bezeten en bewaard.

De eerste Frank was degene die van 1848 tot 1879, dus gedurende een
periode van 31 jaren, de door hem uitgevoerde besnijdenissen in het boek
noteerde. Hij gebruikte daarvoor een voorgedrukt boekje, voorzien van
een aantal lege bladzijden voor de registratie. De drukker geeft als datum
van uitgifte aan Amsterdam 5489 (1729). Het was in 1848 dus al zo'n 120
jaar oud. De naam van de gebruiker staat in kleine lettertjes op de eerste
bladzijde van het registratie-gedeelte geschreven als:

(in vertaling: Izak, zoon van Abraham Nathan Frank uit 's-Heerenberg,
Moheel)

De daarna volgende inschrijvingen zijn alle keurig met de hand gekalli-
grafeerd in kwadraatschrift-Hebreeuws (drukletters). Zoals de hieronder
afgebeelde eerste inschrijving van de rij zijn in hoofdzaak ook alle verdere
namen opgeschreven:
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Zoals gebruikelijk, vermeldt de moheel hier: Op de dag 25 Nissan 608 =
5608 = 1848, heb ik besneden het kind Meijer bar Mesjoeloum (Meijer zoon
van Mesjoeloum), in de heilige (joodse) gemeente Oisterwijk. En daaron-
der in het Nederlands: Meijer Boele, den 1 mei 1848. Oisterwijk is hier dus
de plaats van handeling.

Niet alleen plaatsen als:

J E"11*E7TflWW ppfl - gemeente Oosterwijk
Tilburg

I "DH30nnH *^U33 "" d°rp Oirschot
_ gemeente Den Bosch

— Eindhoven

• v-ii,ii*«iiiMM« - B e r ë e n ° P Z o o m

komen in het register voor, maar ook plaatsen, nog verder verwijderd van
de aangegeven stad van inwoning van Izak Frank, Tilburg, zoals Gorin-
chem, Antwerpen, Brussel en Emmerik. Het is duidelijk dat Izak Frank niet
de enige was die in die plaatsen besnijdenissen uitvoerde. In al die plaatsen
te zamen werden in de loop van die ruim dertig jaren heel wat meer dan de
ingeschreven 376 joodse jongetjes geboren.

Dat kon ik controleren, daar ik tot mijn verbazing ook mijn eigen groot-
vader er in aantrof, alsmede enkele andere Andriesse's uit die tijd; maar
daar een verder aantal kinderen Andriesse, eveneens geboren in die jaren
en diezelfde plaatsen er in ontbrak, is duidelijk dat die door een ander moe-
ten zijn besneden.

Vijfennegentig familienamen, soms in verschillende spellingen geno-
teerd, komen in het boek voor, waaronder bekende van voor de oorlog, uit
die Brabantse joodse gemeenten zoals Bloemhof, Elias, De Heer, Hertzber-
ger, De Jong, De Jongh, Koperberg, Van Vlijmen, Wijnbergen en Van Zwa-
nenberg, om maar enkele te noemen; namen, die men ook ten dele tegen-
komt in de genealogie Andriesse (Gens Nostra jaarg. XXX (1975) pag. 237
e.v.).

Na 1879 (laatste jaar van registratie in het boek) kwam het boek in het
bezit van een andere Frank met bijna gelijke naam, nl. Izaak Frank, die in
de jaren 1885-1890 voorganger was in de gemeente Zwolle. In de oorlog
1940-1945 was het boek ondergedoken, en na de oorlog ging het via een an-
der familielid over in handen van Louis Frank, vóór de oorlog voorganger
van de joodse gemeente Eindhoven.
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Blad 1 en 2 van het met de hand geschreven gedeelte van het besnijdenisboek Frank (Til-
burg). Op het linkerblad wordt begonnen met het noteren van de namen. Op het rechterblad
worden o.a. een paar teksten van het Oude Testament aangehaald. Op de derde dikgedrukte
regel van onderen wordt een gedeelte aangehaald van Genesis 25:11. Er staat: ..In het jaar dat
Gd. Izak zijn zoon zegende". Boven vijf letters van die tekst zijn stippen gezet. Daarmee
wordt aangegeven dat die letters tevens dienst doen als getallen. De betreffende letters en bij-
behorende getallen zijn als volgt:

T(taw) 400. J(jod) 10, Ts(Tsade) 90, CH(chet) 8 en K(kof) 100; bij elkaar geteld dus
400+10+90+8+100 = 608 van het jaartal 5608 onder weglating van het duizendtal.
5608 is 1848 van de Chr. jaartelling. Op deze wijze heeft de auteur dus in de tekst het
jaar verwerkt waarin hij met de registratie begon. Het is duidelijk dat op deze wijze,
door het van stippen voorzien van een aantal beschikbare letters in een gegeven zin in
het Hebreeuws elk gewenst getal kan worden samengesteld.

Bij de naamsvermelding van Meijer Boele (links) is het jaartal op een andere manier, dus
niet door middel van stippen boven letters in een bepaalde tekst aangegeven. Rechtstreeks
vermeldt de jaar-aanduiding: ,

Van rechts naar links de getalswaarden opleverende T(taw) 400, R(Resj) 200 en CH(chet) 8.
bij elkaar dus eveneens 608. Korter zou niet kunnen, daar T(taw) de laatste'letter is van het
alfabet en er dus geen letter is met een hogere getalswaarde dan 400.

Als oud-Eindhovenaar kende ik diens dochter Nettie Frank, en daar haar
echtgenoot dr Rosenthal evenals ikzelf in de octrooiwereld werkzaam is,
bracht het toeval ons weer samen, waardoor dit stukje oude joodse familie-
geschiedenis in mijn handen kwam. In het vinden van bijzonderheden van
voorouders speelt het toeval vaak een belangrijke rol! Het leek mij wel inte-
ressant dit boekje te laten zien bij een lezing over „Afstammingsonderzoek
naar joodse voorouders", die ik in Zwolle ging houden voor de afd. Overijs-
sel en Zuid-Drenthe van de Ned. Gen. Vereniging. Maar eenmaal in het
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tijdelijke bezit gekomen van dit toch weer unieke document, meende ik dat
bereikbaarheid daarvan voor anderen geboden was, en na vertaling van een
interessant gedeelte van de inleiding voor in het boekje en toevoeging'van
een volledig naamoverzicht in vertaling, alsmede een daarbij behorende al-
fabetische klapper, stuurde ik kopie-exemplaren naar een aantal archieven,
waaronder de N.G.V.* in welke archieven de kopieën thans voor geïnteres-
seerden zijn in te zien.

Was bij de hierboven afgebeelde eerste inschrijving van 1848 de heer
Frank zo goedgunstig het de niet-Hebreeuws-kenners gemakkelijk te ma-
ken door in het Nederlands daarbij aan te geven dat het ging om een zekere
Meijer Boele (de plaatsnaam staat echter in het Hebreeuws), niet bij alle in-
schrijvingen is het zo duidelijk om wie het precies gaat.

Mijn grootvader, Hertog Napoleon Andriesse, staat bijvoorbeeld geno-
teerd als:

Dus ofschoon hier in dit geval dus wèl de plaatsnaam, St Oedenrode, in
het Nederlands staat vermeld, werd als familienaam in het Nederlands al-
leen maar aangegeven: Andriessen (ten onrechte met n aan het einde). Te-
rug rekenende komt men dan door 8 dagen van de datum af te trekken op
de geboortedatum 30 april 1857.

De kenner van Hebreeuws kan zien dat het hier betreft (vermelding van
de joodse namen) Naphtoli, ook genoemd Hertz, bar Menachem, dus dat de
vader van deze Andriesse Menachem (Emanuel) heette. Om nu ook de niet-
kenners van Hebreeuws met dergelijke bijzonderheden op de hoogte te
brengen, zijn de 376 ingeschreven namen door mij vertaald.

De besnijdenis (opneming in het verbond van Gd. met Abraham) is een
van de meest belangrijke, zo niet dè meest belangrijke gebeurtenis in het
joodse leven. Hoe belangrijk, maakt wel de inschrijving duidelijk van een
kind Morel op 23 september 1852, waarbij als joodse datum staat aangege-
ven: „de heilige dag van Joum Hakipouriem (Jomkipour)". Ook op die dag
der dagen van het joodse jaar, een dag die in absoluut vasten wordt doorge-
bracht, en grotendeels in de synagoge, werd dus toch de besnijdenis uitge-
voerd, die, tenzij de gezondheid van de pasgeborene dat absoluut niet toe-
laat, altijd acht dagen na de geboorte plaatsvindt. Een zeer duidelijk bewijs
van de belangrijkheid van deze handeling.

Twee maanden na de laatste inschrijving in het register in 1879 overleed
Izak, zoon van Abraham Nathan Frank. Op zijn grafsteen op de oude jood-
se begraafplaats van Oisterwijk staat o.a. in het Hebreeuws te lezen: „In
het verbond God's voerde hij vele jongens binnen. Uit zijn liefde voor God
schreef hij Hem een Boek". Het eerste slaat op het feit dat hij Moheel (be-
snijder) was, het tweede kan of betrekking hebben op het door hem bijge-
houden register, hierboven beschreven, of betekenen dat hij daarnaast nog
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een Wetsrol (Thorarol) schreef. (Die worden immers met de hand in over-
eenkomstige Hebreeuwse letters geschreven.) De vraag welk van die twee
met dat „Boek" is bedoeld zal wel altijd onbeantwoord blijven.

H.N.ANDRIESSE

* Verder o.a. gemeente-archieven van Tilburg, Breda, Eindhoven, Rijksarchief in Noord-
Brabant en Centraal Bureau voor Genealogie.

(Van) Markus
Wegens het ontbreken van doop- en trouwboeken van Asch vóór 1760 is

het niet mogelijk via deze bron de stamreeks verder op te voeren.
Vóór 1718 komt de familie niet voor in het rechterlijk archief van Buren

waaronder het kerspel Asch ressorteerde, zodat de herkomst van dit ge-
slacht vermoedelijk elders moet worden gezocht.

Het verband tussen Peter Louis (I, stamreeks 1) en Andries (II, stam-
reeks 2) kan worden gelegd, doordat in de akte van indemniteit1 van An-
dries, doopdatum en ouders zijn vermeld.

Vóór 1845 werd de familienaam op verschillende manieren geschreven,
zoals: (Van) Marcus, (Van) Marke(n)s, Markis, (Van) Markus, (Van) Mer-
ke(n)s, Merkis en (Van) Merkus.

Na 1845 noemen alleen de nakomelingen van Hendrik van Markus (Illb,
stamreeks 2) zich „Van Markus"; de overige familieleden noemen zich
„Markus".

Voor samensteller dezes (VIU, stamreeks 1) werd bij Koninklijk Besluit
de oorspronkelijke geslachtsnamen hersteld.

van
Wapenomschrijving: in blauw een zilveren
gevleugelde leeuw.
Schildhoofd: gekanteeld doorsneden
van rood en zilver.
Helmteken: een vlucht van blauw.
Dekkleden: zilver.en blauw.

Bovenomschreven wapen is een verbetering van het op 23 april 1980 door
Gerrit Jan van Markus (Vllb), Erno van Markus (VIIc), Jan van Markus
(V5), Johan van Markus (Vlld), allen behorend onder stamreeks 2 en Peter
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van Markus (VIII, stamreeks 1) gekozen wapen ten behoeve van alle man-
nelijke nakomelingen van Peter Louis van Markus en Catharina van Wijck
(I). Gekozen is namelijk voor een zogenaamd sprekend wapen, waarin het
symbool voor de naam zowel als de plaats van herkomst tot uitdrukking
komt. Het wapen is uitgewerkt en getekend door de heer J. Zeeman te
Haarlem. '(.

In overleg met de heer H. 't Jong is het oorspronkelijke schildhoofd, een
in rood beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalk als verwijzing naar de
plaats van herkomst (Buren), gewijzigd, daar dit schildhoofd de indruk zou
kunnen wekken dat afstamming bestaat van de graven van Buren, of, bij
verwisselende kleuren, van de heren van Arkel. Tevens zijn de kleuren van
de dekkleden aangepast aan de hoofdkleuren van het wapen. Het verbeter-
de wapen is getekend door de heer H. 't Jong te Dordrecht.

De hierna volgende twee stamreeksen behandelen de afstamming van de
wapenkiezers.

Stamreeks 1

I. Peter Louis van Markus, tr. ca 1717 Catharina van Wijck.
Hij kocht 9.11.1718 van Dirck Dircksz van Alphen een „erfken in den Dorpe van
Asch". Op 4.11.1801 verruilde zijn kleinzoon Dirk Markus met Hendrik Vogelsang dit
„erfken" en een bedrag van ƒ 100,— voor een huis en koolhof gelegen naast de pastorie
te Asch2.

II. Andries van Markus, ged. Asch (NH) 8.7.1736, watermolenaar 1771-
1813, overl. Jutphaas 30.1.1813, ondertr. (1) Zegveld (NH) 12.5.1769 Ger-
ritje Verlaan, ged. Zegveld (NH) 19.7.1744, begr. De Meern 8.2.1782, dr
van Jacob Verlaan en Hendrikje Groeneveld; ondertr. (2) De Meern (NH)
11.10.1782 Aantje den Dunnen, ged. Lexmond (NH) 31.12.1752, begr. De
Meern 5.7.1799, dr van Floris den Dunnen en Grietje Joosten Haaksman.

Andries van Markus werd 3.9.177P aangesteld als watermolenaar op de Galecopper of
Taatschen molen, één van de vier watermolens van het Waterschap Heycop, genaamd
De Lange Vliet.
De wipmolens zijn gebouwd in 1486, in welk jaar „men gheeft geleyde Jacob Tegnagel
van Bommel mit heur twalefsten die de molens tannen (timmeren) ende Rechten zeilen
op die Lange Vliet"4.
De Galecopper molen bemaalde de polders West-Raven, 't Lijnpad, Galecop en Pa-
pendorp met een gezamenlijke oppervlakte van 1060 ha5.
De molen brandde op 5.1.1731 door onbekende oorzaak af. Om de kosten van het on-
derhoud in de toekomst zo laag mogelijk te houden werd besloten op de funderingen
van de afgebrande wipmolen een achtkante molen te bouwen.
Deze werd gebouwd door de molenmakers Pieter Schaly en Aart Gansevanger en in
juni 1731 opgeleverd. De kosten bedroegen ƒ 3300,—6.
Door de bouw van een stoomgemaal in 1880 werden de molens overbodig. De Galecop-
per molen werd op 30.8.18817 openbaar verkocht voor ƒ 520,— aan de heer Pannevis
en daarna afgebroken.
De molen stond aan de Taatsendijk te Utrecht, ter plaatse van het huidige woonhuis
nr3.

lila. Jacob van Markus, ged. (NH) De Meern 18.9.1774, schaapherder,
overl. Rockanje 1.5.1818, tr. Loosduinen (RK) 26.5.1805 Catharina Reuve-
kamp, ged. (RK Kerk Oude Molstraat) 's-Gravenhage 11.3.1779, overl.
ald. 9.6.1819, dr van Johannes Reuvekamp en Anna Maria Saris.
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Gedeelte van de Noordwal te 's-Gravenhage. Links naast de poort één van de drie huisjes van
Gerrit Markus (IVa). De twee andere stonden hier achter.

Tekening (gedeeltelijk): H. L. de Hoog 194}. Cicm.archief's-Grtivcnhage.

IVa. Gerrit Markus, ged. Loosduinen (RK) 12.2.1808, tuinier, drager
Metalen Kruis (uitgereikt 5.4.1832)8, overl. 's-Gravenhage 13.9.1897, tr.
Loosduinen 16.5.1835 Geertje van der Meer, ged. (RK) Vlaardingen
9.6.1804, overl. 's-Gravenhage 7.11.1877, dr van Adrianus van der Meer en
Elisabeth Wubbels.
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Hij kocht 23.9.18739 voor ƒ 800,— van Johannes Petrus van der Maesen 203 m2 grond
aan de Noordwal te 's-Gravehage. Hierop liet hij drie huisjes bouwen, in 1897 geregis-
treerd als Noordwal 135, 136 en 137.
Zijn erfgenamen verkochten deze huisjes 2.11.189710 voor ƒ 6500,— aan Louis Kirch-
mann, in zijn hoedanigheid van directeur van de N.V. Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij
te 's-Gravenhage.
Twee huisjes werden verbouwd tot paardestal. In het derde woonde personeel van de
brouwerij; later werd het als magazijn in gebruik genomen. Het geheel is in 1977 afge-
broken voor de bouw van nieuwe woningen aan de Noordwal.

Jacobus Markus en WilhelminaJ. Bitter (Vu).

Vd. Jacobus Markus, geb. Loosduinen 13.8.1845, stoker gasfabriek,
overl. 's-Gravenhage 1.12.1928, tr. ald. 7.8.1867 Wilhelmina Johanna Bit-
ter, geb. Wassenaar 21.3.1843, overl. 's-Gravenhage 9.1.1925, dr van Ar-
noldus Bitter en Petronella Jonkers.

Hij kocht 5.10.1898" voor ƒ 2150,—van Adolf en Jan Dirk Albert Vijgenboom de hui-
zen Paulus Potterstraat 381 en 383 te "s-Gravenhage. Na zijn overlijden werden de hui-
zen op 15.1.192912 toebedeeld aan zijn schoonzoon Simon Adrianus Cornelis Willem
Cras.
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Vla. Antonius Arnoldus Theodorus Markus, geb. 's-Gravenhage
28.5.1874, handelaar in aardappelen, drager Oranje Nassau Brons (KB
27.12.1934, nr 22), overl. ald. 22.2.1956, tr. ald. 6.6.1894 Catharina Wilhel-
mina Carolina van der Lem, geb. 's-Gravenhage 13.8.1874, overl. ald.
6.12.1945, dr van Johannes Petrus van der Lem en Catharina Johanna Wil-
helmina van Zanten.

Vila. Martinus Wijnand Markus, geb. 's-Gravenhage 2.4.1914, politoer-
der, overl. ald. 19.10.1962, tr. ald. 1.5.1935 Johanna Petronella Bosch, geb.
's-Gravenhage 12.7.1915, dr van Peter Bosch en Helena Wilhelmina Maria
Jansen.

VIII. Peter van Markus, geb. 's-Gravenhage 19.10.1947 (bij KB
16.7.1970 nr 80, werd toestemming verleend de naam „Markus" te ver-
anderen in „Van Markus"), adm. ambt. afd. ROS gem. 's-Gravenhage, tr.
Hawick (Gr. Br.) 23.5.1969 (ontb. 's-Gravenhage 27.5.1977) Marianna
Penning, geb. Edgware (Gr. Br.) 8.9.1948, dr van William Henry Penning
en Helena Appeldoorn.

Uit dit huwelijk, geb. 's-Gravenhage:
1. Charles Lodewijk Peter van Markus, geb. 26.2.1970.
2. Paul William Henry van Markus, geb. 20.1.. 1971.

Stam reeks 2
II. Andries van Markus, zie slumreeks 1.

Illb. Hendrik van Markus, ged. (NH) De Meern 5.1.1777, watermole-
naar Galecopper of Taatschen molen 1813-184613, overl. Oudenrijn
25.11.1846, tr. Jutphaas (stadhuis) 6.3.1805 Maria Lakerveld, ged. (NH)
Ameide Tienhoven 28.2.1777, overl. Oudenrijn 22.9.1831, dr van Jan La-
kerveld en Dirkje van Kekum.

IVb. Gerrit van Markus, geb. Oudenrijn 22.2.1820, watermolenaar Sluis-
molen 1851-1861, Galecopper of Taatschen molen 1861-1880; stoker stoom-
gemaal I 1880-188114, overl. Oudenrijn 5.6.1898, tr. ald. 7.6.1848 Agatha
Hubert, geb. Jutphaas 15.9.1824, overl. Utrecht 14.6.1890, dr van Paulus
Hubert en Haasje Blanken.

Hij kocht 10.9.188115 voor ƒ643,50 van Josefa C.H.B, van den Broeke-van Zijll,
eigenaresse van het landgoed „Welgelegen", 2230 m2 grond aan de Taatsendijk te Ou-
denrijn.
Behalve de gebruikelijke bepalingen bedong verkoopster, dat in de bestaande of te
bouwen opstallen geen kerkdiensten mochten worden gehouden of een tappersaffaire
mocht worden uitgeoefend.
Mevrouw van den Broeke-van Zijll verkreeg dit stuk grond 25.4.188116 van het Water-
schap Heycop. Zij verruilde hiervoor stukken van haar landerijen die nodig waren voor
het graven van een watergang naar het stoomgemaal aan het einde van de Taatsendijk.
Onder de ruiling waren niet begrepen de op dat stuk grond staande Galecopper molen
en het molenaarshuis. De watermolen werd 30.8.1881 openbaar verkocht en evenals
het molenaarshuis afgebroken.
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Gerrit van Markus liet op deze grond het huis bouwen, thans bekend als „Huize Ruim-
zicht", Taatsendijk 1 te Utrecht. Na zijn overlijden werd dit huis met aanbehoren op
2.12.1899 openbaar verkocht aan Theodorus en Wilhelmus de Wit, landbouwers te Ou-
denrijn, boden ƒ 1250,—. Guillam H. van den Broeke maakte echter op 16.12.189917

gebruik van het bij de verkoop aan Gerrit van Markus bedongen recht van naasting
voor de eigenaren van het landgoed „Welgelegen" en werd voor genoemd bedrag
eigenaar van dit huis.

Het gezin van Cerril van Markus en Jannigje Hazeleger (Vb) voor hun huis Taatsendijk 1,
Utrecht (foto 1906). Achter v.l.n.r.: Adrianus van Markus, geb. 5.12.1890, Cerril van Markus,
Jannigje Hazeleger, Cornelis van Markus, geb. 13.11.1887. Midden v.l.n.r.: Jannigje van Mar-
kus, geb. 19.12.1900, Gerard van Markus, geb. 19.2.1899, Aagje van Markus, geb. 6.12.1902,
Cornelia van Markus, geb. 25.12.1892. Voor v.l.n.r.: Cerril van Markus, geb. 10.2.1889. Anna

Maria van Markus, geb. 15.5.1897, Wilhelminu van Markus, geb. 3.10.1894.

Vb. Gerrit van Markus, geb. Oudenrijn 29.3.1863, machinist stoomge-
maal II 1909-192418, overl. ald. 24.2.1924, tr. ald. 17.12.1886 Jannigje Ha-
zeleger, geb. Maartensdijk 26.12.1865, overl. Utrecht 19.1.1941, dr van
Cornelis Hazeleger en Neeltje Catoen.
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Hij kocht 14.4.190019 voor ƒ 1400,— van Guillam H. van den Broekc het destijds door
zijn vader gebouwde huis aan de Taatsendijk.
Op 20.12.19132" verkocht hij voor ƒ 400,— 570 m2 van de bij dat huis behorende grond
aan zijn zoon Cornelis. Deze liet daarna het huis Taatsendijk 3 bouwen.
Op 21.7.192221 verkocht hij nogmaals stukken grond: 280 m2 voor ƒ 180,— aan Hen-
drik Kuus, die inmiddels het huis van Cornelis van Markus had gekocht, en 420 m2 voor
ƒ 270,— aan Hendrik Johannes Kuus, die hierop het huis liet bouwen thans bekend als
Taatsendijk 2.
Het huis met de resterende grond verkocht hij op 9.2.192422 voor ƒ 2200,— aan Guil-
lam H. van den Broeke, die het de naam „Huize Ruimzicht" gaf.
Van zijn zoon Cornelis, die verderop aan de Taatsendijk land bezat, kocht hij op
29.9.192123 voor ƒ 1500,— 3115 m2 grond. Hierop liet hij de huizen Taatsendijk 6 en 7
bouwen. Na zijn overlijden werden de huizen op 10.4.192424 toebedeeld aan zijn wedu-
we, die Taatsendijk 6 op 20.6.192825 voor ƒ 5000,— verkocht aan Alida Maarschalker-
weerd. Na het overlijden van Jannigje Hazeleger werd het huis Taatsendijk 7 op
13.9.194726 openbaar verkocht en voor ƒ 4250,— gegund aan Jan van Markus, geb. Ou-
denrijn 18.1.1909, die het op 27.1.197527 verkocht aan Wilhelmina L. Lissenberg-Daal-
huizen.

VIb. Hendrik van Markus, geb. Oudenrijn 21.12.1906, bouwkundige,
overl. Haarlem 11.2.1978, tr. Harmelen 1.11.1933 Jannigje Haaksman, geb.
Woerden 10.9.1907, dr van Ernst Haaksman en Jannigje Pak.

Uit dit huwelijk:
1. GerritJan, volgt Vllb.
2. Jannigje van Markus, geb. Wieringen 4.3.1938, tr. Haarlem 8.10.1965

Herbert Wilhelm Adolf Rosenke, geb. Detmold (Duitsland) 22.3.1936,
ambtenaar PTT, zn van Wilhelm Max Rosenke en Gertrud Minna Anna
Kühne.

3. Henny van Markus, geb. Wieringen 28.6.1939, tr. Haarlem 2.5.1961 Jo-
han Watling Clowting, geb. Den Helder 5.9.1935, ambtenaar rijkswerf,
zn van Frans Clowting en Catharina Meijers.

4. Erno, volgt VIIc.
5. Jan van Markus, geb. Obdam 14.8.1945, onderwijzer, tr. Apeldoorn

9.10.1974 Johanna Jeanne Christine de Bruijn, geb. Venlo 19.3.1946, dr
van Cornelis Catharinus Jacobus de Bruijn en Jantina Alida van Wouw.

6. Johan, volgt Vlld.

Vllb. Gerrit Jan van Markus, geb. Utrecht 30.11.1934, elektrotechnisch
tekenaar, tr. Haarlem 14.6.1961 Antonia Faas, geb. Nieuw Vennep
4.10.1933, dr van Leendert Faas en Suzanna Imanse.

Uit dit huwelijk:
1. Erik Jan, geb. Leiden 13.8.1964, overl. ald. 22.3.1965.
2. Ernst Jan, geb. Leiden 3.4.1967.
3. Jan Willem, geb Lisse 2.1.1.1972.

VIIc. Erno van Markus, geb. Obdam 11.8.1941, onderwijzer, tr. Aals-
meer 27.4.1970 Suzanne van Ameele, geb. Stellendam 8.3.1940, dr van
Christiaan Pieter van Ameele en Wilhelmina Suzanna van der Linden.

Uit dit huwelijk, geb. te Haarlem:
1. Marloeke Suzanne, geb. 6.7.1972.
2. Rolinka Christine, geb. 3.4.1975.
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Vlld. Johan van Markus, geb. Den Helder 18.10.1950, elektrotechnisch
ingenieur, tr. Haarlem 13.11.1974 Apolonia Horselenberg, geb. Amsterdam
27.11.1951, dr van Johannes Hendrikus Horselenberg en Maria Janneke
den Hollander.

Uit dit huwelijk:
1. Eveline J'ohanna, geb. Haarlem 19.1.1979.

P. VAN MARKUS

Noten
1 R.A. Utrecht, r.a. Papcndorp, dd. 27.1.1769, inv. nr 1058, 2e deel.
2 R.A. Gelderland, r.a. Buren, inv. nr 110, fol. 181 e.v. eninv. nr 118, fol. 167.
3 R.A. Utrecht, oud archief Waterschap Heycop, inv. nr2, fol. 83.
4 G.A. Utrecht, Buurspraakhoek l .cat. 16, fol. 101 en 104 v.
5 F.A.R.A. Baron Van Ittersum, Het Waterschap „Heycop" genaamd „De Lange Vliet"

voorheen en thans, Utrecht 1900, pag. 112.
6 R.A. Utrecht, oud archief Waterschap Heycop, inv. nr lc, resoluties 670, 672 t/m 678 en

680.
7 Idem inv. nr Ij, fol. 205.
8 A.R.A. 's-Gravenhage, Stamboeken onderofficieren en minderen 1813-1844, inv. nr 523.

volgnr9650.
9 Bewaring Rijswijk, deel 480, nr 74, dd. 23.9.1873.

10 Idem, deel 1005, nr 19, dd. 5.11.1897.
11 Idem, deel 1026, nr 6, dd. 20.10.1898. "
12 Idem, deel 2157, nr 75, dd. 15.1.1929.
13 R.A. Utrecht, oud archief Waterschap Heycop, inv. nr. lf, fol. 185.
14 Idem, inv. nr lh, fol. 270 t/m 272; inv. nr li, fol. 182 en 183; inv. nr Ij, fol. 178 en 199.
15 Bewaring Utrecht, deel 406, nr 83, dd. 14.9.1881.
16 Idem, deel 402, nr 61, dd. 30.4.1881.
17 Idem, deel 603, nr 51, dd. 30.12.1899.
18 R.A. Utrecht, oud archief Waterschap Heycop, inv. nr IL, fol. 301.
19 Bewaring Utrecht, deel 607. nr 50, dd. 28.4.1900.
20 Idem, deel 764, nr 77, dd. 24.12.1913.
21 Idem, deel 911, nr 118, dd. 26.7.1922 en deel 914, nr 135, dd. 19.10.1922.
22 I d e m , d e e l 9 4 1 , n r 8 1 , d d . 12 .2 .1924 .
23 Idem, deel 893, nr 154, dd. 1.10.1921.
24 Idem, deel 944, nr 124, dd. 19.4.1924.
25 I d e m , d e e l 1017 , n r 9 1 , d d . 4 . 7 . 1 9 2 8 .
26 Idem, deel 1369, nr 93, dd. 16.10.1947.
27 Idem, deel 2880, nr 78, dd. 27.1.1975.

DE LEGENDE VAN MIJN BETOVERGROOTMOEDERS
ZUSTER

Motto: In elke legende schuilt wel een kern van waarheid.
Toen ik nog een jongen was, zei mijn moeder eens tegen me: „Moeders

grootmoeder, en daar 'n zuster van, was getrouwd met baron De Bijer. Ze
had vier onnozele zonen". En bij wijze van verklaring voor de onnozelheid
van die kinderen zei ze nog: „De vader (van haar man) had het huwelijk
gevloekt". Van deze mededeling maakte ik de volgende aantekening: Mijn
bet-overgrootmoeders zuster was getrouwd met baron De Bijer; ze had vier
onnozele zonen" (later zou blijken, dat deze naam anders gespeld werd).
Dit briefje legde ik in m'n kastje en af en toe, bij 'n opruiming, kwam 't
weer eens te voorschijn. Een brand vernielde het, maar ik heb de woorden
altijd goed onthouden.
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Pas veel later begon ik aan mijn stamboom en kwartierstaat te werken en
daarbij dook in één van de kwartieren de familienaam Hector op, 'n naam
die ik alleen uit de kinderboeken kende en altijd op een of andere trouwe
hond betrekking had; wel een naam die je gemakkelijk onthoudt.

Met m'n stamboom was ik in Oost Noord-Brabant vastgelopen evenals
met die van twee andere takken van naamgenoten. Eén van de pogingen
om het onderzoek weer op gang te brengen was het raadplegen van de jaar-
lijkse klappers op het maandblad Taxandria. Al bladerend in de klapper
van het jaar 1914, viel mijn oog plotseling op de naam Hector. Ik herinner-
de me die naam en was natuurlijk benieuwd te weten wat er over deze
naamgenoot van mijn voorzaat vermeld stond.

De klapper verwees me naar blz. 156 en daar bleek de drager — of liever
draagster — van de naam geen naamgenoot van mijn voorzaat te zijn maar
die voorzaat zelf! Het was Maria Hector, de vrouw van Antonius Schoen-
ma(ec)kers. Zij waren de ouders van Antonia Mechtildis (Martina) Schoen-
ma(ec)kers, en deze was mijn bet-overgrootmoeders zuster!

Voorts bleek uit die bladzijde tezamen met blz. 155, dat Antonia op 12
maart 1780 te 's-Hertogenbosch trouwde met Adrianus Johannes Nepomu-
cenus Wilhelmus de Beyer. Deze was de tweede zoon van Johannes Francis-
cus Christophorus de Beyer. De eerste, derde en vierde zoon van Johannes
werden in 1802, dus ongeveer 22 jaar na het huwelijk van Adrianus, in de
adelstand opgenomen; Adrianus echter niet, kennelijk, omdat hij beneden
zijn stand getrouwd was. Want. wat zal zijn vrouw geweest zijn? Nauwkeu-
rig weet ik het niet: ik heb er (nog) niet naar gezocht.

En Adriaan, wat was hij? Hij was de zoon van een kapitein, later kolonel.
Hij zelf was in 1775 vaandrig in het regiment van Van Aerssen van Som-
melsdijk en in hetzelfde jaar, op 22 november, kreeg hij een zoon, die in
's-Hertogenbosch in de St Catharinakerk gedoopt werd. Een tweede zoon
volgde in 1877 en een derde in 1779. In het jaar daarop trouwt hij, zoals we
al gezien hebben, waarbij zijn drie zoontjes gewettigd worden. Nu zult u
misschien vragen, waarom hij niet meteen getrouwd is zodra hij wist, dat hij
vader zou worden?

De verklaring hiervoor is wellicht het feit, dat zijn moeder in 1781 in een
of ander stuk als weduwe vermeld wordt. Aha! Zijn papa is dus in 1781, of
in 1780 of nog meer waarschijnlijk vóór 1780 overleden. Welnu, deze papa
had, zoals u mijn moeder hebt horen vertellen, de verbintenis tussen
Adriaan en Antonia gevloekt, waaruit we mogen opmaken, dat hij nooit
zijn toestemming tot een huwelijk gegeven zou hebben. Na zijn dood be-
hoefde Adriaan alleen nog de toestemming van zijn moeder en u weet hoe
moeders zijn.

We zien, dat Adriaan zijn liefde trouw gebleven is, dat hij echt met Anto-
nia heeft willen trouwen. Hij heeft zijn zoontjes behoorlijk laten dopen en
heeft ze wettelijk erkend. Een vierde zoon wordt in 1781 in Groningen ge-
doopt en ten slotte in. 1785 een dochter, die weer te 's-Hertogenbosch in de
kerk van St Catharina ten doop gehouden wordt.

Alleen van de tweede zoon staat in het bewuste artikel vermeld, dat hij in
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een krankzinnigengesticht overleden is. Van de drie andere zoons wordt
geen overlijden vermeld.

Wat is er nu van de legende van mijn bet-overgrootmoeders zuster waar
gebleken te zijn?
1. Dat zij trouwde met een man van wie drie broers baron geworden zijn

(bij haar huwelijk waren ze dat nog niet).
2. Dat de naam De Beyer klopt.
3. Dat ze vier zonen kreeg.
4. Dat althans één van hen krankzinnig gestorven is.

U ziet derhalve, dat het motto klopt, dat er in elke legende wel een kern
van waarheid schuilt, in ieder geval in die van mijn bet-overgrootmoeders
zuster.

H . J . A . V A N B E C K U M

Toeval of verwantschap?

Dit verhaal — een weidsere naam kan ik het niet geven — zou niet ge-
schreven zijn, als ik mij niet kon beroepen op de uitspraak van een geleerd
man, die eens over een dergelijke publicatie zei: „It is not without its faults
but it has the great merit of existing". Er zijn genealogen, die jaren over
een probleem zitten te zwoegen en die eerst een resultaat willen hebben,
vóór zij iets publiceren. Terwijl anderen al lang de oplossing kennen, doch
die niet kunnen gebruiken. Na deze wijsgerige bespiegelingen, mijn pro-
bleem.

In Lienden zoekend naar het verband tussen Van Iterson en Van Itter-
zon, ontmoette ik een mij reeds lang uit Amersfoort bekende naam: Van
Brinckesteijn. Een Stijntje van Brinckesteijn, huijsvrouw van schepen Gijs-
bert van Itterzon, stierf te Lienden 3.12.1718 „in de kraem, zij was een bra-
ve vrouw". Daar er kinderen waren tussen 1701 en 1715 schat ik haar ge-
boorte op 1675, wat voor haar vader Gerrit van Brinckesteijn medio 1600
oplevert.

In het „Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en
Graafschap Zutphen vinden we onder Lienden (pag. 377) in het Kwartier
van Nijmegen, „een hoeve lants op den Enge".

Anneke van Lutterveld, erfgenaem haers vaeders Herben, wordt daarmee
beleend in 1720. Hulder haar man Dirk van Brinckesteijn. Zij maakt het
leen deelbaar tussen haar kinderen: Gerrit, Agatha, Herberta en Metjen.
Dirk en Stijntje zijn broer en zuster en hun vader was Gerrit van Brincke-
steijn, wiens vrouw vermoedelijk een Metjen is geweest, daar Van Itterzon
ook een dochter met die naam liet dopen.

Van de oudere vermeldingen noem ik er slechts één, en wel in de Gen. en Herald. Bla-
den, 2e jaargang (1907):
Comelis de Ridder, heer van Lunenburg. gedeputeerde uit de Ridderschap bij keizer
Karel V in 1528, overl. 1558, getrouwd met Wendelmoet van Brinckesteijn, overl.
1538, dochter van Alben Vogel, die hij had bij Antönia van Gaesbeek. Wij zullen ons
hier voorlopig maar niet in deze vrij duistere tekst verdiepen . . .

477



Een kaart uit 1843 geeft iets boven Lienden een huis ..Brinkestein", doch ot dit aan de
familie haar naam gegeven heeft, of dat het huis naar de familie is genoemd, kon ik niet
ophelderen.

Amersfoort

Toevallig van ons mede-lid, de heer Van Kregten, vernemend, dat hij
ook naar de Amersfoortse familie zocht, bundelden wij onze krachten en
misschien kunnen wij later een genealogie van deze, rond 1700, aanzienlij-
ke familie geven. Ik zal thans volstaan drie of vier generaties te geven, dan
hebben we de tijdgenoten van de naamgenoten in Lienden.

Op 28.4.1614 gingen in Amersfoort in ondertrouw Guert Tuenisz en Fyt-
gen Sweeren,'beide van Wageningen. Zij krijgen „betoon" om 8.5.1614 te
Leusden te trouwen.

Blijkbaar heeft de familie daar reeds belangen, doch boeken van Leusden bestaan niet
meer. Een kleinzoon, de latere notaris Anthonis van Brinckesteijn, wiens doop onvind-
baar is. kan in Leusden gedoopt zijn.

Daar de man, die vrijwel altijd als „bomesijwereker" wordt vermeld, als
weduwnaar van Fytge Sweeren 4.11.1627 hertrouwt met een meisje uit
Woudenberg: Annitgen Ghijsberts, vinden wij de boedel in de weeskamer
en wel met twee akten (fol. 215) onder elkaar, beide van 15 oktober, de
eerste met het jaar 1627 en de tweede met 1625. De eerste is een opneming
van de „koopmanschap": linnen en katoenen garens, „bombasijnen" enz.
Het lijkt mij een vrij behoorlijke voorraad en we zien bedragen van 1829,
127, 681 en 130 guldens. Wij krijgen enigszins een indruk van de waarde
van de gulden, als we zien dat aan de beide kinderen van Fytge Sweeren, als
zij „tot haere mundigen dagen" zullen zijn gekomen, 25 gulden zal worden
uitgereikt. Deze nog in leven zijnde kinderen zijn Marritgen, wier doop wij
vinden 25.3.1616 en Steven, gedoopt 6.12.1618.
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De boedelscheiding, waarin twee huizen genoemd worden en een paar
vorderingen, is verder interessant, omdat een broer van Guert Tuenisz —
die in de notariële akten Goordt Tonisz heet-— verschijnt, Willem Tonisz,
van wie ik in Amersfoort niets vond. Er is verder nog een stukje land, in 't
veen, tussen Harselo en Wageningen.

Een blik op de kaart leert ons, dat we nu dichter bij Lienden zitten, want
Wageningen ligt — zo als de vogel vliegt — slechts 10 kilometer hoger op
aan de Neder-Rijn.

Steven, wiens handtekening wij vaak in de stukken van zijn zoon Anthonis
van Brinckesteijn aantreffen, tekent afwisselend als Steven Guerdtsz en Ste-
ven Guerdtsz van Brijnckesteijn. Ik vermoed, dat hij op zijn oude dag — ik
heb nog handtekeningen van 1677 — bij zijn zoon inwoonde. Als deze plot-
seling naar iemand toe moest, die „sieckelijck te bedde was leggende" om
een testament te verlijden, wat was dan makkelijker om vader als getuige
mee te nemen . . .

Steven Geurtsz was „cramer" (= koopman) en trouwde 14.1.1644 Hubert-
gen Galtus. Als haar „weduwer" hertrouwt hij 25.6.1650 Grytken Reyers,
weduwe van Reyer Reyersz.

Blijkens een akte bij notaris Reijnier van Ingen, waren 6.8.1666 van de
eerste vrouw twee kinderen in leven: Anthonis en Fytgen Stevens, en van de
tweede vier, niet met name genoemd. Anthonis Brincksteijn, jongman van
Amersfoort, trouwde 26.4.1670 met Teuntje van Bemmel. Hij is de latere
notaris, raad, schepen en weesmeester en de familie raakt nu verwant met
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Van Goudoever, Van Deventer, Methorst e.a. Hij is een tijdgenoot van de
naamgenoten in Lienden.

De schamele oogst is dus, dat we twee groepen hebben, niet ver van el-
kaar verwijderd in Lienden en Wageningen en een huis Brinkestein bij
Lienden. Waar zou de oplossing van dit genealogisch vraagstuk liggen?

A.K. VINK

ADDENDA ET CORRIGENDA

KWARTIERSTAAT PROF. DR JOHANNES DIDERIK VAN DER WAALS
(Gens Nostra XVII (1962), pag. 226 en 227)

In deze kwartierstaat zijn enkele fouten geslopen. De volgende correcties dienen te worden
aangebracht:

IV/3 Pieler Montfoorl, trijpwever, geb. Leiden ca 1757. overl. ald. 8.5.1829.
V/5 Abraham Montfoorl, ged. Leiden 14.9.1729, greinwever, begr. ald. tussen

12/19.6.1773. zn van Pieter Montfoort en Lijsbcth Lose (Louazie, Louage), ondertr./tr. Leiden
17.12.1756/2.1.1757

V/6 Calharina Tiloo, ged. Leiden 7.2.1734. overl. ald. 25.11.1814. dr van Jan Tilo en Mar-
tijntje Hendriks (Turk).

Mevr. E. J. M. VAN LEEUWEN-STRIJBOSCH, Umuiden

Idem

IV/5 Jacobus van den Burg, overl. Leiden 30.12.1818. tr. (1) Elisabeth Wiggcrs; ondertr./tr.
(2) Leiden 17.3/1.4.1797 Geertruy Kampman; ondertr./tr. (3) Leiden 17.8/1.9.1798 Necltje
van Wijk.

V/11 Philippus Wiggers, ged. (Luth.) Leiden 3.11.1715, zn van Anthoni Wiggcrt en Jacomi-
na Kunst.

Ir F. NAWIJN. 's-Gravenhage

GENEALOGIE WISPELWEY
(Gens Nostra XXXVII (1982), pag. 144-145)

Van de heren H. Knoops van 't Jagt te Diemcn, Ir G. L. Meesters te Utrecht, Ir H. A. E. de
Vos tot Nederveen Cappel te Zeist en J. Kortenhorst te 's-Gravenhage ontvingen we de vol-
gende gegevens.

IV3h. (Jan) Lourens Wispelwey, vaandrig in het Regt. Oranje-Drenthe 22.3.1748. sous-lieu-
tenant 19.2.1771, luitenant 2.9.1773. capitein bij de armee 19.7.1779. capitein-titulair te Coe-
vorden 20.12.1793, overl. voor 11.3.1797, tr. Johanna Roüna Huizing, ged. Dalen 1.1.1728.
overl. voor 11.3.1797. dr van Rudolph Jan Huizing en Bouwina Johanna Huizing. Hun oudste
zoon. Johannes Bernardus Wispelwey, luitenant van de Bataafse artillerie werd 21.4.1797
(Leenregister Overijsel 3132) beleend met Oevink te Bunnevelde.

V 1. Jacob(us) Wispelwey (voerde als wapen: een zandloper), student te Lingen sept. 1728.
predikant te Grijpskerke, tr. Cornelia Rijchiers.

Abraham Wispelwey. geb. Zwolle 2.12.1789, ijzerhandelaar, wordt vermeld in het Nieuw
Ned. Biogr. Woordenboek.

Gerardus Wispelwey, tr. Coevorden, 7.7.1745 Roelefijn Barteling. Uit dit huwelijk geb. Coe-
vorden:
1. Henderijka, ged. 7.5.1749.
2. Alida, ged. 2.4.1752.
3. JanJacobus, ged. 21.9.1755.

Albenien Wispelwey Egbertsdr., overl. 9.12.1802, tr. Coevorden voor 1751 Cerril Wolter-
som, ged. ald. 23.10.1722, overl. na maart 1763, zn van Abraham Woltersom en Grieticn Sluij-
ters.

Een genealogie Wispelwey is in bewerking bij de heer R. van der Akker. Foet 10. 8603 DM
teSneek.

A. VAN DER HONING. Oudeschoot
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GENEALOGISCH ONDERZOEK NAAR JOODSE VOOROUDERS
(Gens Nostra XXVI (1971), pag. 401 e.v. en XXXVI (1981), pag. 428 e.v.)

pag. 407: onderschrift van de akte van naamsaanneming, 2de regel: ..Joseph voor zich en zijn
vier zoons en vier dochters de naam Winkel en de verder in de".
pag. 408: alinea 3, regel 6, na Israël David Enthoven invoegen: (1754-1829).
idem: noot 28, regel 1: na de eerste zin invoegen: Zijn beroep was horlogemaker.
pag. 410: alinea 3, regel 7; lees i.p.v. negen: elf.
idem: noot 34: invoegen na Winkel (kw.st. nr 16): Daniels (kw.st. nr 17); zie hierna de toevoe-
ging bij noot 1.
idem: noot 34: invoegen naJitta (kw.st. nr 39): Gans (kw.st. nr49).
pag. 412: nr 12: overl. Amsterdam 7.5.1905. Na zijn trouwdatum (22.5.1850) invoegen: noot
iaa.
idem: nr 18: regel 2, na trouwjaar (1795) invoegen noot iab.
idem: noot i, regel 1: lees i.p.v. tevoren: voor zijn eerste huwelijk.
idem: tussen noot i en noot ia invoegen:
iaa Necrologie in Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland 12.5.1905 (jg 21).
'ab Op 4.8.1795 sloten zij hun huwelijkscontract ten overstaan van notaris Marius Sijthoff te 's-

Gravenhage.
pag. 413: nr40: Heiman lsaac was koopman.
idem: nr 42: Philip Marcus van Son was slachter en koopman. Hij tr. Amsterdam 1769 pa.
idem: nr43: lees i.p.v. Mozes: Samuelcn i.p.v. 12.6.1808: 16.5.1806.
idem: nr44: David Jacob Hartogs was goudsmid.
idem: nr 72: lees i.p.v. 72: 76.
idem: nr 74: lees i.p.v. 74: 78.
idem: nr 75: lees i.p.v. 75: 79.
idem: Noot 1 vervolgen met: De zoon van zijn broer Joseph Salomon, Salomon Joseph Daniels
(geb. Amsterdam 1772, overl. ald. 30.10.1851) heeft bij akte van 3.3.1812, verleden te Am-
sterdam, verklaard de naam Daniels te behouden.
idem: Noot o vervolgen met: Nathan Joseph trad in 1779 te Amsterdam in het huwelijk met
Judith Arons van Dort. Hij was koopman in (edel-)stenen. De uit dit huwelijk geboren zoon
Wolf Nathan Josephus Jitta, alias Wolf Levie Juda (geb. Amsterdam 29.11.1792, overl. ald.
20.5.1850), goud- en zilversmid (Kalverstraat 161) was hofjuwelier. Zijn meesterteken is onder
nr 924 te vinden in: K. A. Citroen, Amsterdamse zilversmeden en hun merken, Amsterdam
1975.
idem: Na noot p invoegen:
Pa Philip Marcus van Son hertr. Oisterwijk 5.8.1809 Heiltje (Helena) lsaac van Gelderen, geb.
Hoorn 1770, wed. van Benjamin Cohen Jacobs.
pag. 414: Nr98: lees i.p.v. David Gans: Joseph Gansm (zie aanvulling in 1981).
idem: Invoegen voor noot ra een nieuwe noot ra.
™ De naam Gans is blijkens het naamsaannemingsregister van 1811 te Dinxperlo behouden

door lsaac David (1746 — overl. Veghel 18.10.1826), slachter. Hij was waarschijnlijk Jo-
seph's jongere broer, gelet op zijn leeftijd en op het feit dat zowel de kleinzoon van Joseph
(kw.st. nr 24) als de zoon van lsaac (blijkens het naamsaannemingsregister van Dinxperlo)
David heetten. Uit dit register zijn nog twee andere aanwijzingen voor de verwantschap te
putten: (1) lsaac had ook een zoon die Joseph heette en (2) hij had banden met Amsterdam,
waar zijn derde zoon Juda woonde.

idem: Noot ra vernummeren in rb en de inhoud vervangen door het volgende:
rb Door Simon Koster is in zijn boek De legenden van Sarah Bernhardt, Zutphen 1974, aange-

toond dat de veronderstelling dat Sara Bernhardt (S.B.) een afstammelinge zou zijn van het
artistengeslacht Kin(g)sbergen (K.) onjuist is en dat alleen een band tussen S.B. en de fami-
lie K. bestaan heeft doordat Sara Abraham K. (geb. Amsterdam 1809, overl. Weesp
6.9.1878) de stiefmoeder was van Judith Bernard (geb. 1821), die op 22.10.1844 te Parijs
buiten echt beviel van een dochter die de beroemde actrice zou worden. Nu de reden van de
vermelding van S.B. in de oorspronkelijke noot — haar mogelijke familierelatie met de in
de kw.st. voorkomende leden van de familie K — is weggevallen, behoeft niet nader te wor-
den onderzocht de graad van verwantschap van deze, enige generatie eerder levende, leden
met genoemde Sara Abraham K.

Mr H. WINKEL. Amsterdam
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KWARTIERSTAAT VAN BLAR1CUM-REIJERS
(Gens Nostra XXXII (1977), pag. 193 e.v.; XXXIII (1978), pag. 347 e.v.; XXXV (1980), pag.

363 e. v.)

60. .Wilhelmus van de Ven, overl. Amsterdam 2.10.1809.
61. Maria Carolina Josepha de Wael, overl. Tilburg 23.1.1848.

148. Cornelis Jansz Bongenaer.
260. Adriaen (Arien) Willemze Bogaert, jm. van Utrecht, herbergier, ondertr./tr. (2) Utrecht

(Jacobikerk) 20.7/7.8.1684 Johanna Catharina van Nieburg, wed. van Wilhelm Parsick;
ondertr./tr. (1) Utrecht (Anthoni Gasthuis) 8/24.3.1668

261. Aellie Gerrils van (den) Hardenbergh, jd. van Utrecht, begr. ald. (Jacobikerk)
15.9.1681'.

296. Jan Cornelisz Bongenaer, ondertr. (2) Harmelen 3.6.1683 Claesje Arents, jd. van
Utrecht, tr. (1)

297. Emerentia van Malsen, overl. vóór juni 1683.
520. Willem Willemsz Bogaert (Bogardl), woonde Utrecht op Luchtensteyn. begr. Utrecht (St

Jobsgasthuis) 17.9.1666, tr.
521. Marrichgen Jans den Beedt (Beih), begr. Utrecht (St Jobsgasthuis) 13.5.16792.
592. (waarsch.) Cornelis Jansz Bongenaer, overl. vóór 1672. tr.
593. Geertje Gijsberls van Goch. Zij hertr. Breukelen 25.2.1672 Gerrit Lambertsen Tantijn,

jm.
De meeste van deze aanvullingen mocht ik in dank ontvangen van de heer P. H. Bogaard te

Bilthoven.

Noten
1 Begraafboek Stad Utrecht. Zie ook Nots Barth. van Eek. 25.10.1670, inv. S no. 207.
2 Begraafboek Stad Utrecht. Zie ook Nots Cornelis van Vechten, 7.5.1663, 21.7.1666 en

26.3.1668, inv. Sno. 217.
F. X. M. VAN BLARICUM, Terborg

BOURSSE
(Gens Nostra XXXV (1980), pag. 278 e.v. en XXXVII (1982), pag. 14. e.v.)

1980, pag. 283, 6de regel van boven: lees: 3. Joannis, ged. Amsterdam (Oude Kerk)
14.4.1680.
idem, pag. 283, regel 11 van boven: lees i.p.v. overl. 1687 (?): begr. Amsterdam 29.6.1688.
idem, pag. 283, 18de regel van boven: na 1679 invoegen: volgt XlVf.
1982. pag. 15, 8ste regel van onderen: XlVf. Jo(h)annes Boursse. ged. Amsterdam (Zuider
Kerk) 25.9.1680.
idem, pag. 15, laatste regel: i.p.v. vermoedelijk is hij de Jacob, lees: hij isde Jacob.

T. DEN HERDER, Naarden

BOURSSE
(Gens Nostra XXXV (1980), pag. 29 e.v.)

Pag. 29 en 30: Xlla. Volgens testament van Jacques Boursse Pietersone, geb. van Valenchien-
ne, coopman, verleden voor nots. P. Ruttens te Amsterdam op 5.9.1619 ( N A . 614A, f.317)
was de volgorde van zijn kinderen, geprocreëert bij Robberde Nocl, als volgt: Bartrammi (ge-
huwd met Jean Ie Vaulx), Marguerite, Helena, Charlotte, Maria, Ester, Judith en Pieter.

Mevr. M. VULSMA-KAPPERS. Amsterdam

WAPENKAART COMMANDANTEN DER ZEEMACHT
(Gens Nostra XXXV (1980), pag. 68 e.v.)

In het Den Heidernummer van Gens Nostra (1980, nr 3/4) werden de wapens van de Com-
mandanten der Zeemacht in Nederland gepubliceerd. Inmiddels is gebleken dat één van die
wapens ten onrechte gevoerd wordt. Het boven de naam Hulshof op pag. 70 afgedrukte schild,
blijkt niet tot die familie, maar tot die met de naam Hulshoff met dubbel f te behoren.
Hoewel het niet geheel uitgesloten mag worden geacht, dat beide families tot een zelfde oor-
sprong teruggaan, is daar nog geen bewijs voor aanwezig.

H.C. " T J O N G , Dordrecht
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KWARTIERSTAAT RIETVELD
(Gens Nostra XXXVI (1981), pag. 44 e.v. en pag. 430)

Wanneer men zich bij weinig voorkomende familienamen in kleinere plaatsen alleen door de
DTB Iaat leiden, kunnen soms toch verkeerde conclusies worden getrokken. In de ondertrouw-
akte van Maria Couper is vermeld: ,.jd. van Leerdam"; inderdaad werd de doop van een Maria
Couper op 3.4.1723 gevonden als dochter van Jolumnes Couper en Anna Cornelisse de Jongh.
In zo'n geval zal men niet gauw geneigd zijn te veronderstellen dat er in dezelfde periode te
Leerdam nog een naamgenoot zou wonen die eveneens een dochter Maria had. Tijdens het
doornemen van het rechterlijk archief van Leerdam bleek dit echter toch het geval.

Als gevolg hiervan dienen de kwartieren van Maria Couper te worden gecorrigeerd.
347. Maria Couper, geb. tussen 8.9.1697 en 17.8.1707, begr. Ameide 31.5.1782.
694. Johan Couper, „jm. van Breda", verm. ged. ald. 11.6.1655, overl. vlak na 20.8.1736; tr.

's-Gravenhage29.ll.1693
695. Maria de Bruijn, geb. vóór 27.9.1671. overl. tussen 19.5.1724 en 28.3.1732.

1388. (verm.) Willem (William) Couper, overl. na 13.3.1671; tr.
1389. Elisabeth Kramer alias LijsbethJan Oomen, overl. na 13.3.1671.
1390. Mr Isaac de Bruijn, won. Giessen-Nieuwkerk, overl. tussen 29.6.1681 en 6.4.1701. tr.
1391. Cornelia Heemskerk, overl. na 6.4.1701, tr. (2) Jacob van Cleef.

D. F. TOLLENAAR, Bilthoven

HET BETUWSE GESLACHT VAN DE WESTERINGH
(Gens Nostra XXXVI (1981), pag. 273 e.v.)

pag. 274. Gijsbert Hendriksen van de Westeringh was ..heel bouwman" te Lakemond'. vermoe-
delijk op een groot pachtbedrijf. Hij behoorde in Lakemond met Jhr van Doeijenburgh tot de
hoogst aangeslagenen voor het familiegeld1-2. In 1697 had hij 8 paarden en 4 jaarlingen3 voor
zijn bedrijf; in een ander jaar bezat hij 6 paarden en 6 koeien'.
pag. 276/277. Jantje Gijsberls van Westeringh, overl. tussen 7.4.1700 en 2.2.1701. Jan Verhuet
is niet overl. 1700/09, maar verm. 1712/19. Hij hertr. Westervoort (ondertr. Zetten 9.2.1701)
Jenneke Jansen. Zijn zoon Goosen, ged. Eist 26.6.1698 is niet overl. 1702/19, maar 1702/12,
want 17.1.1712 werd opnieuw een zoon Goosen gedoopt4. Het andere zoontje Gijsbert uit het
eerste huwelijk moet kort na de geboorte, in elk geval vóór zijn vader hertrouwde, overleden
zijn.
pag. 277. Mary (Maria) Gijsberts van Westeringh en Peter Rijeken, beiden overl. Kesteren
1726/42. Peter Rijeken pachtte waarschijnlijk dezelfde boerderij in Lakemond als zijn schoon-
vader, want vanaf 1701 behoorde hij met Jhr van Doeijenburgh tot de hoogst aangeslagenen
voor het familiegeld. In 1712 komt zijn naam nog wel, in 1713 niet meer voor op de lijsten voor
het familiegeld2. Toen waren zij vermoedelijk.naar Kesteren verhuisd. De relatie van de fami-
lie Van de Westeringh met Rotterdam (blz. 285-286) liep waarschijnlijk niet via Hendrik van
Westeringh, maar via Rijk Peterse van Kesteren, zn van Mary van Westeringh en Peter Rijeken.
Rijk van Kesteren, geb. Opheusden (Lakemond?), tr. Rotterdam 10.5.1729 Grietje van der
Linden, geb. Lienden. Tussen 1730 en 1742 lieten zij 6 kinderen te Rotterdam dopen; 2 ervan
bereikten de volwassen leeftijd.
pag. 277. Jan Peters hertr. ca 1720 Gerritje Thomasse van de Pol, dr van Thomas van de Pol en
Inge Vonck. Zijn zoon Peter Jansen uit zijn eerste huwelijk met Trijneke Gijsberts van Weste-
ringh tr. Jantje Ponsen, enig kind uit het tweede huwelijk van bovengenoemde Inge Vonck met
Roelof Ponsen. Vader Jan Peters en zoon Peter Jansen trouwden dus beiden een dochter van
Inge Vonck.
pag. 278. Jacoba Roggeveen was vermoedelijk dr van Engelbregt Hendriks Roggeveen (hertr.
Maartje Jorisse Groenrijs, wed. Olivier Hubregts Staal). Voor gegevens over het geslacht
Groenrijs, zie het artikel van T. van der Loos5.
pag. 279. Jacob Koek Sr was vermoedelijk niet een buitenechtelijke zoon van Anna Gertrud
Koch, maar een zoon van haar broer Michael Koch. Zijn doop is niet te Kirchberg gevonden.
Michael Koch uit Kirchberg was soldaat die later invalide werd, tr. Magdelena N. en hertr. An-
na Catharina Schaumann. Uit het eerste huwelijk werden in elk geval tussen 1702 en 1706 3
kinderen te Kirchberg gedoopt. Michiel Koek wordt als vader van Jacob Koek genoemd in het
testament dat Jacob Koek en Johanna Taay in 1738 lieten opmaken6.
pag. 279. Agneta (Angeniet) Diets, 2de echtg. van Jacob Koek Sr, werd ged. Nijmegen
12.9.1704, dr van Willem Duts (Diets) en Hester Stevens.

483



pag. 279. Jacob Koek Jr, overl. 9 (niet 27)6.1795, blijkens de overlijdensadvertentie: „Heden
namiddag, ten half drie uren, overleed myn waarde Man. de Burger Jacobus Cok, aan de ge-
volgen van eene Slymziekte, in den ouderdom van 48 jaren en ruim 5 maanden, tot my en my-
ner zeven meest onnozele Kinderen groote droefheit; ik twyffel niet of myne Familie en Be-
kenden zullen in mync rechtmatige droefheit wel willen deel nemen; verzoeke van Brieven van
Rouwbeklag verschoond te blyven. Delfshaven den 9 Juny 1795. Het eerste jaar der Bataaf-
sche Vryheit. Uw bedroefde Burgeres, Adriana Koenerding, weduwe Jacobus Cok".
Voor gegevens over het geslacht Koenerding, zie een recente publikatie7.
pag. 283. l le regel van onderen: In januari (= Louwmaand) 1809 troffen overstromingen de
Betuwe.
285/286. De relatie met Rotterdam was anders dan vermoed werd; zie aanvulling bij blz. 277.
Catharina van Westcringh zou wel eens in het huishouden van haar neef Rijk Peterse van Kes-
teren geholpen kunnen hebben.

Nolen
1 G. A. Wageningen; inv.nr 194.
2 id.; inv.nr 190.
3 id.; inv.nr 178.
4 W. de Vries: Stamreeksen Verhued(t); Ned. Arch. Gen. en Her. 2, nr 6 en 7, (1940), blz.

121-126 en 155-158.
5 T. van der Loos: Het geslacht Groenrijs; Ons Voorgeslacht 34, nr 280 en 285 (1979). blz. 25-

32 en 259-261.
6 R. A. Gelderland; R. A. Tiel, inv.nr437.
7 R. K. Vennik en A. J. Vennik-van der Linden: De Koenerdings, een Remonstrants geslacht

van chirurgijns en predikanten (1981).
Ir W. VAN DE WESTERINGH, Heteren

Kwartierstaat Kersten
(Gens Nostra XXXVI (1981), pag. 340 e.v.)

108. Leonardus Geenen is niet ged. Neer 24.12.1733 als zn van Godefridus en Helena Hoofer,
doch isgeb. ca 1742.

216. Hermanus Geenen, geb. Neer 24.7.1711, tr. ald. 27.1.1740
217. Wilhelmina Verhaeg, geb. Neer 26.4.1712.
432. Wilhelmus Geenen, tr. Neer 30.11.1702
433. Maximiliana Tobben.
Gegevens ontleend aan onderzoekingen van P. Geenen te Boxtel en aan de publicatie van A.
G. M. Koomen: Op naar Neer (demografisch onderzoek naar een leefgemeenschap in Midden-
Limburg tussen 1695 en 1805).

A . J .GODRIE , Boxtel

Nolet de Brauwere van Steeland
(Gens Nostra XXXVI (1981), pag. 405 e.v.)

pag. 406, regel 24 van boven: Joanna van der Burg was dr van Cornelis Dirksz van der Burg
(niet: Nolet) en Anna Jacobsdr van Bladeren.

Mr Dr V. A. M. VAN DER BURG, Zeist

Familieaantekeningen Inia
(Gens Nostra XXXVI (1981), pag. 408)

De schrijver van de aantekeningen in de familiebijbel is: Augustus Atzes Inia, ged. Suawou-
de 16.5.1686, zn van Atzo Harmanus Inia, predikant te Suawoude. overl. 1691 en diens echtge-
note (huwelijk Dokkum 21.12.1671) Cornelia Augustini van Riskinga, afk. van Francker.

E. J. POSTMA, Bilthoven

Goedhart
(Gens Nostra XXXVI (1981), pag. 409e.v.)

Bij de voorbereiding van bovenstaande publicatie is — bij het noodzakelijk gebleken over-
schrijven — een „kladblaadje" gebruikt, waardoor het gezin van III Cornelis Alberls Goedhart
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(pag. 412) er slecht afkomt. Bij katholieke gezinnen zitten we vaak met te weinig gegevens,
zodat we die op andere wijzen moeten opbouwen. Zo ook hier. Als vast punt is het beter de op
24.1.1715 (R. A. Nieuwer-Amstel 2388, fo. 81-84) in boedelpapieren genoemde, toen nog le-
vende kinderen te geven. Dit zijn: uit het eerste huwelijk met Immetje Pieters Soetelief: de
reeds met Jacob Cerrits Blom getrouwde Aegje; Albert. jong gestorven, Lijsje, Pieter (volgt
IV), Marretje en Grietje. Hun voogd is de oom Gerrit Pieters Soetelief, wiens voornaam in
Zaandam nog wordt geëerd als daar Gerrit op 21.10.1765 gedoopt wordt. Uit het tweede hu-
welijk van Cornelis Albcrts met Annetje Jacobs: Immetje, Jacob en Jannetje.
Albert, die in 1715 nog minderjarig is, blijkt in 1722 reeds overleden, als Meijnsje Claes zijn
weduwe wordt genoemd. Op 20.2.1722 is zijn erfenis reeds verdeeld: op die datum machtigt de
reeds te Koog wonende Pieter (IV) zijn zwager Blom de hem toekomende gelden te ontvan-
gen. Albert is dus kinderloos gestorven.

Ch. GOEDHART, Bussum

KWARTIERSTAAT SWAR T-MULDER
(Gens Nostra XXXVI (1981), pag. 433 e.v. en XXXVII (1982), pag. 26 e.v. en pag. 111 e.v.)

287. Annetje Ariens Los, ged. Hoorn 6.4.1710.
297. moet zijn: Helena Meutgens, alias Wingart of Bongart, overl. Doenrade 29.12.1715 als

Helena Wingart. Verm. dr van Reinerus Wingar en Maria Meutgens, zij ovcrl. Doenrade
sept. 1702.

303. Marieke Cuijpers, overl. Groningen 26.1.1786.
460. Dirk Claasz Bruijn (Spek), begr. Broek in Waterland 21.1.1806.
574. Adriaen Pietersz Los, ondertr./tr. Hoorn 30.1/14.2.1700
575. Trijntje Dirks.
706. Jan Claasz Vlaer, geb. Hoogwoud ca 1676.
907. Trijntje JansJannevaers, overl./begr. Watergang 27.3/30.3.1758.
914. Hendrik Huijbertsz Smit, begr. Kwadijk 26.6.1780, tr.
915. Geertje Jans Boom, begr. Kwadijk 13.12.1762.
916. Cornelis Klaasz Krijgsman, ged. Warder 12.8.1685, begr. ald. 2.1.1748. tr.
917. Trijntje Jacobs Akes, ged. Warder 13.7.1704, begr. ald. 8.3.1775.

1412. moet zijn: Claas Willemsz Vlaer, geb. Hoogwoud ca 1633, overl. ald. 1712/17 (not. arch.
2006 nrs 111 en 157, 2007, nr 135, 2008 nr 125, RA Haarlem), waarbij als zijn kinderen
worden genoemd: Willem Claasz Vlaer, Teunis Claesz Vlaer, Jan Claesz Vlaer, Geert
Claes Vlaer en Lijsbeth Claes Vlaer, tr.

1413. Trijn Jans.
1416. Jan Willemsz Sneven, van Nieuwe Niedorp, ondertr. ald. 27.4.1664
1417. Lijsbeth Broers, van Winkel.
1814. Jan Sijmonsz Jannevaers, begr. Watergang, 1.5.1714, tr.
1815. Neeltje Jans van Sanen, ged. Broek in Waterland 23.9.1665, begr. Watergang 7.3.1730.
1828. Huijbert Hendriksz, smid, begr. Kwadijk 17.10.1735.
1834. Jacob Pietersz Akes, begr. Warder 18.5.1763, tr.
1835. Hillegont Pieters, ged. Warder 13.2.1679, begr. ald. 14.2.1716.
1836. Dirk Claesz Haan of Pauw, ged. Warder 13.9.1665, tr. 1707
1837. Griet Pieters, ged. Warder 19.9.1688, moet zijn: ged. Warder31.1.1672.
1838. Jan Jansz Dekker, begr. Warder 30.8.1714, tr.
1839. Aefje Jacobs Vlaming.
2709. Maria Frederiks, ged. Wcrvershoof 6.3.1651'.
2824. Willem Claesz Vlaer, genoemd te Winkel 1602, 1628, te Hoogwoud 1634, tr.
2825. Lijsbeth Maertens.
2832. Willem Jansz Sneven, te Nieuwe Niedorp, overl. vóór 20.4.1665. Waarsch. afkomstig

van het gehucht Sneven, gelegen tussen Schagen en Kolhorn.
2835. Anna Cornelis, te Winkel 1664.
3616. Pieter Harmensz Abb(e)ring, ged. Becmster 4.11.1639, ondertr. Zaandam 28.4.1658
3617. Lutsia Heeres.
3626. Outger Claasz Pranger, harpoenicr, begr. Watergang 26.12.1708. tr.
3627. Lijsje Claas, begr. Watergang 19.4.1713.
3628. Sijmon Jansz Jannevaers, burgemeester van Landsmeer voor het verndel Watergang, tr.

Watergang dec. 1658
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3629. Trijntje Sijmons.
3630. Jan Jansz van Sanen, ged. ald. 22.6.1636, burgemeester van Broek in Waterland 1684,

1687, begr. ald. 22.2.1691, ondertr. ald. 6.1.1664
3631. Brechtje Muus Admiraal, ged. Broek in Waterland 7.10.1635, begr. ald. 13.6.1702.
3650. Pieier Heijnsz Sijs, ged. Edam 14.1.1632, overl. ald. ca 1680.
3664. Cornelis Jansz Crijgsman, te Warder, overl. ca 1654, tr.
3665. Luw Gerbrandls.
3668. Pieter Pielersz Akes, te Warder, geb. ca 1643, tr.
3669. Trijn Dirks Butler.
3670. Pieter Claesz, „op de sluijs" te Warder , geb. ca 1640, tr.
3671. Griet Cornelis Wester.
3672. Claes Pietersz Pauw, te Warder, tr.
3673. Marie Claes.
3674. moet zijn: Pieter Usbrandsz, te Warder, begr. ald. 4.3.1705, tr.
3675. moet zijn: Marij Pieters (doop niet juist)', begr. Warder 16.10.1727.
3677. moet zijn: Geertje Cornelis.
3678. Jacob Jacobsz Vlaming, begr. Warder 27.1.1727, tr.
3679. Lijsbeth Jans Swaan, begr. Warder 28.10.1712.
3860. lsaacGodron, ged. Utrecht 3.1.1647, begr. ald. 3.2.1738, ondertr. ald. 28.4.1670
3861. moet zijn: Jannetje Fonden, begr. Utrecht 3.5.1725.
5386. Freek Freeksz, te Wervershoof, geb. ca 1590, tr. 1615
5387. Trijntje Cornelis.
5418. Freek Freeksz, te Wervershoof. geb. ca 1622, tr. Wervershoof 8.4.1645
5419. Aldegundis Claasdr.
5648. Claes Sijmonsz Vlaer, van Winkel, leefde nog 21.8.1606, tr.
5649. Trijn Reijersdr. In het testament van haar moeder, Gerbrich Wijerts (zie nr 11299), wor-

den als hun kinderen genoemd: Sijmon, Reijer, Cornelis, Pieter, Jan en Willem Claes-
soonen Vlaer.

5650. Maerten Jansz Sijbercarspel, te Hoogwoud.
7232. Harmen Pietersz, schepen van de Beemster in 1639, begr. ald. 16.4.1641, tr. (I) verm.

Jannetje Pieters; ondertr. (2) Beemster 12.2.1639, als wedr van Colmerland (Kollum-
merland)

7233. Maritje Buijckesdr, van Barsingerhorn; hertr. Beemster 1.2.1643 Huijbert Adriaensz,
van Watergang. Het staatboek van de weeskamer van de Beemster vermeldt dd.
7.9.1650: Pieter Harmensz en Harmen Harmensz, kinderen van Harmen Pietersz
(overl.) en Maritje Buijckes, „jegenwoordig gehuwd met Huijbert Adriaensz. De akte
werd 3.10.1662 ondertekend door: „Pieter Abbringh Francois, schoolmr en Harmen
Harmensen Schoudt, schoolmr tot Watergang (SA Purmerend, ORA 4081).

7252. Claes Outgersz Pranger, te Watergang overleden vóór 21.9.1651. Mogelijk identiek aan,
of kleinzoon van Claes Outgersz alias Pranger, reeds als meerderjarig vermeld in 1592
te Zuiderwoude.

7256. Jan Claesz Jannevaers, genoemd te Watergang 8.5.1621. Te Monnickendam wordt
reeds genoemd, dd. 12.5.1579 als schepen; Jan Claesz Jannevaers. alsook Claes Janne-
vaerssoon.

7258. Sijmon Heijns, te Watergang, overl. 1647/52, tr.
7259. Grietje Claes Bet, overl. vóór 4.11.1643.
7260. Jan Jansz van Sanen, begr. Broek in Waterland 19.1.1670, tr.
7261. Neeltje Pieters, begr. Broek in Waterland 28.9.1660.
7262. Muus Melisz Admiraal, burgemeester van Broek in Waterland 1649, 1653, 1657, 1661,

begr. ald. 24.11.1662, tr.
7263. Marijtje Claesdr.
7297. Lijsbeth Jans Rijckemans.
7298. Jan Remmensz, tr. Edam 24.4.1628
7299. Femmetje Jans Rijckemans.
7300. Heijn Claesz, te Edam.
7304. Dirk Gerritsz, te Warder, overl. voor 28.5.1665, tr.
7305. Trijn Jacobs, leefde nog 28.5.1665.
7328. Jan Pietersz Crijgsman, genoemd te Warder 1624 en 1630.
7332. Pieter Jacobsz Akes, geb. Warder ca 1616, tr.
7333. Griet Pieters Nienghs.
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7338. Dirk Pietersz Butler, te Warder, geb. ca !614,overl. 1653, ondertr. Warder 16.1.1639
7339. AefHillebrands.
7342. Cornelis Dircksz Wester, te Warder, tr.
7343. Hillegont Pieters Pauw.
7348. UsbrandJansz, te Warder, tr.
7349. Griet Pieters.
7350. Pieter Claesz Koster, te Warder, tr.
7351. Trijn Dirks.
7358. Jan Dirksz Swaan, te Warder, geb. ca 1618, tr.
7359. AefJans.
7408. Cornelis Cornelisz Neesman, geb. Beemster ca 1632, tr.
7409. Jaepje IJsbrands.
7720. Nicolaas Godron (Gandron) ook gen. „La force", soldaat onder Capt. „Pencheateau"

(Pont Chateau), begr. Utrecht 26.1.1688, ondertr. ald. 15.3.1635
7721. Antonetie Crellius, ged. Dordrecht, okt. 1616.
10836 = 5386.
10837 = 5387.
11298. Reijer Pietersz, tr.
11299. Gerbrich Wijerts. Testeerde voor not. Corn. Jansz Hoogheboom te Nieuwe Niedorp,

dd. 19.4.1602. Als haar kinderen worden genoemd: Aenan Reijers, getrouwd met Wil-
lem Cornelisz Jong Kuijpers en Trijn Reijers getrouwd met Claes Sijmonsz Vlaer (RA
Haarlem not. arch. 3877).

14466. Buijcke Cornelis Buijckesz, schepen van Barsingerhorn in 1612, overl. voor 1659, tr.
14467. Trijn Pieters. Testeerde voor not. Adriaen van der Woude te Barsingerhorn, dd.

28.1.1659. Als haar kinderen noemde zij: Cornelis Buijckesz getrouwd met Maritje
Willems, Aef Buijckes getrouwd met Cornelis Dircksz en Maritje Buijckes getrouwd
met Huijbert Ariaens (N.A. 197, RA Haarlem).

14516. Heijn Jansz, te Landsmeer en Watergang, overl. voor 6.2.1645, tr.
14517. Grietje Sijmons. Testeerde voor not. Cornelis Hendriksz te Landsmeer, dd. 27.6.1647

en 7.12.1652 (RA Haarlem).
14518. Claes Cornelisz Bet, begr. Watergang 20.2.1646. Testeerde voor not. Vincent Willemsz

Corthals te Monnickendam, dd. 4.11.1643, waarbij hij als zijn erfgenamen benoemd,
zijn vier kinderen: Pieter, Jan, Trijn en Geertge Claes Bet, alsmede Trijntje Sijmons
hel nagelaten kind van zijn overleden dochter Grietje Claes Bet (RA Haarlem, not.
arch. 3408), tr.

14519. LijsjeJans.
14594. Jan Dircksz Rijckemans, begr. Edam 5.1.1613.
14598 = 14594.
14656. Pieter Cornelisz Crijgsman, te Warder, overl. ca 1624, tr.
14657. Geert Jans.
14676. Pieter Claesz Butler, te Warder, tr.
14677. Aegt Pieters Roos.
14678. Hillebrand Frederiksz, te Warder, tr.
14679. Welmoet Claesdr.
14684. Dirck Jansz Wester, te Warder, tr.
14685. MarijJacobs.
14786. Rommert Ipskes, tr.
14787. HylckN.
14790. Sijbren Douwes, tr.
14791. Tijeis Hoijtesdr.
14816. Cornelis Cornelisz Neesman, smid, begr. Beemster 3.10.1658. In de Beemster worden

tussen 1647 en 1675 genoemd: Maerten, Cornelis, Pieter en Sijmon Cornelisz Nees-
man, welke zeer waarschijnlijk zijn zoons waren.

14840. Wopke van Andringa, tr.
14841. Tijam Sijbrens A dema.
15442. Johannes Crellius, med. dr, tr.
15443. Christina van Winssen.
28702. Johan Wijnlgens1, geb. ca 1578, muntmeesterte Kampen, tr.
28703. Hester Bufkens.
29032. Jan Heijnsz, te Watergang, overl. vóór 13.9.1594.
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29172. Hillebrand Pielersz, geb. Landsmeer ca 1538.
29368. JunJucobsz Wester, te Warder.
29572. lpske Rommerts, tr.
29573. His Dijercks Fogelsangh.
29582. HoijteSipkesAt.
29583. BaefSipkesdr.
29632. Cornelis Cornelisz Neesman, genoemd in de Beemster 12.4.1618. overl. april/juni

1622.
29682. Sijbren Douwes Adema, tr.
29683. Jouwe Gerrits Fogelsangh.
20886. Peter van Winssen, rentmeester van Mariënweerd te Culemborg. overl. 1581/99, tr.
30887. Antonia van der Water, overl. Culemborg 5.6.1587.
61772. Johan van Winssen, verm. overl. vóór 1567, tr.
61773. Gertrud van Gent, overl. Culemborg 11.1.1599.
61774. Jacob van der Water.
123544. Jacob van Winssen, kanunnik, overl. Utrecht 2.1.1547.
123546. Peter van Gent, tr.
123547. Rijckland van Leefdael, overl. 5.1.1585.
247088. Peter van Winssen, tr.
247089. Johanna van Woudenberg.
494176.- Jacob van Winssen.
494178. Elgis van Woudenberg.

Bovenstaande aanvullingen en verbeteringen kwamen mede tot stand dank zij de medewer-
king van:
Mevr. L. I. A. Godron.
Mevr. M. Godron te Amsterdam,
IrG. L. Meesters te Utrecht,
Drs Th. G. A. Boste Amsterdam,
Hr H. Rijswijk te Koog a/d Zaan (speciaal voor de aanvullingen te Warder).

A . J . G . S W A R T S r

Noten

' Westfriese Families. 23e jrg nr 1 (1982). „Aanvullingen familie Appelman".
2 Zie verder: De Ncd. Leeuw, 33c jrg nrs 7/8 (1915).

KWARTIERSTAAT TIMMER
(Gens Nostra XXXVI (1981), pag. 424)

pag. 424. Na regel 4 van boven invoegen: tr. (2) Assendelft 12.6.1763
89. GuurtjeClaas Poel, ged. Assendelft 22.9.1737, overl. ald. 22.8.1769.

Redactie

VAN LOENERSLOOT
(Gens Nostra XXXVII (1982), pag. 41 e.v.)

pag. 46. Vb. Berend van Loenresloot, tr. 21.11.1548 Nicolaa van Meurs.
pag. 49. Uit het huwelijk van Berend van Loenresloot en Nicolaa van Meurs werd nog een vier-
de kind geboren. Onderaan bladzijde 49 dient daarom nog vermeld: 4. Lambertus van Loenre-
sloot, geb. 1.4.1558.
pag. 50. Eerste regel: Mr Johan van Loenresloot, geb. 29.8.1549.

H. L. KRUIMEL, s-Gravenhage

pag. 58, Vc. 4. In het trouwboek van Zaltbommel wordt op 21.6.1628 geen huwelijk van de
weduwe van Hendrik van Galen aangetroffen. Mr Henrick Gerrits van Galen, rector van de
Latijnse school te Zaltbommel, ondertr. ald. IO.lt.1611 Stijntken Ewalts (dr van Ewalt Jans
van 's-Gravenweert) en tr. (2) Zaltbommel 4.5.1617 Elisabeth Bernardsdr Swaerdecroon, jd.
van Utrecht, dr van de rector van de stadsschool te Utrecht.
Te Zaltbommel werden 3.6.1628 huwelijkse voorwaarden gemaakt tussen haar en Henric Aart
Henrixsen Vorderman, haar vader is dan rector varï de Latijnse school te Utrecht. Haar eerste

488



man Mr Henrick Gerriis van Galen) was een zoon van Mr Gerit Henrixs van Galen.
De naam Loenresloot trof ik in Zaltbommel niet aan.

MrR.A.RUEB.Ve lp

HET GOUDEN BRUIDSPAAR DUNNEWOLD-VALKENBURG
(Gens Nostra XXXVII (1982), pag. 62 e.v.)

pag. 63, regel 2 en 3. Na Java (einde regel 2) dient te worden ingevoegd: „tr. Tjibcrber (Z.
Tjampake, Java)". Hierna volgt de trouwdatum 28.3.1891.
pag. 66, regel 3 en 4. Willem George Lodewijk Timmer, geb. Amsterdam 1.2.1870.

J. W. LUGARD, Heemstede

pag. 64, onderste regel: Kemsing. lees: Hemsing.
J. W. HERINGA. Leiden

PLAATSMAN
(Gens Nostra XXXVII (1982), pag. 66 e.v.)

pag. 68, IVb, 2. De tekst moet luiden: Dirk Jacobsz Plaatsman, tr. (1) Den Hoorn (Geref.)
30.10.1734 Neelije Klaas, tr. (2) Den Hoorn (Geref.) 11.3.1742 Neelijc Klaas, van Tcrschcl-
ling; tr. (3) Amsterdam 7.5.1745 Eyke Jans de Valk. „van Franeker. oud 32 jaren". Dirk
trouwt dus tweemaal achtereen met ene Neeltjc Klaas!

DrMrM. D. DUT. Haarlem

HET GESLACHT HERMANS (R.K.)
(Gens Noslra XXXVII (1982), pag. 85 e.v.)

pag. 85. regel 10. Jasperina Shots. geb. verm. Nijmegen ca 1669.
pag. 86, regel 12. Jacobus Wintjens was van beroep: hoedemaker.
pag. 88, regel 7 van onderen: Elisubelh Henrica Anna Maria Hermans, geb. 7.9.1878.
pag. 89, regel 7 van onderen: eerste voornaam luidt: Henrietie i.p.v. Henrica.

P. M. H.BREUKERS.Cuijk

KWARTIERSTAAT VEROLME
(Gens Noslra XXXVII (1982), pag. 148 en 149)

pag. 149. Dirk Visbeen, tr. Oude Tonge (ondertr. 20.2)1797 Pieternella van Es.
J. L. BRABER. Dreischor

TEMPELAER
(Gens Nostra XXXVII (1982), pag. 274 e.v.)

pag. 274. Hlb. Frans Jans Tempelaer. geb. Gestel, burger van Harlingen.
IrG. L. MEESTERS. Utrecht

GENEALOGIE LINDHOUT
(Gens Nostra XXXVII (1982), pag. 253 e.v.)

pag. 254, III. 7. Maria van der Weele. geb. 17.11.1734, verm. te St Annaland. dr van Andrics
van der Weele en Catharina van den Bogaert.

Mevr. H. L. V E R M E I J - D Ë GRAAFF. Amsterdam

HOE WERKT EEN LEENKAMER?
(Gens Nostra XXXVII (1982), pag. 321 e.v.)

pag. 326, regel 7 van onderen: lees: ..versuym bij zijn ouweren" ledig en onverzoclu was blij-
ven liggen en daarom . . . etc.
pag. 327. regel 23 van boven: Lang heeft hij er niet van genoten.

Ir J. VAN BEYNUM. Arnhem

RUBRIEK BOEKEN
(Gens Nostra XXXVII (1982), pag. 353 e.v.)

pag. 355. Onder DTB's. laatste regel: Zuid-Bevcland. R.K. landsparochie. dodenlijst 1697-
1709. samengesteld door P. S. G. Raas.
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BOEKEN

De hieronder vermelde en besproken boeken zijn ter lezing aanwezig in
de bibliotheek N.G.V., Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. Er
worden geen boeken uitgeleend.

Bibliografieën

Systematische! lnhallsverzeichnis und Regisier der Periodika und Einzelveröffenllichungen des
Vereins fiir Lübeckische Geschichte und Allertumskunde, 1855-1980.

Genealogieën

De familie Boezeman, door J. W. Th. Boczcman. Familie (RK) stamt uit Duitsland (midden
18de eeuw) en vestigde zich in de Veenkolonie. Onderhoudend beschreven, geïll. A4. met
naamregister. Aanvullingen e.d. zijn welkom.

Genealogisch overzicht van hel geslacht Broeksma, waarvan de oudst bekende generatie afkom-
stig is uit Friesland, door C. Broeksma. Goed opgezette genealogie, welke aanvangt in het mid-
den van de 18de eeuw te de Knijpe (Friesland). Ruim 60 blz. A4, met naatnregisters. Aardig is
de opzet bij de behandelde leden van het geslacht, het wapen van de geboorteplaats af te beel-
den. Schr."houdt zich voor aanvullingen en correcties aanbevolen.

Doys van Bijland te Millingen en Pannerden, door A. G. van Dalen. De eerste vermelding van
dit geslacht dateert van 1233; schr. eindigt in het begin van de 16de eeuw. Uiteraard is dit werk
mede van belang voor de geschiedenis van het betreffende gebied. Afgebeeld (in kleur!) zijn
de wapens der verwante geslachten als Van den Bergh. Van der Leek. Van Lynden, Van Ar-
kel, Van Zuylen, Van Rossum. Van Ooy (van Oyen), Van Buren en Van Herwen. 80 blz. A4,
geïll.

De parenteel Huetink-Wanrooy (Uitgave van de Stichting Ozewold Derk). Deze stichting gaat
regelmatig door met het uitgeven van goed opgezette en uitvoerig toegelichte genealogische
publikaties, zoals met deze uitgave. A4, 160 blz. met naamregister.

Hulkenberg, door A. M. Hulkenberg. Geslacht gaat terug tot ca 1800. is dan woonachtig in het
Nederlands-Duits grensgebied rondom Millingen. Uitvoerige genealogie, ruim 50 blz..
!6'/2 x 21 Vi, geen naamregister.

Stamboom William Hulchison, door A. M., C. en J. Hutchison. Betr. de afstamming van Wil-
liam H. in het midden van de 18de eeuw soldaat te Klundert. afkomstig uit Schotland.

Genealogie van hel geslacht de Jongh/De Jong, de Jongh van Arkel, du Croo de Jongh, van
Goudoever de Jongh en de Jongh van Polsbroek, door A. E. M. Landhcer-Roelants. De stam-
reeks vangt aan met Job de jongh. gedoopt te Zoelen, 6 januari 1658. Er zijn in genealogisch
opzicht gemakkelijker namen te bedenken dan „de Jong(h)", doch schrijfster heeft deze handi-
cap volledig overwonnen en een alleszins acceptabele genealogie opgesteld in ruim 200 blz..
geïll.. met naamregister. 17 x 24. Deze genealogie is voor ƒ 55.— verkrijgbaar door storting
van dit bedrag op postrekening 569097 t.n.v. schrijfster. Prof. P. S. Gerbrandyweg 3. 2584 CA
Scheveningen.

The Krackau Family, 1820-1982, by J. J. G. Veeren. Deze, in het Engels gestelde stamreeks
vangt aan met Johann Traugott Krackau in Saksen. Zijn nageslacht emigreerde naar de
U.S.A. Naamregister is bijgevoegd, en de naam van schr. staat borg voor een goede genealo-
gie.

De Hoevelakense tak van de Veluwse familie van Leeuwen, door W. Stoll. De Veluwse familie
Van Leeuwen, welke in het midden van de 17de eeuw in Barneveld vermeld wordt, is een zeer
uitgebreide familie, waarvan vooral leden van de Veenendaalse tak bekendheid hebben ver-
worven. Schr. heeft op zeer nauwkeurige wijze de persoon en het nageslacht van Antony van
Leeuwen, die in het begin van de 18de eeuw van Barneveld naar Hoevelaken vertrok, beschre-
ven. Een naamregister is uiteraard niet vergeten.
Van dezelfde schrijver verscheen:
De Sambeekse tak van de Veluwse familie Van Leeuwen, waarin persoon en nageslacht van Wil-
lem van Leeuwen, die zich in het begin van de vorige eeuw vanuit Barneveld in Sambeck ves-
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tigdc, op zeer leesbare wijze wordt beschreven. Ook hier (natuurlijk!) een naumregistcr. Beide
werken in A4.

Descentorium Mittrup, Mielrop, Mettrop in Nederland, door ing. E. F. M. Mettrop. Deze stam-
reeks vangt aan met Gerhardus Mittrup. op 23 januari 1775 te Diestedde (Gr. Hertogdom
Berg) gedoopt. 100 blz. 14'/6 x 21, geïll.. met naamregister. Getracht zal worden de stam-
reeks verder op te voeren, nu is bewust gekozen voor de sinds het begin van de vorige eeuw in
Nederland woonachtige leden der familie.

Geslachtsregister van de familie Van Oostveen (Oud-Kath. en RK), door A. C. van Nood. Een
handgeschreven genealogie van een Utrechtse (stad) familie, aanvangende rond 1600 en be-
handeld tot 1978.

Geslachtsregister van de familie (Van) Oostveen, van ca 1650-ca 1900, door A. C. van Nood.
Eveneens een handgeschreven genealogie van een eveneens stad-Utrechtse familie.

Geslachlsregister van de familie Quak van ca 1570-maarl 1982, door A. C. van Nood. Ook deze
genealogie is handgeschreven. Bevat 13 generaties, aanvangende met Corsjaens Quak te
Nieuw-Helvoet.

Van Romunde (de Kamper tak), door A. G. P. Beernink. Wie voorgeslacht in Kampen heeft,
zal zich als regel niet beklagen over gebrek of onvindbaarheid van gegevens. Schr. verkeert in
deze gelukkige omstandigheid en heeft dan ook dankbaar gebruik gemaakt van het gevonden
materiaal en heeft dat verlucht met foto's van testamenten, advertenties, bidprentjes en uiter-
aard familieleden. Men kan in het bezit komen van deze genealogie door overmaking van
ƒ 17,50 op postrekening 961107 t.n.v. schr., Arnhemsestraatweg 23.6881 NG Velp.

Het nageslacht van Bastiaan de Roos en Scharlotle Kerkhoff te Einden, door H. P. de Roos.
Hoewel genoemd echtpaar in Emdcn gesitueerd wordt, huwt hun zoon Batte 16 mei 1779 te
Termunten en blijft het nageslacht hoofdzakelijk in de provincie Groningen woonachtig. Ove-
rigens is deze genealogie (goed en uitvoerig opgezet) niet meer dan een voorlopig resultaat,
doch evengoed reeds waardevol.

De Enkhuizer lak van de familie Volgers, door B. C. J. Volgers. Een eenvoudige Enkhuizer
familie klimt gaandenweg op de maatschappelijke ladder. Dergelijke genealogieën zijn toch
belangrijke gegevens betreffende de geschiedenis van het Nederlandse volk. Deze genealogie
laat zich goed lezen, beschrijft 8 generaties, aanvangende in 1747.

Genealogie Berkhout!Berghout (deel 1), door K. J. Slijkerman en J. Berghout. Deze genealo-
gie beslaat het tijdvak 1625-1800 en betreft de oudere generaties van het geslacht Berkhout-
/Berghout op het eiland IJsselmonde. De genealoog Slijkerman heeft al verscheidene genealo-
gieën op zijn naam staan en wat meer zegt, zijn publikaties hebben een goede naam en dit boek
maakt hierop zeker geen uitzondering. Van ettelijke besprokenen is in dit werk ook nog de
kwartierstaat gevoegd en uiteraard ontbreekt het naamregister niet. Het werk. ruim 90 blz.
21 Vi x 30, gebonden, is verkrijgbaar door overmaking van ƒ 40,— (incl. portokosten) op giro-
rekening 2330011 t.n.v. K. J. Slijkerman. Zegenstraat 73. 3082 XP Rotterdam.

DTB's

Aalburg (herv. gem.), dopen 1730-1810, uitgewerkt door Piet Sanders.

Genderen, trouwboek schepenbank 1795-1810. impostregister trouwen 1781-1805. begraven
1796-1805, uitgewerkt door Piet Sanders.

Goudriaan (herv. gem.), dopen 1613-1695. trouwen 1614-1695.

Noordeloos (herv. gem.), dopen en trouwen 1681-1725.

Otloland-Bloklund (herv. gem.) huwelijken 1629-1638. 1644-1645. 1649-1659, dopen 1629-
1671.
Bovenstaande drie boekjes zijn samengesteld door en verkrijgbaar bij de heer H. de Bruin,
Jan Porcellistraat 8, 5831 TR Boxmeer, rekening 469603704 bij de Amro-bank Boxmeer, post-
giro 1092317 (Goudriaan en Noordeloos a ƒ 12,50 elk, Ottoland-Blokland ƒ 7.50).

Maurik, trouwboek 1637-1698.

Wijk (NB), doopboek herv. gem. 1722-1810.
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Wijk (NB), register overledenen 1806-1810. Beide delen uitgewerkt door Pic! Sanders.

Verzeichnis der Kirchenbücher der Archivsielle Koblenz des Arclüvs der Evans;. Kirche im
Rheinland, aufgcstellt von Heinz Schuier. (Zweite verbesserte und erweiterte Auflagc der
Ausgabevon 1971.) Koblenz 1977.

Verzeichnis der kalholischen Kirchenbücher und Elenchen der Diözese Muinz. sowie der Elen-
chen des ehemuligen Erzbisiums Mainz. bearbeitct von Barbura Günther. Koblenz 1977.

Verzeichnis der prolestanüs'chen Kirchenbücher der Pfalz. bearbeitct von Wolfgang Egcr. (Ver-
besserte Neuauflage der Ausgabc von 1960.) Koblenz 1975.

Burgerboeken

Das Bürgerbucch von Oltenslein 1476-1664. von Dietcr Vcldtrup. Ahaus 1982. Ottcnstcin. nu
deel uitmakend van de gemeente Ahaus, heelt haar burgers ingeschreven in een taal. welke
meer Nederlands dan Duits is. Het boek bevat o.m. een overzicht van de geschiedenis van Ot-
tenstein en bepalingen betreffende het burgerrecht. Uiteraard is een naamregister toegevoegd
en ook daaruit blijkt wel een sterke band met het Gelderse.

Kvvarlierstaten

Kwartiers/aai Hollander, door Hans Spoor. Gaat uit van Albertje Hollander (gcb. Odoorn 16
aug. 1951) en Engelina Hollander (gcb. Odoorn 10 febr. 1961).

Kwartierstaai Spoor, door Hans Spoor. Gaat uit van schr. (geb. 24 nov. 1957 te Rotterdam) en
van Karel Jan Spoor (geb. 17 juni 1962 te Dordrecht). Beide kwartierstatcn zijn voorzien van
een naamregistcr.

Kwartierstaat Pierre André Teders (geb. Amsterdam 25 juni 1939), bijgewerkt t/m juni 1982
door A. A. G.Teders.

Genealogische Werken

Gedenkboek Michiel Mispelon. Deze strijdbare Vlaming en gcnealoog was in onze kringen
geen onbekende. Zijn onverwacht overlijden op 6 februari 1980 werd ook bij ons met ontroe-
ring vernomen. Het was een goede gedachte zijn nagedachtenis met een gedenkboek te eren.
Uit dit formidabele werk van ruim 600 bladzijden noemen wij als bijdragen die van Johan
Roelstraete over de voorouders van Michiel: van H. Coppejans-Desmcdt over de familiear-
chieven op het Rijksarchief te Gent en de familiekunde; van Francis Goole over Brabantse he-
raldiek: van Jozef Grauwels over Limburgse studenten aan de Luikse Universiteit 1817-1869;
van Erik Houtman over enkele belangrijke bronnen en werkinstrumentcn voor de gcnealoog
op het Rijksarchief te Hasselt; van H. L. Kruimel: de familie Van Reysschoot te Gent; jhr C.
C. van Valkenburg: Joost van den Vondel's verwanten en zijn voorouders te Dicst: enz., het is
te veel om op te noemen. Al met al is het een waardig gedenkboek.

Geschiedenis

De Cope, bijdrage lot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlak-
te. door H. van der Linden. Alphen a.d. Rijn 1980. De ontginning der Hollandse venen vangt
reeds aan in het begin van de 12de eeuw. De Hollandse graaf Dirk III begon toen met het laten
exploiteren van stukken veen van bepaalde afmeting, z.g. copen. Ettelijke plaatsnamen in het
veengebied houden de herinnering levend aan deze exploitatie, zoals: Boskoop. Cocnekoop.
Vriesekoop. Galckop. Gervcrskop. Vuilcop, Ditterskop. Nieuwkoop. Middelkoop. Boeicop.
Heicop. Oukoop. Papckop. Reyerskop. Tekkop. Willeskop. e.a. Wie voorouders heeft in der-
gelijke plaatsen, mag aannemen, dat zij afstammen van de eerste bewoners in die streken, al
zal dat in vele gevallen nooit zwart op wit te bewijzen zijn. Men krijgt evenwel een goed inzicht
in de geschiedenis van deze vervening.

Plaatsbeschrijving

Friedrichsladl, Vergangenheil und Gegenwan. von Harry Schmidt. Bij gelegenheid van het be-
zoek van een groep gencalogen uit Lübeck in juli van dit jaar. mochten wij o.a. genoemd bock
als geschenk in ontvangst nemen. Een welkom geschenk, want Fricdrichstadt is de plaats, wel-
ke a.h.w. gevestigd is door uit Holland verdreven Remonstranten, na hun veroordeling op de
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Synode van Dordrecht in 1619. Deze Sleeswijksc stad draagt nog immer een ..Hollands" karak-
ter, lang is de Nederlandse taal er in gebruik geweest en nog leven er de nakomelingen der
eertijds Nederlandse Remonstranten.

Kerkelijke zaken

Memorij, hel dagboek van Cornelis Pieier Sorgilrager (uitgegeven en van een inleiding voorzien
door W. J. Maas). Ameland 1982. Cornelis Pieter Sorgdrager was voorganger, liefdeprediker,
bij de Doopsgezinde Jan Jacobs Gemeente op Ameland. Gedurende 45 jaren heeft deze. niet
academisch gevormde man, zijn Doopsgezinde groepen te Hollum. Nes en Ballum gediend.
Van zijn dienstwerk heeft hij nauwkeurig aantekening gehouden, waardoor men zeer veel we-
tenswaardigheden der Doopsgezinden op genoemd eiland over de periode van 1781 tot 1826
aan de weet kan komen. Er waren meer Doopsgezinde gemeenten op Ameland. o.a. die van
de Foppe Ones Gemeente, waarmede men in 1804 fuseerde, en de Doopsgezinde gemeente in
de z.g. Blauwe Schuur. Was in 1781 zeker de helft der Amclandse bevolking Doopsgezind, in
1826 waren zij, overigens minder sterk dan elders in Nederland, heel wat geringer in aantal
geworden. Ook in geestelijk opzicht traden veranderingen op. De Jan Jacobs Gemeenten wa-
ren een afscheiding van de rechtzinnige Oude Vlamingen, doch ten tijde van Sorgdrager voer-
de men het zingen uit de hervormde „Evangelische Gezangen" in, welke gezangen bepaald
niet uitblonken door hun rechtzinnige inhoud. Later is deze gemeente een bij de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit aangesloten gemeente geworden. Van de ingrijpende gebeurtenissen
welke op staatkundig gebied in die jaren plaatsvonden, leest men niet of nauwelijks in dit dag-
boek, hoewel er toch een Vierde Engelse Oorlog woedde, waarvan Ameland volop de ellende
ondervond. Over de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, de inlijving en het herstel
van zaken in 1813 nagenoeg geen woord. Alleen als in 1814 bepaald wordt, dat op de 18de
november feest zal worden gevierd ter gelegenheid van het vertrek der Fransen een jaar eer-
der, ontvangt men daarvan op Ameland te laat bericht en viert men feest op 22 november.

In genealogisch opzicht is dit boek van grote waarde, omdat Sorgdrager de namen der dope-
lingen en het tijdstip van hun doop vermeldt, en verder niet in het minst omdat de lidmaten van
de Jan Jacobs Gemeente worden vermeld, in vrijwel alle gevallen met hun doop- en sterfda-
tum.

Militaire zaken

Zwitserse soldatenhuwelijken in 's-Hcrtogenbosch 1700-1810. bewerkt door Henri Maquenic.
Bij de huwelijkssluiting wordt het legeronderdeel genoemd, alsmede plaats van herkomst van
het bruidspaar.

VVapenkunde

Ancien armorial contenant 333 écussons de chevaliers Necrlandais. Bclges, Francais et Allc-
mands qui, sous Albert de Bavière. ont été faire sa guerre en Frise en 1396, par J. M. Lion.
Deze, uit 1889 daterende heraldische uitgave, is geheel gerestaureerd in ons bezit gekomen.

The Heraldry of the Campbells. with notes on all males of the family descriptions of the arms,
plates and pedigrees, by G. Harvey Johnston. Een geschenk van de „Clan Campbell Society",
een welkome aanwinst met betrekking tot de Schotse genealogie en heraldiek.

G.GUNDERMAN

VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV, die met
hun onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Al-
leen wanneer gebleken is dat de verlangde gegevens niet via de Con-
tactdienst kunnen worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek wor-
den gesteld.

Vragen (met antwoordporto) en antwoorden dienen op aan één zijde be-
schreven papier toegezonden te worden aan mevr. Y. Yntema, Fuik 46,
1141 CK Monnickendam.
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ANTWOORDEN

685. CHATILLON-ST PAUL (XXXVII (1982) p. 359)
1. Elisabeth de Chatillon.
2. Wouter III van Chatillon. overl. okt. 1219. tr. voor 1195
3. ElisabethvanStPol.
4. Guy II van Chatillon. overl. 1170/74.
5. Adelhcid van Dreux.
6. Hugo IV, graaf van St Pol, overl. Byzantium 1205, tr. (2) Adclheid van Namen, tr. (1) ca

1179
7. Jolanda van Henegouwen, geb. 1131.
8. Wouter II van Chatillon, overl. in Azië 1147, tr. voor 1134
9. Adelheid van Roucy.

12. Anselm van St Pol
13. EudachiaN.
16. Hendrik I van Chatillon,
17. Irmgard van Montjoie.
Zie verder: Winkhaus „Nachkommen Karl dem Grossen und Widukind".

J. C. WOLTERS, VGravcnhage

693. MUTS (XXXVII (1982) p. 360)
De gevraagde Matthijs Mutsiswèl te Dordrecht gedoopt, nl. op 9.4.1726 als zoon van
2. Johannes Muts, ged. Dordrecht 19.11.1696, tr. ald. 24.7.1718
3. Adriana v. d. Grient, ged. ald. 4.7.1692.
4. MatthijsJanssenMuts.tr. ald. 13.8.1684
5. Dirkje van de Graeff (Grave).
6. Mels(chaert) v. d. Grient, tr. ald. 30.3.1682
7. Lijsbeth Kool (Cool).

J .F . EEKHOUTTE, Bunnik

VRAGEN

724. VAN GESTEL-CLAASSE
Bartholomeus Jacobs van Gestel, van Berlicum (NB), tr. ald. 21.10.1703 Geertruy Claasse,
afk. van Osch. Gevr. nadere informatie en voorgeslacht van Bartholomeus.

C. MEYERS.Beerse(B)

725. VANDERWAAG-PELSER
Johannes Martinusz van der Waag en Anna Pelser krijgen in 1775 in Haarlem een dochter Ma-
ria. Waar komt dit echtpaar vandaan?
GOZELING-VAN LOO
Barend Gozeling, jm. van Heek, overl. Heemstede 2.11.1775, tr. Haarlem 7.5.1747 Marijtje
van Loo, jd. ald. Gevr. nadere gegevens van Barend, van wie in Heek niets is gevonden.

Mevr. C. A. POSTMA-VAN DER EEM. OSS

726. VAN DUKE
In verband met inventarisatie geslacht Van Dijke, afk. van Tholen. St Philipsland en Nieuw-
Vossemeer, gaarne toezending beschikbare kwartieren, gegevens enz. aan: Arno 33. 1186 LH
Amstelveen.

H. A. VAN DIJKE. Amstelveen

727. PATER
Gevr. huwelijk en kinderen van Klaas Pater, ged. Woudenberg 14.11.1745 als zn van Kors
Willemse Pater en Fransje Claasdr Davelaar.

Cornelis Pater, ged. Woudenberg 25.3.1742, Gerrit, ged. ald. 23.2.1744 en Jan, ged. ald.
15.2.1750 zijn kinderen van Gijsbert Willemsz Pater en Jantje Cornelisdr van Huigenbosch.
Gevr. huw. van dit echtpaar en nageslacht van genoemde kinderen.

J. VAN DOORN. Houten
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728. BEUKENKAMP
1. Op 12.5.1659 verleent Hardtwijck Adolf Beuckenkamp. schoolmeester te Schoonrewoerd,

not. volmacht aan zijn vrouw Gertruyt Rijckendochter.
2. In Leerdam woont het echtpaar Cornelis Hertog Beukenkamp en Elburg Barte van Cleeff

met hun zoons Bartholomeus (1685). Arien (1688) en Adolphus (1689).
3. In Rotterdam worden geboren Willemijna (1696) en Willemijntie (1700) als dochters van

Hartogh Beukenkamp en Jannetje Sijrnons.
4. In Schoonrewoerd woont het echtpaar Cornelis Beukenkamp en Lijsbeth Cornelis met hun

3 kinderen, geb. ald. 1710, 1711 en 1714.
Passen deze gegevens bij elkaar? En zo ja, hoe?
Cornelis Beukenkamp, tr. Bleskensgraaf 27.11.1745 Annigje Floris Bos. Zij krijgen in 1748
in Schoonrewoerd Floris en in 1749 in Bergambacht Arie. Daarna vestigt het gezin zich in
Klundert, alwaar worden geboren Bartholomeus (1750), Neeltje (1753) en Johannes
(1758). Gevr. aanvullende gegevens van deze kinderen.

J. C. EIJKHOUDT, Bathmen

729. BOR
Cornelis Cornelisse Bor en Gloria Dircks Donk laten in Arkel tussen 1688 en 1702 7 kinderen
dopen, en De Buerman en Glorigjen Dirks laten in Arkel tussen 1704 en 1708 3 kinderen do-
pen. Is Cornelis Bor dezelfde als De Buerman of is deze de tweede man van Gloria? Gevr.
nadere gegevens en voorgeslacht van Cornelis.

ALB. BOR. Voorburg

730. VRIESEWIJCK-HOEFSLAG
Henric Vriesewijck, burgemeester van Deventer, en zijn vrouw Jenneken Hoefslag laten op
6.2.1592 een tweeling dopen: Sara en Judith. Gevr. voorouders van dit echtpaar.
VAN LITH
Voorouders gezocht van Jellis van Lith, schepen 1556 en 1562 en burgemeester o.a*. 1563 van
Deventer, tr. (2) of (3) 1563 Maria Wullinges.
VERMEER-BRAEMS
Voorouders gezocht van het echtpaar Dirck (Derrick) Vermeer, overluid Arnhem 11.12.1626
en Grietgen Braems. overluid ald. 5.2.1627.

J. R. W. SINNINGHE, Breda

731. DOLLEMAN
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Willem Teunisz Dolleman, die op 11.8.1720 te
Vreeland tr. met Swaentje Teunisz van den Heuvel.

Ing. A. DOLMAN, De Bilt

732. VAN WOENSEL-DE LANGE
Jacobus van Woensel tr. in 1737 Maria de Lange, beiden zijn van IJssclstein. Gevr. nadere
gegevens en beider voorgeslacht.
VAN TOL-VAN LEEUWEN
Claas Aartse van Tol tr. te Zevenhuizen in 1691 Grietje Pleunen van Leeuwen. Gevr. nadere
gegevens en beider voorgeslacht.
THOL
Pieter Willemsz Thol tr. Zuid-Waddinxveen in 1722 Cornelia Dirks Buytewegh. Gevr. zijn
doopdatum en ouders.
VAN WENSVEEN-VAN DER BIJL
Jacob Cornelis van Wens(t)veen tr. te Zevenhuizen in 1682 Abigael Jans van der Bijl. Gevr.
nadere gegevens en beider voorgeslacht.

P. VAN TOL, Hoevelaken

733. ESSEL-TOORN
Antonius Essel. van Delft, tr. Rotterdam 18.5.1760 Maria Toorn. Gevr. nadere gegevens en
voorgeslacht van beiden.
DE HOOGH-RUFFELS(SEN)
Pieter de Hoogh, tr. Utrecht 28.4.1736 Margaretha Ruffels(sen). Gevr. nadere gegevens en
beider voorgeslacht.

B. MEKKE, Rotterdam
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734. FLIERS-NIEUPOORT
Matlhijs Flicrs. tr. Amsterdam 12.7.1795 Geesjc Nicupoort. van Vianen. Bij de doop van een
der kinderen is getuige Fransiscus Xavcrius Fliers. Gevr. voorgeslacht van dit echtpaar.
DE BATS
Joos de Bats. overl. Biervliet 7.6.1782, oud 66 jr. tr. (1) Catharina Crausberg. tr. (2) Biervliet
21.7.1771 Wilhelminu Lansen. Gcvr. voorgeslacht van Jöos.

J. W. Th. M. BOEZEMAN. Dordrecht

735. PRINS-CLAES
Jan Gijsbertsen Prins. tr. Hoogland 23.1.1733 Gerritje Clacs. Gevr. beider voorgeslacht.
VAN DE KLIJTERSTEEG (KLETERSTEEG)
Gevr. het voorgeslacht van Bartholomaci (Meeuvvs. Mees) Hendriksen. Hij tr. Hoogland
3.5.1768 Petertje Jans Prins. Uit dit huw. o.a. Hendricus. ged. 10.8.1770, Joanncs 6.10.1773
en Nicolaus 9.12.1775. Hendricus wordt later vermeld als Hendrikus Mcescn van de Klijtcr-
steeg. Waarom neemt hij deze naam aan? Gevr. nageslacht van de andere zoons.
RUTTEN-WOUTERSEN. GOSENS
Wilm Rutten tr. (1) 2.3.1729 Stintje Wilm Woutcrsen. tr. (2) Achtcrveld 3.5.1733 Hcndrikje
Gosens. Gevr. voorgeslacht van Stintje en kinderen uit beide huw. Gertrudis Rutten. ged.
Achterveld 26.5.1743 als dr van Wilm Rutten en Hendrikje Gosens. tr. Wouter Teunissen (van
de Burgwal), afk. van Bunschoten. Gevr. voorgeslacht van genoemde personen.

Drs W. H. VAN DE KLETERSTEEG. Blaricum

736. Uit het huw. van Roelof Jacops. overl. ca 1602. mr smid te Kollum. en Saeck Joostdr
worden 6 kinderen geboren. Joost, datum onbekend; Jacob 1587/88; Yts 1589/90; Wijdts
1595/96; Picter 1598/99 en Roelof 1601/02. Na zijn moeders dood. inventariseert Joost (overl.
voor 20.4.1615) met zijn oom en 2 buurlieden. niet voor het gerecht van Kollumcrland maar
onderhands. Dit werd gedaan ..overmits d'oltstc kijnderen aldoen in Hollant wacren". De
vraag is wat deden deze kinderen in Holland? _,_ G O O D I J K B u s s u m

737. HOLSTEIN
Inlichtingen, hoe gering ook, gevraagd over het geslacht Holstein, dat in de 17e en 18e eeuw
rond de Nederlands-Duitse grens leefde, met herkomst Schüttorf (Schutterdorp).
Johannes Holstein. predikant te Emlichheim (Emmelenkamp) van 1654-1692. tr. (1) NN; on-
dertr. (2) Groningen 14.2.1674 Ellegien Wedda. wed. Van den Berge. Uit het Ie huw. Arnol-
dus, predikant te Emlichheim. deze tr. ca 1680 Alegonda van den Berge, overl. voor
14.11.1689. Uit dit huw. alleen bekend Geertruid. geh. met Hendrik Borggreve. Zij wordt ge-
noemd in een testament van Johanna Sjoertscma. evenals Jacob. Scbe en Tiada Hcgmaan.
Harmannus en Helene Hartsema (kinderen van Derk). Willemijnc Huisinge en Jankc Peters,
wed. van Hans Huivcnaar „welke alle een egale porcie sullen genieten". Welke relatie is er
tussen deze personen?
VAN DEN BERGE
Wie heeft inl. over het geslacht Van den Berge, waartoe bovengenoemde Alegonda en de eer-
ste man van genoemde Ellegien Wedda behoren?

b h K. A. REUVERS. Lelystad

De redactie wenst alle leden
prettige feestdagen en een voorspoedig 1983
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