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Woensdag 19 december 1984 werd in Amerika de fles Bourbon geopend,
terwijl dezelfde dag in Nederland op het 8e lustrum van de N.G.V. door de
oprichters een goede fles wijn werd ontkurkt. Na een dronk en een geluk-
wens, was de „plechtigheid" afgelopen. De oprichters waren blij, dat be-
kwame dendrologen de zorg hadden overgenomen voor de prachtige boom,
ontstaan uit het met zeer veel toewijding gekweekte tere plantje van veertig
jaar geleden.

Voorgeschiedenis

Om in de jaren 1943/1944 niet naar Duitsland te worden getransporteerd
om daar ingezet te worden voor de Arbeitseinsatz, vonden velen in Amster-
dam toeverlaat bij de toenmalige N.V. Kromhout Motoren Fabriek D.
Goedkoop Jr., gelegen in Amsterdam-Noord, om daar als „gewoon arbei-
der" de dans te ontspringen om naar het Oosten te worden overgebracht.

Verscheidene werknemers, maar ook enkele gewone employé(e)s van de
Kromhout kregen — tijdens de vele luchtalarmen — nader contact met el-
kaar en bleken geïnteresseerd te zijn in genealogie. Sterker nog, een kleine
groep trof in hun kwartierstaat een zelfde familie aan en bleek aan elkaar
verwant te zijn.

Dit laatste voorval, ook de overigen bekend, was oorzaak, dat men in de
vele vrije uren die men toen noodgedwongen had, actiever is gaan worden
en met nog meer genoegen de genealogie beoefende en resultaten uitwissel-
de.

Na de invasie in Frankrijk, 6 juni 1944, was het iedereen duidelijk dat de
tweede wereldoorlog ten einde liep. De bezetters hadden voor hun doelstel-
lingen onder meer veel propaganda gemaakt voor een soort rassen-
familiekunde: Sibbekunde genaamd. Het afstammen van raszuivere, „ari-
sche" voorouders moest worden aangetoond. Ook in Nederland wanneer
men solliciteerde naar een overheidsbetrekking.

Daarnaast waren er velen die de genealogie beoefenden uit zuiver genoe-
gen, om te weten wie hun voorouders waren, ongeacht ras of geloof. Om
iets te weten te komen over de werkwijze van genealogisch onderzoek wa-
ren ook die personen iri contact gekomen met het tijdschrift „Sibbe".
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Het zou jammer zijn wanneer de interesse en gekweekte bekendheid om-
trent het familie-onderzoek verloren zou gaan in brede lagen van de bevol-
king.

Om de genealogie te zuiveren van de eerder genoemde Duitse ideeën en
doelstellingen en weer in goede banen te leiden, diende een vereniging te
worden opgericht.

Tegen november 1944 benaderde M. D. Kilsdonk daartoe een aantal
jeugdige „goede vaderlanders", deels uit de Kromhoutsfeer, deels uit rela-
ties die hij had leren kennen tijdens bezoeken aan de archieven in ons land.
De belangstelling van deze amateur-genealogen was zeer groot. Een ieder
was van mening dat er iets moest geschieden om te komen tot een democra-
tische organisatie op het gebied van de genealogie.

Oprichtingsbijeenkomst

Bij de Kromhout werkten in die tijd: A. H. van Assen, J. T. van der
Ham, M. D. Kilsdonk, T. Lodder en ir. F. A. Nelemans; de archiefrelaties
waren W. Koning, H. C. Lodder, K. J. J. van Rijn en A. P. Vogelpoel. Op
20 november werd besloten een vergadering bijeen te roepen, om te komen
tot oprichting van een vereniging zoals we ons die voorstelden.

Vergeet niet, dat deze personen, waaronder de auteurs van dit artikel, in
die periode bezig waren met gedachten die de Duitsers als vijandig betitel-
den. Ook was het sedert 13 september 1944 verboden bijeenkomsten te
houden of te organiseren (besluit Rijkscommissaris van 13.9.1944 voor de
provincies Noord-Holland en Utrecht). Toch meenden deze negen amateur-
genealogen dat de tijd rijp was en binnen zeer korte tijd geheel Nederland
definitief bevrijd zou zijn, het zuiden was dat reeds. Nu moesten er spijkers
met koppen worden geslagen.

Bovendien was er materiaal in handen gevallen van deze groep, dat on-
dergebracht was bij de Liebaert, de uitgeverij van „Sibbe". Dit maandblad
was inmiddels niet meer verschenen.

Van der Ham, die in deze tijd illegaal medewerker was bij Het Parool,
hetgeen bij de overigen niet bekend was, kon zorg dragen voor een
vergaderruimte: het clubhuis van de wandelvereniging SVV, naar later
bleek een dekmantel voor de Paroolgroep, die in dit clubhuis (een winkel-
ruimte) onderdak had. Kilsdonk zat in die periode in de Waarheid-groepe-
ring nadat zijn contacten verbroken waren met de Christofoorgroep waar-
van een groot gedeelte opgerold was. Hij zou zorgdragen voor de con-
tacten, hetgeen hij kon doen als aankomend administrateur bij de
Kromhout, waar hij over papier en een schrijfmachine kon beschikken. Vo-
gelpoel was als beroepsonderofficier ondergedoken en had nauwe banden
met de ondergrondse, had veel vrije tijd en had al enkele publikaties ver-
richt. Toch wisten de overigen niets van de diverse activiteiten van de ande-
ren, men sprak daar niet over, wel over het feit dat de genealogie ook na de
oorlog behouden moest blijven voor de „doorsnee families".

Zo werden op 13 december 1944 brieven aan de diverse personen verzon-
den, waarvan de kopie nog bij Nelemans is. Zij werden uitgenodigd om op



20 december 1944 bijeen te komen in het clubhuis van SVV teneinde te ko-
men tot oprichting van een vereniging voor genealogie. In verband met te
verwachten problemen (razzia's waren er bij de vleet in die periode, zo wer-
den b.v. in Haarlem tussen 6 december 1944 en 20 januari 1945 ruim 5.000
mannen bij razzia's aangehouden en naar Duitsland overgebracht), werd de
bijeenkomst een dag vervroegd. Naast eerder genoemde negen namen
werd ook nog Johan van der Ploeg uitgenodigd, een begaafd jong tekenaar
die al enkele heraldische werken had uitgevoerd.

Op de eerste bijeenkomst waren slechts vijf personen aanwezig: Van der
Ham, Kilsdonk, Lodder, Nelemans en Van Rijn. De overigen waren om di-
verse redenen niet verschenen. Enkelen zouden later afvallen, ze wilden
wel lid worden, maar hadden geen behoefte om organisatorisch werk te ver-
richten. Besloten werd een Vereniging voor Genealogie op te richten. Een
voorlopig bestuur werd geformeerd1 en besloten werd op 27 december weer
bijeen te komen. Er werden van die bijeenkomst notulen gemaakt die ook
naar de afwezigen zouden worden verzonden. Zij zouden vervolgens mon-
deling ingelicht worden over de tweede bijeenkomst.

Bij de tweede bijeenkomst, op 27 december 1944, wederom in de Blasius-
straat 95 in Amsterdam Oost, in het clublokaal van SVV, waren ook dit-
maal niet allen present: Nelemans was in de ochtenduren aangehouden en
door de politie opgebracht; we zouden hem pas in 1945 terugzien. Van As-
sen vond het raadzamer niet te komen. Later deelde hij mede dat zijn vader
— die bij de politie was — veel contacten onderhield met de ondergrondse
en dat hij om die reden geen enkel risico durfde te nemen in deze periode.

A. P. Vogel poel.

Vogelpoel daarentegen was er wel. Besloten werd om zo weinig mogelijk
op papier vast te leggen. Wel werden data vastgesteld voor de komende
vergaderingen in 1945. Van Rijn maakte wèl aantekeningen en droeg deze
later over aan Van der Ham. Eind maart was het zo ver dat een eerste „or-
gaan" uitgegeven kon worden-. Een blaadje, gestencild op een machine
waarop normaal „De Waarheid" werd gemaakt. Als hoofdredacteur trad
Vogelpoel op, terwijl Nelemans en Koning medewerkers waren, althans op
papier, want beiden waren door de omstandigheden niet beschikbaar.



Op 15 april 1945 verscheen dit eerste „Mededelingenblad", nadat in
voorgaande vergaderingen was vastgelegd dat de naam van de vereniging
zou worden: „NEDERLANDSCHE VERENIGING VOOR GENEALO-
GIE". We wilden er geen stichting van maken, maar een vereniging waar
het democratisch zou toegaan. Er zouden na de bevrijding verkiezingen
worden gehouden, onderafdelingen worden opgericht, alsmede een con-
tactafdeling waarmee Van Rijn inmiddels was gestart.

Naar wie werd dit eerste Mededelingenblad verzonden? De heren initia-
tiefnemers hadden niet stil gezeten en hadden ieder een aantal personen be-
naderd en hen verteld dat er een vereniging was opgericht welke na de oor-
log officieel zou gaan worden. Van de nieuwe leden noemen we J. Veldman
(nu lid 39) en F. W. van der Wart (destijds lid 14).

Om verwarring te voorkomen, deze lidnummers zijn ontstaan door ze
over te nemen van de registratienummers van de reeds vroeg gestarte Con-
tactdienst van de N.G.V., opgezet door Van Rijn en later uitgebreid door
R. Stoffels, eveneens een lid van het eerste uur. Veel later werden de con-
tactnummers ook ledennummers. Het is dan ook verklaarbaar dat de
oprichters niet de laagste ledennummers kregen omdat zij pas later, toen er
meer tijd was, hun contactgegevens inleverden.

Het tweede Mededelingenblad verschijnt op 1 mei, maar wordt pas na 10
mei bij de leden afgeleverd. Eind mei verschijnt dan nummer drie waarin
vooral wordt ingegaan op het vrij zijn van Nederland en de Nederlanders2.
Secretaris is dan al geruime tijd Kilsdonk, terwijl Van der Ham penning-
meester is3. Vogelpoel voert de redactie van het Mededelingenblad. Van
Rijn had de titel archivaris en leidt dan de contactgroep. In Mededelingen-
blad nummer drie kan men lezen dat de oprichters meenden terecht het be-
vrijdende antwoord te zijn op „Sibbe".

Nr

Ontvangen van

de Somma van

/£/g ^6jr.

AMSTERDAM den

ZEGGE F i ü ^ E g 2 g g | "*

Na de bevrijding

Leden die zich aanmeldden in die periode, en dat waren er heel wat, ont-
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Handteekening l id: ^msterdain, ^

Nederlandscne Gencelo^.ch;} Vereenigïng

Secretaris.

vingen een bevestiging dat ze als lid waren ingeschreven4. Van Nelemans
hadden we nog niets vernomen, we wisten alleen dat hij ergens in Oosten-
rijk was, meer niet: T. Lodder en Van Assen haakten af, later ook H. C.
Lodder. Van der Ploeg bleef wel voor de vereniging beschikbaar, maar
wenste geen bestuursfunctie. Door de afwezigheid van Nelemans was Vo-
gelpoel èn voorzitter èn redacteur. Van Koning vernamen we niets meer.

Oorzaak was ook, dat velen zich weer moesten richten naar de normalisa-
tie van ons land en aan hun eigen toekomst móesten denken, zodat ze geen
tijd beschikbaar hadden voor de N.G.V.

Kilsdonk, inmiddels werkzaam bij De Volkskrant, nam met diverse in-
stanties contacten op om vergunning te verkrijgen tot het uitgeven van een
maandblad. Voor papier moest men een vergunning hebben, evenals voor
het drukken. Maar ook als publicist moest men „gezuiverd" zijn. We von-
den drukkerij De Spin bereid het maandblad te gaan uitgeven. De naam
van dat tijdschrift, reeds op 24 december 1944 door Frans Nelemans be-
dacht en doorgegeven, zou Gens Nostra worden. Ook het embleem was
door Nelemans ontworpen en siert nog steeds alle papieren van de N.G.V.
De eerste maandbladen hadden ook een omslag met dit embleem. Er werd
briefpapier gedrukt, kwitanties eveneens, kortom de vereniging ging officië-
ler naar buiten treden.

Jan van der Ham heeft dan op 19 juni 1945 in Den Haag een gesprek met
de heer Röell van het ministerie van OKW, alwaar hij verneemt dat er „zo
spoedig mogelijk een „Nederlandsch Genealogisch Instituut" zal worden
opgericht, waarvan alle Nederlandse Genealogische Verenigingen lid kon-
den/dienden te worden. Er zal een gemeenschappelijke bibliotheek komen.
Een en ander is opgedragen aan Jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn".



Het toenmalige bestuur van de N.G.V. meent dat, toen eind april bekend
was dat de N.G.V. bestond, door jhr. Van Beresteyn een oud plan uit de
bureaulade is gehaald om te komen tot een Stichting op het gebied van ge-
nealogie, heraldiek, enz., om te voorkomen dat amateurs (dat waren we
dan ook) zich meester zouden maken van de bezittingen van het Verbond
voorSibbekunde5.

Op 22 april 1945 werd dan ook door jhr. Van Beresteyn het eerste con-
tact gelegd met „de heren die aangewezen waren om na de bevrijding de
leiding van het Departement van OKW over te nemen" waar hij een plan
van 15 juli 1940 besprak. Op 29 mei 1945 werd de Stichting Centraal
Bureau voor Genealogie" opgericht. Ruim vijf maanden later dan de
N.G.V., die alleen nog niet koninklijk was goedgekeurd6.

Het tweede halfjaar 1945

Nelemans is weer terug in Nederland, het eerste contact dat hij met de
initiatiefnemers opneemt is op 27 juni. Op 29 juni 1945 wordt er in de Han-
delsschool aan het Raamplein in Amsterdam een ledenvergadering gehou-
den. We hadden nog niet veel leden, maar voldoende om een bijeenkomst
te houden. Waarom juist in deze school? Wel, Van der Ham was inmiddels
bij de Vrijwillige Politie en was daar bij commandant Henk van Laar inge-
kwartierd. Besloten werd dat Nelemans zou beginnen met het maken van
statuten en een huishoudelijk reglement. Op 15 juli is hij daarmee gereed en
op 16 juli is er een bestuursvergadering. Nieuw bestuurslid: 2e secretaris is
Yvonne Dijkhorst benoemd in de vergadering van 29 juni 1945. De ont-
werp-statuten ondergaan enkele geringe correcties en worden door de
aanwezigen: Van Rijn, Vogelpoel, Kilsdonk, Van der Ham, Nelemans en
Yvonne Dijkhorst goedgekeurd.

Dan volgt een tijd van veel contacten. Kilsdonk heeft inmiddels met Ne-
lemans bij drukkerij De SPIN een contract getekend. Zodra de vergunning
er is zal GENS NOSTRA gaan verschijnen. Nelemans wordt verantwoorde-
lijk redacteur. Vogelpoel zal zich bezighouden met het voorzitterschap van
de vereniging.

Het ontbreekt de vereniging overigens aan liquide middelen. Maar spon-
taan wordt door het bestuur een bedrag van ƒ 50,— per persoon als voor-
schot beschikbaar gesteld7. De drukker wenst namelijk garanties, hetgeen
logisch is. Op 31 augustus heeft Nelemans in Den Haag een gesprek met de
heer Coolhaas Wevers van het departement van Binnenlandse Zaken aan
de Kazernestraat inzake de papiervergunning. Regelmatig zijn er vergade-
ringen van het bestuur. Iedere keer komen we een stapje verder. Zo wordt
er op 8 oktober 1945 ten huize van Van Rijn (Newtonstraat in Amsterdam)
een bijeenkomst gehouden met de heer Van Zuylen van de Genealogische
Vereeniging in Nederland van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, uit Den Haag. Een vruchtbaar gesprek, hun leden zou
men ook attenderen op onze jonge N.G.V.

Inmiddels hebben we laten verschijnen een „Geslachtslijst van de Neder-
landsche Vorsten en Vorstinnen sedert 883", samengesteld door de



N.G.V., Amsterdam 1945. Er werden hiervan toteel 1.000 exemplaren ge-
drukt:

6 ex., genummerd I t/m VI verzonden we naar het Koninklijk Huis (in het
verenigingsarchief hoort de dankbetuiging van H.M. aanwezig te zijn).
10 ex., genummerd A tot en met K waren bestemd voor de oprichters (in
1984 werd te Haarlem antiquarisch een exemplaar te koop aangeboden
voor/40,—!!).
300 ex., genummerd 1 tot en met 300: bestemd voor de eerste 300 leden
van deN.G.V.
684 ex., waren ongenummerd.
In oktober 1945 verschijnt wederom een Mededelingenblad waarin er

melding van wordt gemaakt dat binnen zeer korte tijd het maandblad zal
verschijnen. Nelemans heeft namens de N.G.V. op 1 oktober een bezoek
gebracht aan het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Vogel-
poel vertrekt in oktober naar Engeland, waar hij tot officier wordt bevor-
derd, daarna voor vier jaren naar Ned. Oost Indië en legt zijn functie als
bestuurslid neer. , . •

De copie voor het eerste nummer van GENS NOSTRA is klaar, alleen de
vergunning om te mogen verschijnen laat op zich wachten.

Om de statuten en het huishoudelijk reglement te laten goedkeuren door
de leden, wordt op 17 november 1945 de tweede ledenvergadering gehou-
den. Deze bijeenkomst vindt plaats in Atlantic aan het Westeinde te Am-
sterdam. Als bestuurslid wordt aangetrokken, met de bedoeling de afdeling
Amsterdam te gaan oprichten, de heer Simon Hart, werkzaam op het ar-
chief in Amsterdam, waar hij vele jaren later gemeente-archivaris zal wor-
den. De statuten worden goedgekeurd op deze vergadering en zullen voor
de koninklijke goedkeuring worden verzonden.

Oprichting van de afdeling Amsterdam lukt niet, later zullen nog eens po-
gingen worden gedaan. Voorlopig gaat het bestuur voort op de ingeslagen
weg.

Eerste nummer Gens Nostra

En dan: eind december verschijnt het eerste nummer van GENS
NOSTRA, we zijn er heel blij mee en ook dan wordt er een borrel gedron-
ken vanwege dit nieuwe maandblad voor genealogie. Doel en programma
van de N.G.V. werden in dit eerste nummer gepubliceerd. Het waren Jac.
Heeren en Jan Verzijl die de eerste kopij voor Gens Nostra leverden8.

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan nummer twee van Gens Nostra dat
in januari 1946 het licht moet zien. Helaas voor de N.G.V.: Nelemans gaat
ook Nederland verlaten. Hij gaat weer aan de arbeid en vertrekt 2 januari
1946 naar Nederlandsch Indië. Besloten wordt dat Kilsdonk vanaf nummer
drie Gens Nostra zal redigeren, tot er een geschikte redacteur is gevonden
om het maandblad voldoende power te geven.

Van der Ham neemt dan naast het penningmeesterschap, ook het secre-
tariaatswerk op zich; wel wordt er uitgezien naar aanvulling van het be-
stuur, dat voornamelijk drijft op Van Rijn en Van der Ham. R. Stoffels
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start met de Contactdienst en registreert de leden die aan deze dienst mee
doen op nummer.

Er kwamen na het verschijnen van het eerste nummer van Gens Nostra
verschillende reacties. Mevr. Nelemans schrijft op 12 januari 1946 aan Kils-
donk een briefkaart met het verzoek deze te willen ophalen, hetgeen ook
geschiedt. Eind januari 1946 verschijnt G.N. 2, nog onder redactie van Ne-
lemans, nummer 3 verschijnt onder verantwoordelijkheid van Kilsdonk.

VOORLOOPIG CERTIFICAAT N°"
als bedoeld in Art. 24, lid 3, van het Tijdelijk Persbesluit 1945 (Staatsblad No. F. 177).

DE COMMISSIE VOOR DE PERSZUIVERING, VERKLAART, DAT ER GEEN
BEZWAAR BESTAAT, DAT

M# ...D , K i l s donk : WONENDE

.. Smnatrastmat 23Q ' TE Amsterdam
VOORLOOPIG WERKZAAM IS ALS

AAN Göne....N.Q9..tra...

Voorzitter

Secretaris

'S-GRAVENHAGE. l .Q' .ApXil .' 1946

Begin april komt G.N. nummer vier uit. Kilsdonk is inmiddels in het bezit
gekomen van een voorlopig certificaat van de Commissie voor de Perszuive-
ring, dat hem recht geeft op te treden als verantwoordelijk redacteur van
Gens Nostra10.

Vogelpoel, tijdelijk in Nederland, is nog voorzitter, maar er wordt naar-
stig gezocht naar een opvolger9.

Ook worden aan de leden lidmaatschapskaarten verzonden", waarmee
ze in die tijd weinig kunnen uitrichten. Er was nog geen bibliotheek of ar-
chief van de vereniging, zodat het in feite alleen een bewijsstukje was dat
men lid was.

In Rotterdam was inmiddels ook een genealogische vereniging opgericht,
die zich voornamelijk bezig hield met Zuid-Holland. In september werd er
op verzoek vande N.G.V. een gesprek gevoerd met enkele afgevaardigden
van deze vereniging, welk gesprek niet het resultaat had wat het bestuur er
van verwachtte. De Zuidhollanders wilden een zelfstandige vereniging hou-
den, los van de N.G.V. Voordat Nelemans naar het huidige Indonesië ver-
trok had hij diverse staten ontworpen, die inmiddels gedrukt waren en door
de leden tegen een lage prijs konden worden aangeschaft. In nummer 8
(blz. 126) van de eerste jaargang publiceert Nelemans een verhaal naar
aanleiding van het bezoek dat hij eerder had gebracht aan het Centraal Bu-



reau: het gaat over het „Fonds voor Biografische Documentatie", dat on-
dergebracht is in het gebouw aan de Nassaulaan 18 te Den Haag, waar ook
het CBG zetelt.

Rosier redacteur

In november 1946 werd door Van Rijn contact gelegd met W. D. H. Ro-
sier, toen bibliothecaris/archivaris van de Bibliothèque Wallone in Leiden.
Van Rijn verzocht hem het redacteurschap van GENS NOSTRA op zich te
nemen. Rosier vroeg bedenktijd en liet eind januari 1947 weten deze func-
tie wel te ambiëren, temeer omdat hij plannen had zich in Amsterdam te
gaan vestigen. Inmiddels was de kaspositie van de vereniging weer zo slecht
geworden, dat op de leden een beroep werd gedaan de contributie zo spoe-
dig mogelijk voor het jaar 1947 te voldoen. Door deze medewerking kon
een en ander weer in goede banen geleid worden en bleef Gens Nostra ver-
schijnen. Rosier neemt dan vanaf het maartnummer 1947 de redactie op
zich12, welke functie hij tot ieders tevredenheid vele jaren heeft uitgeoe-
fend. Rosier bleek de juiste man te zijn om gezicht te geven aan Gens No-
stra, was bovendien goed ingevoerd en had veel liefde voor zijn werk.

De statuten

We moeten u nu echter weer terugvoeren naar 1946. Nelemans had zorg
gedragen dat de statuten gereed waren. Deze werden goedgekeurd door de
leden en tenslotte werd de koninklijke goedkeuring officieel aangevraagd.
De vereniging, die toen reeds anderhalf jaar bestond, werd per 1 juli 1946
aangegaan voor de duur van 29 jaar en elf maanden, in die tijd noodzakelijk
om een vereniging rechtszekerheid te geven. Niemand dacht er in die perio-
de bij na dat later de opvolgers deze eerste juli 1946 als de „juiste datum"
zouden gaan opvoeren. Integendeel, zolang er immers nog oprichters waren
die actief aan de vereniging verbonden zouden zijn, kon men hen altijd om
informatie verzoeken. Bovendien dacht toen nog niemand aan het feit dat
de N.G.V. zo'n enorme groei en bloei zou tegemoet gaan, zodat deze thans
bijna de grootste vereniging op genealogisch gebied is in Europa.

De statuten zijn per 1 juli 1946 ook door de ledenvergadering goedge-
keurd en de vereniging gaat vervolgens gewoon verder. In Gens Nostra
wordt er geen gewag van gemaakt, immers het is alleen maar een formali-
teit die verricht was!

Wat moeten wij, als oud-gedienden nog meer vertellen over die eerste
moeilijke jaren? De vereniging die we beoogd hadden was er en draaide
zoals we ons dat hadden voorgesteld. De oprichters, die zich als doel had-
den gesteld een vereniging op te richten voor-iedereen, waren tevreden.
Een ieder was aan het werk gegaan en bleef de vereniging een warm hart
toedragen. Kilsdonk bedankt als bestuurslid per 1 december 1947. Alle be-
scheiden draagt hij over aan Jan van der Ham13. Van Rijn bedankt als be-
stuurslid per 20 januari 1948. Nelemans had al bedankt vanwege zijn werk-
zaamheden in Oost Indië en ook Vogelpoel neemt afscheid als bestuurder.
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Wordt lid derNederlandsche
Genealogische Vereeniging,
of vraagt inlichtingen bij het Secretariaat:

Sumatrastraat 230 — Amsterdam
Contributie bedraagt slechts f5.— p. jaar.

Hiervoor ontvangt U tevens ons Maandblad!!

Alleen Van der Ham blijft actief bestuurslid van de N.G.V. Hij is degene
•die in alle jaren daarna veel werk zal verzetten voor de vereniging. R. G.
Stoffels is hoofd van de Contactafdeling en kan — omdat hij in de papier-
branche werkzaam is, de vereniging veel gratis papier verschaffen. De eer-
ste afdeling van de N.G.V. wordt opgericht in Den Haag14, weldra gevolgd
door de afdelingen Haarlem en Utrecht. In 1948 volgt bij een derde poging
de oprichting van de afdeling Amsterdam15.

Rondom de oprichters wordt het stil, pas als in Amsterdam in 1951 tij-
dens een vergadering van die afdeling gesproken wordt over het komend
lustrum, laat Kilsdonk in de notulen vastleggen dat dit onjuist is. Echter in
1956, vijf jaren later, stuurt de afdeling Amsterdam een brief aan alle leden
van de N.G.V. om, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan het hoofdbe-
stuur een passend cadeau te geven16. Kilsdonk reageert dan schriftelijk door
te stellen dat de vereniging ouder is. Gens Nostra is al bezig met de elfde
jaargang! Ook medelid drs. Th. G. A. Bos uit Amsterdam stuurt een brief
en ontvangt antwoord dat het hoofdbestuur de officiële oprichtingsdatum 19
december 1944 zal erkennen. Bos laat dan op de ledenvergadering van de
afdeling Amsterdam van 15 maart 1956 nog eens in de notulen vastleggen
dat de N.G.V. 19 december 1944 is opgericht. Zowel Van Rijn als lid en
Van der Ham als bestuurslid bevestigen de stelling van Bos. De voorzitter
van de afdeling Amsterdam de heer W. Niekerk vond in eerste instantie een
en ander maar „romantisch gedoe" omdat in de statuten toch duidelijk ver-
meld stond dat de vereniging op 1 juli 1946 was aangegaan...

Enkele oprichters, Nelemans en Vogelpoel b.v., niet, ontvingen 15 april
1956 bericht of zij uiterlijk 21 april konden zorgdragen voor kopij voor het
komend meinummer om daarin hun visie te geven over die beginfase17. Van
Rijn had in maart een gesprek gehad met F. Renssen, de toenmalige secre-
taris van het hoofdbestuur, die daarop contact had opgenomen met de di-
verse oprichters. Van der Ham heeft na het ontvangen van deze brief Kils-
donk benaderd en hem verzocht een verhaal te willen maken over die be-
gintijd. Deze moest echter Van der Ham teleurstellen, hij kon onmogelijk
in enkele dagen tijds een gedegen verhaal op papier zetten. Hierna deelde
Van der Ham hem mede dan uit het archief dat hem ter beschikking stond
een verhaal te maken en in overleg met Van Rijn en Renssen het artikel te
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publiceren. In het meinummer van 1956 G.N. wordt het artikel, onderte-
kend door de vijf oprichters, dan ook gepubliceerd18.

Nog eens de statuten

Pas in 1948, en wel in G.N. 3e jrg. nr. 719 worden voor de eerste keer de
statuten gepubliceerd. In de publikatie wordt niet gerept van een datum van
ingang, noch van een oprichtingsdatum. Op de vergadering van 3 juli 1948
— in de zomer dus — worden de statuten van de vereniging goedgekeurd en
naar het Ministerie van Justitie gezonden. In G.N. 1949 no. 5 vermeldt de
secretaris dat het Ministerie enkele wijzigingen heeft aangebracht20, terwijl
op 16 augustus 1949 H.M. de Koningin op Soestdijk de statuten heeft goed-
gekeurd en de acte daarvan heeft ondertekend. Zo moet dus 1 juli 1946
maar een willekeurige datum zijn geweest, want pas in 1949 wordt de ver-
eniging koninklijk goedgekeurd21.

Nergens hebben we ook maar iets kunnen aantreffen waarom die datum
van 1 juli is vermeld. Niet in Den Haag bij het Ministerie, niet in Gens
Nostra, ook niet in eigen archieven bij de oprichters. Wat de reden moge
zijn? Het zal wel een duister geval blijven. Voor ons is de oprichtingsdatum
wel definitief: 19 december 1944!

1 Juli 1956

Op 26 juli 1956 ontvangen de oprichters, alsmede nog enkele personen
die zich voor de N.G.V. hebben ingezet een oorkonde22 hetgeen zij — on-
danks de datum van 1 juli 1946 — toch allen bijzonder op prijs stellen.

Van de personen die het initiatief namen om tot de „Nederlandsche Ge-
nealogische Vereeniging" te komen, hebben velen elkaar nimmer meer ont-
moet. Slechts enkelen hadden via de N.G.V. nog contact met elkaar, doch
ook dat was zeer summier te noemen.

Jan van der Ham is in 1983 onverwachts overleden. Hij was de enige die
zich gedurende bijna 39 jaren-voor de N.G.V. heeft ingezet. Steeds actief
gebleven en — zoals dat heet ^ in.het harnas gestorven23.

Nelemans is na zijn terugkeer in Nederland uit Indonesië zich weer gaan
toeleggen op de genealogie en nurriismatiek en is actief lid van de afdeling
Den Haag en Leiden en omstreken, tevens plv. afgevaardigde naar de Al-
gemene Ledenvergadering.

Vogelpoel vertoeft al jaren in Amerika, is nog wel bezig met genealogie,
maar heeft geen enkele mogelijkheid om zelf opsporingen te doen in Neder-
land. Zijn grootste wens is dat de kwartierstaten van de vijf oprichters in
Gens Nostra gepubliceerd zouden worden, ook al zijn dat dan maar 31
kwartieren.

Van Rijn kan men al jaren elke middag aantreffen op het Gemeentear-
chief van Amsterdam, alwaar hij bezig is met gegevens op te zoeken over
Portugese Joden in Nederland.

Kilsdonk is sedert kort ook weer aangevangen met zijn oude liefde. Na
werkzaam geweest te zijn bij de Volkskrant en Haarlems Dagblad is hij
thans vrij man en kan zich weer storten op de genealogie.
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GO€DG6K£C1RDBU KOnmia.

G/T: Qs!e/b. /Leiemans

joJlapric/Cicet>.oL. /Q.Cf.lC

Totslot

Het artikel van de heer Vulsma in het decembernummer van 1984, dat we
als oprichters tevoren ter inzage kregen, is oorzaak dat we elkaar weer be-
naderd hebben en weer eens onze gedachten hebben laten gaan over het
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verleden van de N.G.V. Alleen daarom vinden we het aangenaam dat we
aangeboden kregen om een reactie te geven op het artikel van Vulsma. We
hebben respect voor hetgeen hij op papier heeft gezet. Onzerzijds zeggen
we hierbij toe dat de N.G.V. voor haar archief in 1985 van ons nog een aan-
vullend overzicht zal ontvangen, met allerlei data en droge opsommingen.
We hopen dat dit stuk dan als archiefexemplaar bewaard zal worden en wel-
licht voor latere onderzoekers reden mag zijn zich er in te verdiepen.

We zijn er trots op, dat mag u best weten, dat de N.G.V. zo groot is ge-
worden. Ook al wordt er gesteld dat „toen het kind al liep (1 juli 1946), het
pas werd geboren".

We hebben respect voor allen die het door ons aangereikte, weinige ma-
teriaal, gebruikt hebben om de vereniging zo groot en degelijk te maken.
We danken dan ook alle opvolgers van ons die zich ingezet hebben voor de
N.G.V. Dank zij hen is de vereniging uitgegroeid tot die mooie boom, waar
we allen trots op zijn.

Om al die redenen hebben we dan ook op 19 december 1984 met veel ge-
noegen aan veertig jaar geleden gedacht. Het zoete vocht heeft ons bijzon-
der goed gesmaakt.

M. D. K1LSDONK, Hoofddorp
Ir. F. A. NELEMANS, Wassenaar

K. J. VAN RIJN. Amsterdam
A. P. VOGELPOEL P.E. Manlius, USA

Noten

1 Notulen vergadering van 19.12.1944.
2 Zie Mededelingenblad nummer 3.
3 Zie kwitantie lidmaatschap A. P. Vogelpoel.
4 Zie bevestigingsbrief lidmaatschap.
5 Mededelingenblad (niet genummerd, maar het was het 4e) van de N.G.V.. verschenen 1

augustus 1945 (ook de datum wordt niet vermeld).
6 Jaarboek CBG 1947, Ie jaargang blz. 8 e.v.
7 Zie kwitantie M. Kilsdonk inzake dit voorschot.
8 Zie de eerste pagina's van Géns Nostra Ie jrg. no. 1 (1945).
9 Zie Gens Nostra nr. 4, Ie jrg. blz. 62.

111 Certificaat nr. 2952.
11 Zie lidmaatschapskaart M. Kilsdonk.
12 Zie openingsartikel Gens Nostra 1947, maart.
13 Brief van Kilsdonk aan N.G.V.-bestuur 27.11.1947.
14 Gens Nostra: 2e jrg. 1947 blz. 310.
15 Mededelingen N.G.V. III (eind januari 1948 - ongedateerd).
16 Rondschrijven N.G.V. Amsterdam, maart 1956.
17 Brief van 15 april 1956 van F. Renssen.
18 Gens Nostra: jrg. 11 - nr. 5/6, mei/juni 1956. blz. 98/99.
19 Gens Nostra: jrg. 3 - nr. 7. juli 1948, blz. 97 e.v.
20 Gens Nostra: jrg. 4 - nr. 5. mei 1949, blz. 262.
21 Gens Nostra: jrg. 4 - nr. 9. september 1949. blz. 329.
22 Brief N.G.V. 26.6.1956 inzake verlenen Oorkonde. Gens Nostra: jrg. 11 no. 8. augustus

1956, blz. 171 e.v.
23 Gens Nostra: jrg. 38 no. 9. september 1983, blz. 265.
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TWEE EEUWEN WILDEBOER IN ASSENDELFT

Inleiding

Vele leden van deze familie waren collecteur van de verpondingen of im-
posten. Zij werden ook wel tollenaar genoemd. Ook de tweede die ik ge-
vonden heb, Simon Claes, was collecteur der verpondingen in 1586, hoewel
dan de naam Wildeboer nog niet in de acten voorkomt.

De naam Wildeboer wordt het eerst gebruikt in 1625 bij zijn kleinzoon,
n.l. Simon Claes Wildeboer. Hij was ook collecteur van verscheidene im-
posten en waarschijnlijk ook boer, want van 1625 tot aan zijn dood kocht hij
jaarlijks grote stukken land, totaal voor ruim ƒ 51.000,— en verkocht
slechts voor ruim ƒ 6500,—.

Collecteur zijn was dus kennelijk een lucratieve bezigheid, hoewel deze
mensen natuurlijk niet erg geliefd waren bij de bevolking, zodat ook huwe-
lijken soms in dezelfde kring werden gesloten.

De gegevens voor deze genealogie heb ik hoofdzakelijk uit de Transpor-
ten, die in Assendelft reeds in 1579 beginnen. Ook zijn door mij de registers
van de 10e en 100e penning doorgewerkt. Tussen 1633 en 1658 komt een
stukje DTB voor, hetgeen een welkome aanvulling was, want daarna begin-
nen de doopboeken in Assendelft pas weer in 1729. Wel is er van 1696 af
een Gaarder-archief. De familie is zeker Gereformeerd sedert 1633, als zij
in het eerste gereformeerde doopboek als lidmaten voorkomen.

Alle registers van het Oud Rechterlijk Archief (O.R.A.) en het Notarieel
Archief (N.A.) bevinden zich in het Rijks Archief te Haarlem, indien niet
anders vermeld.

Genealogie

I. verm. Claes Simonsz, geb. ca. 1508, kerkmeester te Assendelft.
O.R.A. 1993, dd. 21.2.1581. Claes Simons 72 jaar.

II. Simon Claas, collecteur van de verpondingen (1586), overl. vóór
25.8.1612, tr. Marytje Claas Costers, overl. voor 26.2.1616, dr. van Claas
Jans Costers en Dieuwer Claas Dirks.

Uit dit huwelijk:
1. Theunisje Simons, tr. Abraham Claas Oosterhoorn, secretaris van West-

zaan, zn. van Claas Abrahams Oosterhoorn en Swaentje Hermans.
2. Griet Simons, tr. Dirk Jansz.
3. Trijn Simons, overl. voor 25.8.1612, tr. Jan Cornelis Goesinnen, van Uit-

geest.
4. Bartge Simons, tr. Isaac Dirk van Zaenen.
5. Willem Simons, buurvrijer in 1603, vertrekt later naar De Beemster.
6. Claas Simons, volgt III.

O.R.A. 1993, dd. 6.6.1580. Simon Claas Simonsz, buurman tot Assendelft, koopt halve
morgen land.
O.R.A. 1994, dd. 24.6.1582. Claas Jans Costers en Claas Jans Backer. gebroeders.
O.R.A. 1994, dd. 14.1.1583. Claas Jans Costers, man en voogd van Dieuwer Claas
Dirks.
O.R.A. 1997, dd. 31.8.1582. Claas Jans Costers. Claas Simons, Gerrit ende Claas die
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backer, als mede-erfgenamen van Trijn Claas die Backer.
O.R.A. 1997, dd. 9.12.1586. Simon Claas ende Huigh Maerts, collecteurs van de ver-
pondingen.
O.R. A. 1995, dd. 9.6.1587. Simon Claas Simons koopt stuk land „die seven maed".
O.R.A. 2000, dd. 25.8.1612. Claas Simons, als oom en voogd van Trijn Jans, weeskind
wijlen Trijn Simons, met consent van Jan Cornelisz, vader van het kind, tot Uitgeest
wonende. Willem Simons oom en Marytje Claas grootmoeder van het kind.
O.R.A. 2001, dd. 26.2.1616. Alle bovengenoemde kinderen worden hierin opgesomd
als erfgenamen van Marytje Claas Costers.

III. Claas Simons, overl. voor 5.3.1627, tr. Griet Jans Gaell, overl. na
1628, dr. van Jan Hendriks Gaell.

O.R.A. 2000, dd. 5.10.1611. Testament van Jan Hendriks Gaell, oud omtrent 84 jaren.
Zijn zoon Baert Jans krijgt uit zijn goed het huis, hooihuis ende erf, dat hij metter dood
ontruimen zal, en alles wat daar in is. Universele erfgenamen zijn: Baert Jans, Trijn
Jansdr., Griet Jansdr. en Engeltje Jansdr., zijn beminde kinderen.

Uit dit huwelijk bekend:
1. Simon Claas Wildeboer, volgt IV.
2. Claas Claas, schoenmaker wonende tot Spaarndam.
3. Marytje Claas, overl. voor 1638, tr. Jan Floren, wonend op Schouwen.

O.R.A. 2006, dd. 9.7.1638. Simon Claas Wildeboer en Claas Claas, zijn broeder, Ger-
rit Dirks ende Jan Willems, schuitvoerder, zijn zwagers, ende Jan Floris, wonend in
Zeeland op Schouwen, als voogd van zijn voorkinderen, geprocreeerd bij Marytje
Claas zaliger.

4. N. Claasdr., tr. Gerrit Dirks.
5. N. Claasdr., tr. Jan Willem Schuytevoerder, ook Keesen genoemd.

O.R.A. 2001, dd. 26.2.1616. Claas Simons voor drievierde part en Gerrit Pieters Ham
voor eenvierde part, bekenden gekocht te hebben van de erfgenamen van Marytje
Claas Costers s.g., een stucke landts genaempt „Trijn Claas die Backersven", groot
1502 roeden, leggende in Jan Banningen weer in Assendelft, voor 3358 Car. guldens.
O.R.A. 2004, dd. 5.3.1627. Griet Jans Gaell, wed. Claas Simons, Simon Claas Wilde-
boer, onze buurvrijer, als zoon en voogd in deze van Griet Jans Gaellen, zijn moeder,
kopen een stuk land.

'I Huis te Assendelfl, naar een uil 1622 dalerend schilderij, dal in het Raadhuis van Beverwijk
gehangen heeft (Naar een prent in de Zaanlandse Oudheidkamer). Assendelfl is van 1400 lol
1795 een Hoge Vrije Heerlijkheid geweest en nwchl dus zelf zware misdaden berechten, waar-

voor een Baljuw en een Hoge Vierschaar waren aangesteld.
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IV. Simon Claas Wildeboer, geb. ca. 1605, weesmeester 1637, goede man
van de Hoge Heerlijkheid Assendelft, ingeland van de polder Janke Maerts
weer, hoofdingeland van het Nes-, Woud- en Kerkvierendeel van Assen-
delft, pachter van imposten, o.a. bier, wijn, meel, zout en brandhout, overl.
Assendelft tussen 4.3.1663 en maart 1667, tr. ca. 1630 Dieuwer Gerrits,
overl. na 19.3.1668.

Simon Claas Wildeboer koopt elk jaar van 1630 tot 1663 voor enige duizenden guldens
aan land, ook een pakhuis en traankokerij. Hij verkoopt voor ca. ƒ 6000,—.
N.A. 280/267, dd. 22.5.1656 G. A. Haarlem. Simon Claas Wildeboer en Jochem Jacobs
Leenen, buurlieden tot Assendelft, zijn schuldig aan Pouwelis Philipsz van der Lee.
pachter van de impost van zout en brandhout over de stad Haarlem, een somme van
ƒ 13800,—, spruytende uit saecke ende over becollecteerde penningen bij hun compa-
ranten wegens de voornoemde imposten te ontvangen uit de dorpen van over 't IJ, zoals
dezelve onder de ringen van de verpachtinge der stad Haarlem gelegen zijn.

Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt Va.
2. Claas, volgt Vb.
3. Jan, volgt Vc.
4. Hendrik, volgt Vd.
5. Marytje Simons Wildeboer, ged. Assendelft 4.7.1638, overl. ald.

26.12.1717, verdronken in haar eigen woning (door inundatie), aangifte
5.1.1718, impost ƒ 30,—, tr. Arend Barends van 't Hof.

N.A. 5429/118, dd. 22.10.1702. De eerbare Marytje Simons Wildeboer, wed. Arend
Barends van 't Hof, vermaakt aan haar broeders zoon, genaamd Cornelis Hendriks
Wildeboer, een lijfrentebrief van ƒ 1000,— vooraf, zolang hij leeft. Bij haar overlijden
mag er geen baar geld in zijn handen komen of onder zijn direct bewind of administra-
tie. Zij legateert nog aan Dieuwer Claas, nagelaten dr. van Claas Willems Gorter, ge-
teeld bij Aagje Claas Wildeboer, een som van ƒ 200,—. Executeurs van haar boedel
Dirk Cornelis Water en Simon Gerrits Wildeboer, hare neven.

6. Grietje, ged. Assendelft 30.9.1640.

Va. Gerrit Simons Wildeboer, geb. ca. 1633, wonend Zaandam, pachter
van imposten, o.a. wijn en bier, overl. vóór 14.10.1678, tr. Trijntje Jochems
Leen, ged. Assendelft 1.12.1641, overl. na 1728, dr. van Jochem Jacobs
Leen en Aagt Jans.

N.A. 5759/102, dd. 26.7.1666. Gerrit Simons Wildeboer, 33 jaar, collecteur van impos-
ten tot Sardam.
N.A. 5784 dd. 14.10.1678. Jochem Jacobs Leenen tot Assendelft, grootvader en voogd
over de weeskinderen van Gerrit Simons Wildeboer.

Uit dit huwelijk:
1. Simon, volgt Vla.
2. Grietje Gerrits Wildeboer, tr. Cornelis Cornelisz Nomen, zn. van Cornelis

Maerts Nomen en Mary Jellis.
3. Aaltje Gerrits Wildeboer, tr. (1) Usbrand Cas; tr. (2) Assendelft

22.10.1698 (imp. ƒ30,—) Maarten Janse Poel, secretaris van de Hoge
Vierschaar te Assendelft, zn. van Jan Maartens Poel en Aagt IJsbrands.

N.A. 5876/47 dd. 13.2.1728. Trijn Jochems, wed. Gerrit Simons Wildeboer, Jochem
Nomen, kleinzoon van Trijn Jochems, zijn moeder Grietje Gerrits Wildeboer. wed. van
Cornelis Cornelisz. Nomen.

Vla. Simon Gerrits Wildeboer, geb. ca. 1666, overl. Assendelft 21.5.1723
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Tekening naar een kaan van Assendelft met de aanwijzingen, waar de dijken op de 26sle decem-
ber 1717 door de hoge watervloed zijn doorgebroken. Lengte en diepte van de doorbraken aan-
gegeven in meters. Hierbij is Mary Wildeboer in haar huis verdronken; zij was het enige slacht-

offer van deze overstroming. R. A. Haarlem. Inv. nr. A (492.631.007)7.

(imp. ƒ 3,—), tr. ald. 3.10.1699 (imp. ƒ.15,—) Sieuwe Cornelis (Louwe),
van Krommeniedijk:

Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Simons Wildeboer, overl. Assendelft 1.7.1750 (imp. ƒ6,—), tr.

ald. 4.4.1734 Gerrit Willems Jongearend.
N.A. 3049/252. dd. 11.8.1721 Simon Gerrits Wildeboer, oud 55 jaren.
N.A. 5888/53, Gerrit Willems Jongearend. bruidegom en Trijntje Simons Wildeboer
bruid maken huw. voorw. 23.3.1734. Haar voogden: Gerrit Nomen en Gerrit Poel. wo-
nend Assendelft.

Vb. Claas Simons Wildeboer, geb. ca. 1635, „goede man", ingeland van
de polder Janke Maertsweer, schepen te Assendelft, leenman van de Heer
van Assendelft, lid van de Hoge Vierschaar, pachter van het hoorngeld,
overl. vóór 11.5.1689, tr. Assendelft 7.11.1655 Duif je Cornelis.

O.R.A. 1981, dd. 21.11.1670. Baljuw Ambrosius van Renooy. eiser. Dirk Macrtsz. ge-
daagde; gedaagde heeft zich onbehoorlijk gedragen toen Claas Simons Wildeboer.
schepen alhier, gaande om het hoorngeld te collecteren, hem buiten de deur heeft ge-
sloten. Naderhand door gedaagdes zuster binnengelaten zijnde, kwam hij hem tege-
moet met opgestoken vuist en zoude hem geslagen hebben, indien hij niet door zijn zus-
ter vastgehouden geweest was. Boete 42 schellingen.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt VIb.
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"d
Handtekening van Claas Simons Wildeboer (Vb), leenman en lid van de Hoge Vierschaar.

2. Hillegond Claasse Wildeboer, ged. Assendelft 7.10.1657, tr. (1) Dirk
Huigen; tr. (2) Assendelft 15.1.1697 Hendrik Jelles de Vries.

3. Simon, ged. Assendelft 10.6.1658, jong overl.
4. Aagte Claasse Wildeboer, overl. Assendelft 2.3.1714, tr. (1) Jan Pieters

Corver; tr. (2) Claas Willems Gorter, zn. van Willem Gorter en Neel
. Maartëns Poel.
5. Grietje, tr. Dirk Cornelisse Water.

VIb. Cornelis Claas Wildeboer, ged. Assendelft 20.2.1656, secretaris van
Assendelft, stedehouder van de baljuw, collecteur van imposten, overl.
aug. 1690/91, tr. Wijntje Claas.

O.R.A. 1984, dd. 8.6.1691. Wijntje Claas, wed. Cornelis Claas Wildeboer, verkoopt
land.

Uit dit huwelijk:
1. Simon, volgt Vila.
2. Duifje Cornelisse Wildeboer, overl. 6.11.1707, tr. Assendelft 24.2.1707

(imp. ƒ 6,—) Gerrit Havix, overl. 12.12.1709, zn. van Havick Claas Tim-
me (zie aanvullingen Kwartierstaat Timmer G.N. dec. 1984).

3. Claas, volgt Vllb.

Vila. Simon Cornelis Wildeboer, geb. ca. 1680, overl. Assendelft
13.3.1749 (imp. ƒ 3,—), tr. (1) ald. 22.2.1703 Marytje Pieters Bleeker; tr.
(2) Assendelft 16.4.1706 Stijntje Willems Bolle, overl. ald. 19.1.1721, dr.
van Willem Pieters Bolle; tr. (3) Assendelft 29.1.1722 Marytje Pieters Ros,
van Nieuwe Niedorp.

N.A. 5433/113, dd. 23.2.1720. Compareerden Simon Gerrits Wildeboer, wonend As-
sendelft, Grietje Gerrits Wildeboer, wonend tot West Zaandam, Maarten Janse Poel,
getrouwd met Aaltje Gerrits Wildeboer, wonend West Zaandam, dezelfde Poel als ac-
tie ende transport hebbende van Geurt Jacobs Dam, in qualiteit als man en voogd van
zijn huisvrouw, dewelke in een eerder huwelijk hadde gehadt Simon Jansz Wildeboer
en bij welke zij hadde geteelt twee kinderen, beide nog onmondig, tot Oost Zaandam
wonende. Hillegont Claas Wildeboer, geassisteerd met haar zoon Simon Dirks Huigen,
wonend te Westzaan, Jan Jansz Peet en Dirk Goethart tot Westzanen, als wettige voog-
den aangesteld over het nagelaten onmondige kind van zal. Aegte Claas Wildeboer tot
Assendelft, genaamd Dieuwertje Claas (Gorter), Maarten Willems Smit getrouwd met
Duifje Claas (Gorter) tot Assendelft, zijnde mede een dochter van Aegte Claas. Simon
Cornelis Wildeboer, Claas Cornelis Wildeboer voor henzelve, Havicq Claas Timme, als
wettige voogd over het nagelaten kind van zal. Duifje Cornelis Wildeboer, genaamd
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Guurtje Gerrits (Timme), alle mede tot Assendelft wonend, gezamenlijke erfgenamen
van zal. Mary Simons Wildeboer, tot Assendelft overleden, nu reeds twee jaren gele-
den, bij inundatie in haar eigen huis in het water verdronken (26.12.1717) dijkdoor-
braak van de Assendelver zeedijk). Bezittingen o.a. 3 huizen met erven en twee stuk-
ken land en 7 morgen land met 1 hont land met boerenwoning te Assendelft en Haar-
lemmerliede, in 't geheel voor de somma van ƒ 16000,—. Zie N.A. 5433/77, dd.
9.10.1718 en N.A. 5433/80, dd. 8.11.1718.

Uit het tweede huwelijk:
1. Cornelis,\o\gt Villa.
2. Willem, volgt VlIIb.
3. Pieter, volgt VIIIc.
4. Claas, volgt VIlid.

O.R.A. 1986, dd. 13.3.1723, Stijntje Willems Bolle overl.

Villa. Cornelis Simons Wildeboer, geb. ca. 1708, overl. Assendelft
18.1.1781 (imp. ƒ3,—), otr. (1) ald. 18.11.1731 Duifje Claas, overl. ald.
10.12.1751 (imp. ƒ 3,—); tr. (2) 14.11.1756 Lijsbeth Jans, wed. van Nauer-
na.

Uit het eerste huwelijk, ged. Assendelft:
1. Simon, ged. 6.4.1732, overl. Assendelft 11.4.1732.
2. Simon Cornelisse Wildeboer, ged. 12.7.1733, otr. (1) Assendelft

25.5.1764 Jannetje Dirks Boekjes, overl. ald. 31.12.1776 (pro deo), tr.
(2)'ald. 25.4.1777 Machteldje Pieters Hartman, wed.

3. Stijntje Cornelisse Wildeboer, ged. 31.7.1735, tr. Assendelft 21.5.1758
Willem Isaacs (Komen).

4. Claas Cornelisse Wildeboer, ged. 1.12.1737, tr. (1) Assendelft
26.5.1765 Grietje Hendriks Weelderen, overl. ald. 27.2.1777 (imp.
ƒ 3,—); tr. (2) ald. 12.12.1777 Maartje Gerrits van der Laag.

5. Pieter Cornelisse Wildeboer, ged. 31.1.1740, tr. Assendelft 8.5.1763
Jannetje Dirks Bakker, ged. ald. 15.2.1741, dr. van Dirk Gerrits Bak-
ker en Dingena Maartens.

6. Guurtje, ged. 20.1.1743, overl. Assendelft 11.7.1744 (imp. ƒ 3,—).
7. Willem Cornelisse Wildeboer, ged. 11.11.1744, tr. Assendelft 16.5.1773

Dieuwertje Dirks van der Meer.
8. Gerrit Cornelisse Wildeboer, ged. 5.3.1747, tr. Assendelft 5.5.1776

Maartje Maartens Kleyne, ged. ald. 16.1.1752, dr. van Maarten Jacobs
Kleyne en Neeltje Dirks Overdijk.

9. Guurtje Cornelisse Wildeboer, ged. 27.9.1750, tr. Assendelft 25.4.1779
Pieter Cornelis Koster, ged. ald. 8.4.1753, zn. van Cornelis Dirks Kos-
ter en Trijntje Haviks Rood.

Uit het 2e huwelijk:
10. Jan, ged. Assendelft 18.9.1757.

VlIIb. Willem Simons Wildeboer, geb. ca. 1710, overl. Assendelft
10.8.1743 (imp. ƒ3,—), otr. ald. 13.4.1731 Neeltie Claas Kleyne (imp.
ƒ6-).

Uit dit huwelijk, ged. Assendelft:
1. Stijntje, ged. 20.4.1732, overl. Assendelft 12.6.1732 (imp. ƒ 3,—).
2. Stijntje, ged. 5.7.1735, overl. Assendelft 10.6.1737 (imp. ƒ 3,—).
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3. Claas Willems Wildeboer, ged. 2.11.1738, overl. Assendelft 8.3.1806, tr.
ald. 6.5.1764 Cornelia Willems van 't Hof.

4. Simon Willems Wildeboer, ged. 11.5.1741, verpondingsgaarder der heer-
lijkheid Bergen, overl. Assendelft 17.5.1806 (imp. ƒ30,—), tr. (1) ald.
30.11.1760 Cornelia Sumery, overl. Bergen 13.6.1783 (imp. ƒ30,—); tr.
(2) ald. 4.5.1800 (imp. ƒ30,—) Maartje Leeuwenkamp, wed. van Jan
Hen.

5. Willempje, ged. 17.11.1743, overl. Assendelft 30.10.1745 (imp. ƒ 6,—).

VIIIc. Pieter Simons Wildeboer, geb. ca. 1712, overl. Assendelft
20.3.1786 (imp. ƒ 3,—), otr. ald. 29.11.1750 Guurtje Ariaans Spaans, overl.
ald. 13.2.1781 (imp. ƒ 3,—).

Uit dit huwelijk, ged. Assendelft:
1. Simon Pieters Wildeboer, ged. 8.1.1758, tr. (1) Assendelft 13.8.1786

Duifje Pieters Wildeboer, ged. ald. 20.9.1767, overl. ald. 6.5.1788 (imp.
ƒ 3,—), dr. van Pieter Cörnelis Wildeboer en Jannetje Dirks Bakker; tr.
(2) Assendelft 28.6.1789 Trijntje Claas Winter, ged. ald. 4.3.1764, dr.
van Claas Teunis Winter en Trijntje Pieters Boekei.

VlIId. Claas Simons Wildeboer, geb. ca. 1715, overl. Assendelft 8.5.1780
(imp. ƒ 3,—), tr. ald. 23.7.1747 Jannetje GerritsJongejans.

Uit dit huwelijk, ged. Assendelft:
1. Simon Claasse Wildeboer, ged. 17.8.1749, tr. Assendelft 7.5.1775 Maart-

je Cörnelis Kleyne, ged. ald. 4.4.1751, dr. van Cörnelis Ysbrandts Kley-
ne en Maartje Cörnelis.

O.R.A. 1986, dd. 13.3.1723. Stijntje Willems Bollle is overleden, kinderen: Cörnelis,
oud 15 jaar, Willcm, 13 jaar, Pieter 11 jaar en Claas 8 jaar.

Vllb. Klaas Cörnelis Wildeboer, tr. (1) Assendelft 6.7.1726 Guurtje Ja-
cobs Boot, wed. van Klaas Stikkel, van Oost Zaandam (imp. ƒ 3,—); tr. (2)
West Zaandam 30.8.1733 Aaltje Gijsberth, van de Molenbuurt, wed.

N.A. 5898/29, dd. 19.3.1729. Guurtje Jacobs Boot, wed. van Klaas Stikkel. verdeling
van zijn boedel.

Uit 2e huwelijk, ged. West Zaandam:
1. Wijntie Klaasse Wildeboer, ged. 30.1.1735, overl./begr. (imp. ƒ3,—)

West Zaandam 26/29.2.1776 op het Stenen Kerkhof, tr. ald. 19.8.1764
Dirk Stuurman, wedr. Hij hertr. Risje Hendriks Kool.

N.A. 5473/3443, dd. 8.3.1765. Dirk Stuurman heeft voorkind, de moeder van Wijntje
leeft nog.

2. Eefje, ged. 25.1.1736.

Vc. Jan Simons Wildeboer, imposteur van het Gemene Land, o.a. van de
ronde maat (= peulvruchten), overl. vóór 1690, tr. Immetje Jochems, overl.
vóór 1690, dr. van Jochem Jacobs Leen en Aagt Jans.

N.A. 5760/354™, dd. 13.7.1663. Jochem Jacobs Leenen en Jan Simons Wildeboer. im-
posteuren van het Gemene Land.
O.R.A. 6349, dd. 12.3.1677. Jan Simons Wildeboer koopt de helft van 2 cavclcn lants.
gelegen in de Zuid Schermer, groot 30 morgen land en 240 roeden, met huysingc en
plantagie voor ƒ 5000.—.
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O.R.A. 6349, dd. 3.5.1681. Jan Simons Wildeboer koopt de helft van 2 cavelen lants,
groot tesamen 30 morgen en 240 roeden, voor ƒ 2500,—.
Hij heeft nu het hele stuk land in zijn bezit, waarop de boerderij genaamd „Leeuwen-
horst" staat (Zie: J. Belonje. De Schermer 1633-1933, Meyer. Wormerveer).

Uit dit huwelijk:
1. Simon, vplgt VIc.

N.A.5426/137, dd. 19.12.1690. Simon Janse, enige zoon van Jan Simons Wildeboer en
Immetje Jochems, beiden overleden. Immetje en Trijntje Jochems, kinderen van zal.
Jochem Jacobs Leenen en Aagt Jans. Guurtje Jochems innocente dochter, krijgt obli-
gatie van de Gereformeerde diakonie in Haarlem.
N.A. 156/2, dd. 3.4.1672, Jan Simons Wildeboer, broer van Mary Simons Wildeboer,
wed. van Arent Baarts van "t Hof.

VIc. Simon Janse Wildeboer, schepen van Akersloot, overl. vóór 1708, tr.
Ariaantje Cornelis Dam. Zij hertr. Geurt Jacobs Dam.

N.A. 5423/88. Testament van Simon Janse Wildeboer en Ariaantie Cornelis Dam, wo-
nend te Akersloot 15.6.1694.
N.A. 5825/91, dd. 24.11.1708. Ariaantie Cornelis Dam, wed. van Simon Janse Wilde-

• boer, heeft twee minderjarige kinderen: Cornelis Simons en Impie Simons. Simon Ger-
rits Wildeboer, tot Assendelft, moet voor vaderlijke goederen zorgen, o.a. ƒ 10.000,—
aan obligaties, een hofstede plus huizinge en 45 morgen land, gelegen in de Schermer,
aan de Zuidervaart, en nog ƒ 4000,— aan obligaties waarvan de interest genoten wordt,
elk voor een kwart, door Burgemeester Jan Dirks Dam, Simon Gerrits Wildeboer, Cor-
nelis Hendriks Wildeboer en Maarten Klaas Poel.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Simons Wildeboer, burgemeester van Oost Sardam 1739, overl.

vóór 1777, tr. (1) Aaltie Jacobs Groot; tr. (2) Eefje Willems Adel, overl.
• vóór 1777.

N.A. 5881/132, dd. 5.8.1730. Cornelis Simons Wildeboer, bruidegom, geassisteerd met
zijn aanbehuwde vader Geurt Jacobs Dam, Aaltie Jacobs Groot, bruid, geassisteerd
met haar aangehuwde broer Claas Salm.
N.A. 6074/10, dd. 17.1.1777. Jacob Dam, enige erfgenaam van zijn halve broer Corne-
lis Simons Wildeboer en Juffrouw Eefje Simons (sic) Adel, beiden overleden.

2. Immetje Simons Wildeboer, tr. Cornelis Cornelis Nomen, wedr. van Aeg-
je Pieters Grol, zn. van Cornelis Cornelis Nomen en Grietje Gerrits Wil-
deboer.

N.A. 5876/73, dd. 2.4.1728.' Cornelis Cornelis Nomen, wedr., toekomende bruidegom
van Immetje Simons Wildeboer, geassisteerd met haar moeder Ariaantje Cornelis en
Geurt Jacobs Dam, aangehuwde vader.

Vd. Hendrik Simons Wildeboer, overl. vóór 28.11.1668, tr. Assendelft
18.3.1657 Neeltje Cornelis Peet, overl. vóór 17.3.1690, dr. van Cornelis Jan-
se Peet.

O.R.A. 2012, dd. 28.11.1668. Neeltje Cornelis, wed. van Hendrik Simons Wildeboer.
Jan Cornelis Peet, broer van haar en Claas Simons Wildeboer haar zwager, verkopen
1472 roeden land.
O.R.A. 1982, dd. 31.7.1682. Claas Simons Wildeboer en Jan Maerts Schoenmaker, oo-
men en voogden van de kinderen van Hendrik Simons Wildeboer.
O.R.A. 1983, dd. 17.3.1690. Neeltje Cornelis is overleden. Voogden over haar kinde-
ren zijn Jan en Klaas Simons Wildeboer.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Hendriks Wildeboer, overl. Assendelft 11.10.1716 (imp.

ƒ 3,—), tr. Willempje Pieters van der Schuur, van Amsterdam, dr. van
Pieter van der Schuur en Catharina Gijselaars.
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N.A. 5793/124. Huw. voorw. 24.12.1689.

2. Simon, overl. vóór 15.2.1697.
O.R.A. 1984, dd. 15.2.1697,. Cornelis Hendrik Wildeboer, broeder en enig erfgenaam
van Simon Hendriks Wildeboer.

A. G. MOLENDIJK-VAN DER PLOEG

KWARTIERSTAAT GROENEVELD

(Gens Nostra XXXVI (1981) pag. 90-95 en 196-208)

lb. G. E. Groeneveld, tr. 1975 A. C. Y. Meeuwissen. Uit dit huwelijk: 3. Annelies Marion
Groeneveld, geb. Arnhem 14.6.1984.

2. Derk Groeneveld, overl. Nijmegen 10.9.1984.
16. Geert Ailders Groeneveld, 1789-1862; volgens familieoverlevering, medegedeeld door

dhr. A. M. Schiltkamp te Hoogezand, werd in 1811 bij het aannemen van een familie-
naam door de ambtenaar, i.v.m. het beroep van Geert Ailders (groentekweker) de naam
Groenboer voorgesteld. Hiermee kon Geert niet instemmen, maar men werd het wel
eens over de naam Groeneveld.

20. Hindrik Jacobs Syplinga1.
32. Ayldert Geerts (Venema)2.
39. Aaltje Harms de Goede3.
42. EgbertJakobs Dekker, 9.9.1764isdoopdatum.
45. Anje Jacobs Bolhuis'.
62. Jan Timmerman, zijn vierde ega Maria van den Abeele*, overl. Arnhem 6.8.1895.

108. Even Hendricksen van den Brink, landbouwer en herbergier in „De Reijsende Man" te
Oosterbeek.

118. Sander van Ommeren, landbouwer te Randwijk.
125. MaarljeJans Spierdijk6.
138. Enno Meertens, ged. Noordbroek 19.12.1697.
160. Haye Hindriks, landbouwer 1771, aan de Hoeksmeersterweg te Loppersum, tr. (1)
161. Anje Jacobs,begr. Stedum 16.5.1763.
174. Doeke Harmannus1, in 1740 beëdigd als heibaas.
194. Teunis Hendriks van Heuven, ged. Rheden.
198. Frederik van Zeyst, geb. Hummelo, wonend aan de Barlheze te Zutphen, verkreeg

24.8.1728 het kleinburgerschap ald. Het grootburgerschap werd hem aug. 1730 gewei-
gerd, omdat hij ten onrechte had opgegeven met een Zutphense vrouw getrouwd te zijn.

216. Hendrik Gerritsen van den Brinck, tr. Oosterbeek.
217. Jacomijn Hermssen, ovtr\. tussen 4.5.1732 en 8.2.1741.
230. Roelof Derksen Tap, overl. na 3.4.1760.
233. Jantje Willems van Hal, of Van den Brink, geb. Halderbrink, ged. Bennekom 21.8.1695.
236. Johannes van Ommeren*, buurmeester (1760) te Randwijk.
276. Meerten Eppes, overl. tussen juli 1707 en april 1708, waarsch. te Noordbroeksterhamrik,

tr. (1) Nieuwolda 9.12.1666 Wypke Harmens, van Woldendorp; tr. (2) Nieuwolda
7.11.1669 Woltje Jans, van Noordbroek, overl. na 19.8.1683, dr. van Jan Symens en Gre-
teN.;tr. (3) ca. 1687

277. Anje Ennes, overl. tussen 22.4.1708 én 23.6.1710.
282. BerentCoerts, tr. (1) voor 5.3.1665 Marktien N.; tr. (2) Noordbroek 11.3.1687
283. Frouwke Harms.
348. Harmannus Wolph, landbouwer, overl. na 21.1.1740, tr. voor 3.6.1718
349. Lubge Jans, overl. na 21.1.1740.
385. Geesken Toenissen, overl. 28.5.1759.
398. Heijmerick Hoegen van TUI, overl. tussen 4.3. en 27.9.1743.
406. PeterStevensen Boer, of Wildecamp, otr. (1) Bennekom 8.3.1722.
414. Stephen Roelofs1*.
418. Berruw Egberts, lid van het Kramers-en Lakenkopersgilde (1727) te Wageningen.
432. Gerrit Janssen van den Brink, of Van Ommeren en ook Hofstee.
433. Teuntje Evers, overl. voor 8.2.1741.
440. Paul Schut, zijn papiermolen stond aan de Gietenbeek te Oosterbeek.
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464. Hendrick van den Bom (r.k.), winkelier(kramer), medeoprichter (1680) van het Kra-
mers- en Lakenkopersgilde te Wageningen.

465. Cunera Pels, 18.8.1713 aangenomen als lid van het Kramers- en Lakenkopersgilde te
Wageningen.

466. Willem Cornelissen, landbouwer op de Halve Laerte Bennekom.overl. na 17.1.1711, tr.
467. Gerritje Janssen, overl. na 17.1.1711.
489. Ceurlje Haalboom, overl./begr. Bennekom 6/10.6.1750.
498. PieterBlockdijk10.
508. Pieter Cornelisz. Pollepel, geb. 1696/1697, loodsexamen afgelegd 8.6.1725.
513. Geertien Wierts".
552. Eppe Meertens, als volwassene ged. Nieuwolda 10.1.1658, tr. vóór 1648.
553. Geertien N., overl. na 2.5.1662.
564. Coert Cornelis, te Noórdbroek (1636), overl. ca. 1655, tr. vóór 25.2.1638
565. Gretien Pieters, overl. na 2.1.1659.
570. SibelEdskes, te Scheemda (1642), overl. na 2.3.1666, tr. vóór 24.10.1639
571. RenskeWierts, overl. 18.10.1662.
696. Dr. Doeco Wolphius van der Nijs, geb. 1642/'43, student te Groningen 1660, te Franeker

1663, promoveert ald. 10.4.1665 tot doctor in de rechtsgeleerdheid, beëdigd als advo-
caat 21.11.1671, overl. voor 14.5.1673, begr. Farmsum.

720. AbelJansn.
796. Hugo Roelofs van TUI, gerichtsman (1696) te Beekbergen.
806. Boudewijn Hendricksen, buurmeester8 (1691) te Randwijk.
828. RoelofStevens, schapenhouder (1702) te Oosterbeek,;overl. 1708/'09.
830. Arien Jansen van de Wetering, wonend Lunteren (1701), later te Veldhuizen, tr. (otr.

Lunteren 13.2.1701, attest, naar) Ede
831. Hendrickjen Jansen van Otterloo, van Ede, over. 1724.
881. Beeltien Gerrits Hulshoff, overl. na 13.6.1733.
882. Lubbert Jansen, papiermaker te Renkum, vaandrig (1704) bij het O.L. Vrouwe schut-

tersgilde ald.
905. Jacobje Jochems''.
906. Willem Teunissen van Donkelaar, in 1715 te Gelders Veenendaal, overl. na 18.8.1728,

tr. Renswoude 8.10.1671
907. Gerrichjen Gerrits Crauwel, overl. na 18.8.1728.
927. Grietje van Schevichaven, erft het huis van haar vader aan de Oeverstraat te Arnhem.
928. Adriaen Arnts van den Born, winkelier (kramer) te Wageningen, overl. 1657, tr.
929. Barta Tengnaegel, overl. ca. 1673.
930. Wouter Pelts, winkelier (kramer) aan de Hoogstraat te Wageningen, kapitein (1665) van

deSt. Jorisschutterij ald., overl. 30.3.1673, tr. voor 7.2.1661.
932. Cornelis Willemsen, landbouwer op de Halve Laer te Bennekom, door hem gekocht in

1664, overl. voor 1678.
944. Claas van Ommeren, in 1694 en 1718 buurmeester" te Randwijk.
946. Gerrit Roest, van 1670 tot 1708 diverse malen buurmeester8 te Randwijk.
976. Gosen Geurts, landbouwer te Bennekom.overl. na 22.9.1706, tr. vóór 11.6.1677
977. Evertien Aerts.
978. Hendrik Jansz. Haalboom, eigenaar van het herengoed Haalboom aan de Heukeiomse

Brink te Bennekom, overl. kort voor 30.4.1693, tr. vóór 20.5.1678
979. Metten Woutersen, verkrijgt 28.6.1710 oprukking van het herengoed Haalboom.
990. Wouter Cornelissen, landbouwer aan de Dijkgraaf te Bennekom, overl. ca. 1717. otr.

Bennekom 26.2.1708
991. Hendrickjen Wouters van Eek, overl. ca. 1719, tr. (2) ca. aug. 1718 Jacob Evertsen. die

hertr. (otr. Bennekom 21.1.1720) Marrijtjen Ebben.
1104. Meerten Jans, in 1611 vermeld te Scheemderhamrik, overl. voor 1625, tr.
1105. AnneN.,over\. na 14.10.1634.
1392. Hermannus Wolphius van der Nijs, student te Groningen 1632, vanaf 1642 redger in di-

verse rechtstoelen in de prov. Groningen, overl. tussen 29.4. en 14.5.1673, begr. in de
kerk te Farmsum, tr. (procl. Weiwerd 23.8.1640)

1393. Tetje Sophia Dercks, van Leeuwarden, overl. na 17.10.1676.
1600. Robbert Gijsberts van Beem, sedert 1635 lid van de St. Jorisschutterij te Wageningen.

overl. 1661/1662, tr.
1601. Anneke Hermans, overl. voor 4.12.1666.
1602. Jacob Sanders de HooghN.
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1658. Rijck Gerritsen de Wildtschut, landbouwer op de Hoge Oorsprong te Oosterbeek, overl.
tussen 1697 en 1708, tr. (otr. Oosterbeek 15.5.1653 met attest, naar) Heelsum

1659. AeltienJochems, ovcrl. na 22.11.1708.
1660. Jan Gerritse van de Wetering, landbouwer te Veldhuizen, overl. voor 1682, tr.
1661. Claesien Hendrix, overl. voor 1689.
1762. Gerrit Aerts Hulshof5, landbouwer op Hulshorst te Wormingen, overl. tussen 24.6.1681

en 6.8.1682, tr. vóór 1660
1763. Mariken Cornelissen.
1766. Tijs Jansen, in 1660 koning van het O.L. Vrouwe schuttersgilde te Renkum en met een

plaat vereerd.
1814. Gerrit Crauwel, tr.
1815. Maeijghje Frans Lam, overl. voor 24.7.1690, tr. (2) Hendrick Crauwel, broeder van

haar eerste echtgenoot.
1856. Aernt Cornelissen van den Bom, lid van de St. Jorisschutterij, geb. ca. 1580. overl.

1670/1671, tr. voor 12.1.1621
1857. Wolterke Peters.
1858. Henrick Tengnaegel, winkelier (kramer) aan de Achterstraat te Wageningen, gildemees-

ter (1617) van de St. Barbara broederschap ald., overl. na 3.4.1639, tr.
1859. Naeleke Noeyen.
1862. Anthony van der Horst den Ouden, overl. 1694/'99, wonend aan de Hoogstraat te Wage-

ningen, tr. ( l )NN. . t r . (2) voor 21.1.1651 Aeltje Claesse Pels, overl. na 14.8.1699.
1888. Reyer Petersen van Ommeren, buurmeester8 te Randwijk (1683), zijn 3e echtgen. Geer-

truijt van Beem is wed. van Cornelis Roest en dr. van Otto van Beem en NN. (i.p.v.
Gerritje Jans).

1956. Jan Haelboom, landbouwer, verkrijgt voor de Ie maal oprukking van het herengoed
Haelboom te Bennekom 7.4.1632, overl. ca. 1672, tr. (huw. voorw. 28.2.1646)

1957. Guertje Cornelissen, overl. voor 1674.
1982. Wouter Derrickse van Eek, landbouwer te Bennekom, overl. na 1.5.1712, tr. voor

14.3.1679
1983. Metien Hendrix, overl. na 16.7.1718.
2784. Regnerus Wolffius van Bremen, geb. 1584/'85, conrector te Appingedam en predikant te

Solwerd 1613-1616, bevestigd als predikant te Weiwerd 17.10.1616, overl. ald. 7.6.1662,
tr. (1) NN.. tr. (2) ca. 1640 Stijntje Simons, lidmate te Weiwerd 5.9.1640. overl. ca.
1683.

3184. Jan Roelofs van Thil, in 1625 vermeld als geërfde van de Veluwe.
3200. Gisbert Cosmassen van Beem, koning (1635) van de St. Jorisschutterij te Wageningen,

waarsch. landbouwer en/of bierbrouwer te Brakel.in het schependom van Wageningen,
overl. vóór 19.9.1637, tr.

3201. ElijzabethRobbersdr., overl. na 18.4.1638.
3226. Aelbert van Cortenhouff, overl. na 25.4.1677, tr. (2) (otr. Arnhem met attest. 7.5.1664

naar) Randwijk Leentjen Bartels, geb. Rheden ca. 1610, wed. van (1) Jan Hendricks-
sen, (2) Gerrit Jansen, tr. (3) Randwijk 13.7.1670 Stijntjen Gerrits, wed. van Hendrick
Jansen Musis, tr. (1)

3227. Elsken Muschaps.
3316. Gerrit Roeloffsen.
3318. Jochem Barwen.
3320. Gerrit Goossens, landbouwer te Veldhuizen (1624).
3524. Aert Gerrits Hulshof, in 1610 vermeld als gesworen voerster in Wormingen. vanaf 1633

mede-eigenaar van het herengoed ter Stege te Wiessel, koopt in 1644 met zijn zwager
Jan Muller het door hem gepachte herengoed Hulshof van de Proost van Deventer,
overl. ca. 1652, tr.

3525. Gerritgen Hendricks Muller.
3630. Frans Hendricks Lam, kocht in 1607 een graf op het koor in de kerk van Veenendaal,

waarsch. winkelier (kramer), 1616/1617 cameraar van de kerkmeesters.
3708. Claes van Schevichaven, 29.8.1592 aangesteld als rotmeester te Arnhem, overluid Arn-

hem 24.4.1642 (of 26.4.1656), tr.
3709. Griet van Rijswick Jansdr., overl. na 22.1.1592.
3712. Cornelis Aerntssen van den Bom, geb. ca. 1533, landbouwer op „De Bom" te Wagenin-

gen, overl. tussen 25.5.1586 en 5.3.1589, tr. vóór 16.7.1576
3713. Gerritgen Hoichbeen, overl. na 1594.
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3716. Otto Tengnaegel, winkelier (kramer) aan de Achterstraat te Wageningen, tr. voor
23.12.1584

3717. Bartgen Jansdr., overl. na 23.4.1623.
3718. Peter Noeyen, verkrijgt ca. 1577 het burgerschap van Wageningen, overl. ca. 1582, tr.
3719. Rijckelandt Kreefft, overl. tussen nov. 1620 en 19.5.1622, tr. (2) na 9.9.1598 Engbert

Janssen, landbouwer te Wageningen, overl. tussen 6.10.1613 en 7.5.1617, wedr. van
N. Barttendr. van Byeler.

3912. Henrick Haalboom, landbouwer, verkrijgt oprukking van het herengoed Haelboom
20.11.1624, overl. tussen 15.1.1625 en 7.4.1632.

3964. Derck van Eek, landbouwer te Bennekom, overl. 1674/75.
6400. Cost (Cosmas) van Beem, geb.ca. 1535, landbouwer te Brakel, verm. ook bierbrouwer,

pacht in 1590 de Muggenberg te Wageningen, lid van de St. Joris schutterij, overl. ca.
1604.

7042. Peter Thonis, in 1603 gerichtsman, verm. overl. in 1604.
7048. Gerrit Roelofs, pachter op Hulshof te Wormingen, overl. na 1616.
7050. Hendrick Jansen Muller, landbouwer en molenaar, had in 1622 het pandschap over

Pothoven.
7260. Hendrick Aelberts Lam. rentmeester van de graaf van Culemborg te Manen (Ede)

overl. ca. 1605.
7416. Jan van Schevichaven, in 1568 schoenmaker in de Kerkstraat te Arnhem.
7432. Aernt Janssen op then Boni, landbouwer op „De Boni" te Wageningen, overl. voor

1565, tr.
7433. N. Gerrit Eversdr.
7438. Antonius Kreefft, overl. voor 1581, tr.
7439. Alidt van Zitten, overl. voor 1581.
7824. Jelis Haelboom, landbouwer, verkrijgt vernieuwde oprukking van het herengoed Hael-

boom 9.5.1598, overl. tussen 21.11.1623 en 20.11.1624.
12800. Ghiesbert van Beem, in 1559 eigenaar van landerijen in de Slagkamp te Wageningen.
14866. Goert Everssen, eigenaar van landerijen in het Voorbroek te Wageningen. overl. voor

1543, tr.
14867. AeledtN.
14878. Henrick van Zitten, landbouwer in het uiterwaardengebied „De Troost" te Wagenin-

gen, gildemeester (1559) van de St. Antonie broederschap, overl. 1577/1578, tr. (2) ca.
1556 Margriet Jacobs van Royen. overl. ca. 1576, tr. (1)

14879. Truyde van Byeler.
29578. Rijck van Byeler, gegoed te Wageningen.
29756. Verm. Henrick van Zitten.
59330. Hendrick van Camphuysen, verkrijgt in 1465 het burgerrecht van Arnhem, droich-

scherrer aan de Oord ald., gardiaan (voor 1502) van de O.L. Vrouwe broederschap en
• (1504) van de St. Eusebius broederschap, overl. 1505/' 14, tr. na 1475

59331. Lysbeth Claessen, overl. na 1504.

Met dank aan: W. F. M. Ahoud, Delft, ir. J. van Beynum. Arnhem. P. van den Bom, Garde-
ren, dr. P. Bos, Mijdrecht, drs. J. P. Bouwes, Breda, B. J. van den Enk, Apeldoorn, mej. H.
A. Gijsbertsen, Middelburg, A. Hoft, Appingedam, R. Jofriet, Den Oever. E. de Jonge,
Apeldoorn, ir. Th. P. E. de Klerck. Winschoten, ir. C. Roest. Apeldoorn. A. M. Schiltkamp,
Hoogezand, dr. A. J. Vermaat, Voorthuizcn.

H.G.GROENEVELD

Noten
1 Vgl. voor zijn zuster Anjc, geb. Uithuizen 21.6.1817 Gruoninga 1975. pag. 102 „De familie

Amsing" door O. J. Nienhuis.
2 Vgl. voor zijn haiïzuster Fenje, ged. Noordbroek 7.4.1754 Gruoninga 1971. pag. 114 „Enige

verscholen dopen in Noordbroek" door ir. Th. P. E. de Klerck.
3 Vgl. voor haar broer Jacob Harms (Mulder) ged. Harkstede 4.3.1742 Gruoninga 1969. pag.

78. Kwartierstaat Kruijer-Freijc door J. H. Kruijer.
4 Vgl. voor haar broer Eisse Jacobs Bolhuis, geb. Uithuizen 24.11.1793 Gruoninga 1961. pag.

5. Kwartierstaat Martje Bolhuis door T. Balk.
5 Vgl. voor haar ouders Jan van den Abeele en Alida van der Laan G. N. 197S. pag 78. de

genealogie van dit geslacht door mr. T. N. Schelhaas.
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6 Vgl. voor haar zuster Grietje Spierdijk, ged. St. Maartensbrug 20.11.1774 Westfriese Fami-
lies 1978, pag. 51 „Genealogie Roggeveen" door L. J. Roggeveen.

7 Zijn voorgeslacht is ontleend aan Gruoninga 1982, pag. 3 Wolffius-Wolphius, door drs. O.
D. J. Roemeling.

8 Publicatie over de buurmeesters te Randwijk door E. van Binsbergen in G.N. 1971, pag. 23
en 1972, pag. 216.

9 Vgl. voor zijn zuster Megteld Roelofs G.N. 1967, pag. 372. Kwartierstaat prof. dr. H. A.
Lorentz door dr. A. R. Kleyn en G.N. 1981, pag 8. Genealogie Gerritsen door mevr. W. H.
J. Gerritsen-Harm.

10 Vgl. voor zijn zuster Mary Blockdijk ged. Hauwert 1.1.1682 Westfriese Families sept. 1976,
pag. 49. Genealogie Oostwoud door P. C. Avis.

11 Vgl. voor haar broer Ayolt Wierts Gruoninga 1970, pag. 122. Kwartieren Starke-Jager door
M. J. B.Starke.

12 G.N. 1979, pag. 146. Genealogie (van) Bolhuis door J. van Bolhuis, dr. P. Bos en P. J. C.
Elema.

13 Vgl. voor haar 2e echtgenoot Willem Rutgers G.N. 1962, pag. 111. Een Gelders geslacht
Rutgers, door dr. G. A. W. Rutgers.

14 Vgl. voor zijn 2e echtgenoot Fijtje de Kemp G.N. 1979, pag. 67, art. van ir. J. van Beynum.
15 Vgl. voor het geslacht Hulshof „Veluwse Geslachten" 1982, pag. 227, art. door E. de Jonge.

HARDERWIJK
(Gens Nostra XXXIX (1984) pag. 89-98)

Op dit artikel werden reacties ontvangen, niet alleen betrekking hebbende op de behandelde
familie, maar ook op de door ons gesignaleerde (broers?) Dirken Claes Jacobs Harderwijk.

Mr. J. T. Anema attendeerde op de vermelding van Arent Alberts (I) als notaris te Leeu-
warden 1567-1571 (protocol N. Cleutingh) en later (of tevens) secretaris van Gedeputeerde
Staten.

Ir. G. L. Meesters acht het waarschijnlijk dat — gelet op haar naam — Bely Lievens (II) uit
de Zuidelijke Nederlanden afkomstig is.

De heer H. van Hees vond de vrouw van ds. Livius Harderwijk en daarmee de verklaring
voorde naam Lambertus (IV 5 en 6). Op 19.1.1660 transporteren Hendrikus en Gijsbertus (III
1 en 2), zoons van Lambertgen Gijsberts, wed. van Ds. Livius Harderwijk aan Armgaert
Adriaens, wed. van Jan Gijsberts, secretaris en notaris te Eemnes, zoals blijkt uit een acte bij
notaris P. Lieffs te Eemnes, wiens dossiers evenals dat van J. Gijsberts, in G.A. Utrecht be-
waard worden.

Ten behoeve van degenen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van 17e eeuwse naamge-
noten in Friesland, zoals Dirk en Claes Jacobs, volgen hier een aantal gegevens, destijds met
name door de eerste ondertekenaar verzameld.

Leeuwarden

Weesboek dd. 21 febr. 1607: Slot van rekening ende bewijs van d'administratie die Dirck
Jacobs Harderwijck over zijn styfkynderen bij Tierck Cleuting en Dytien Minks geprocreerd en
gehad heeft sedert 't laetste slot van rekeninge in dato den 4e aprilis 1605, gedaan aen handen
van Take Sapes geauthoriseerde voormond over deselve kinderen ten overstaen van de praesi-
derende burgemeester Jurien Henricx ende my ondergeschreven secretaris den 21en February
1607.

Hypotheekboek GG 8, folio 79, 28 april 1612: Dirck Harderwyck ende Dyckien Mincksdr.
e.l., won. te Groningen, stiefvader ende moeder v.d. kinderen van Tierck Cleutingh (t) by
Dyckien in echte getoge, als last hebbende van Taecke Sapesz. curator van deze kinderen, be-
kennen ontvangen te hebben van Lambert Lambertsz. Cux 150 Car. Gld. Geregistreerd 1 mei
1612. Zie ook GG 10, folio 283 erso 24 aug. 1612, geregistr. 25 jan. 1615.

19 juni 1612, geregistreerd 19 juni 1612: Jan Jacobsz. (hij tekent Harderwyck) en Tziets Jel-
lesdr., e.l. won. onderde klokslag van Leeuwarden — schuldbekentenis van 100 Car. Gld.

J. J. Harderwyck en Tziedts Jelledr., e.l. won. vuyten Leeuwarden in Albert Raetshoff, er-
kennen de ontvangst van vreemde bieren om te verkopen van Joude Pieters, bicrsleker ge-
kocht 2 febr. 1615 voor 250.— Car. Gld. Afgelost 22 dec. 1618, geregistr. 2 febr. 1615.

Idem: Jan Jacobsz Harderwyck en Tziets Jelledr., e.l. 64 Car. Gld. 7 st. 8 p. schuldig voor
vreemde bieren gekocht van Joucke Pietersz. biersteker 2 febr. 1615, geregistr. 17 maart 1617,
afgelost 22 dec. 1618.
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Idem: 4 mei 1619, geregistreerd 8 aug. \620 Jan Jacobsz (teekent Harderwyck) en Tietse Jel-
ledr, e.l. burgers en herbergiers bekennen schuldig te zijn 200.— Car. Gld. wegens versch.
penn. door Wybe Ariens en Tryntie Cornelis Duynendr. e.l.
. Tiets Jelledr. huisvrouw (in de tafel als „weduwe") van Jan Harderwyck, althans absent zijn-

de, ter eenre ende Sibbel Wobbedr. ter andere zyde hebben met eikanderen op huyden ge-
reeckent ende geliquideêrt de huur van haer Sibbel van my Tiets competerende voor een jair
ende nu may naestlesten verschenen. Betaald 121 : 16. nog te betalen 47 : 4. Dd. 8 mei 1629,
geregistr. 23 mei 1637 ten versoucke van Jan Pytters herbergier alhier.

Idem: 14 aug. 1625, geregistr. 31 mei 1626: Claes Jacobs Harderwyck ende Eelck Jansdr.
e.l., wonende onder de klokslag van Leeuwarden bekennen schuldig Alieff Jansdr. rnfr His
Jansdr. r.l. onder de klokslag van Huysum 175 Goud Gld. wegens versch. penn. (Afgelost door
Claas Harderwyck 3 juni 1635).

Hyp.boek gg3 fol68v:23/25.10.1606, Dirck Harderwijck en Dyckien Meynckesdr. e.l. en
burgers in Leeuwarden bekennen schuld van 78 car. gld. wegens geleverde last Delfts bier aan
Joucke Peters biersteker.

20 aug. 1628, geregistr. 14 jan. 1631. Claas Harderwijck ende Eelck Jansdr. e.l. wonende
onder de klokslag van Leeuwarden bekennen schuldig te zijn Hester Jansdr., wed. Jan Dircxs,
150 car. gld. wegens versch. penn. Gecasseerd 31 mei 1632.

Authorisatieboek d.d. 17 sept. 1651. Claes Jacobs Harderwijck, wonende op de Graftswal
autorisatie gegeven om als curator op te treden.

Weesboek X 11 d.d. 20 juni 1661: „Reeckeninge, en bewijs ende reliqua gedaen bij luie
Heins, wed. Claes Harderwyck, beroerende zodanige ontfangh ende uitgave als sy rendante
gehadt heeft van Sybe Heerckes haer susters soon goederen in aensien de voornoemde Claes
Harderwyck in levene curatrix is geweest over de gedachte Sybe Heerckes".

Consentboek 1623, fol. 74: Jantien Sioerts wed. van mr. Jacob Harderwyck leent geld op 12
sept. 1603.

Huwelijksintekeningsregister voor het Gerecht: otr. 2.5.1663: Wybrandus Noordenbos (geb.
ca. 1633, deurwaarder bij het Hof van Friesland, zn. van Johannes en Stouckien Arents Haye-
ma) en Pytie Claeses Harderwyck.

Otr. 21 juni 1677: Tjallingh Claessen ten Post en Pytie Claessen Harderwyck, beide te Leeu-
warden. Getrouwd Stadhuis 7 juli 1677.

Otr. 5 juli 1678: Jouw Douwes Wolda, mr. Schilder en Pytie Clases Harderwyck, beide te
Leeuwarden. Getrouwd Stadhuis 13 juli 1678.

Otr. 3.6.1681: Jouw Douwes Wolda en Antie Vetzensius, beide tot Harlingen. Inv. boek
Leeuwarden 1680 II p. 347-364: Inventaris... van de goederen bevonden ten sterffhuyse van
Pytie Harderwyck...

Otr. Leeuwarden 4.9.1658: Albertus Harderwijck, burgerfaendrich deser stede en Aeltje
Harmens van Ringelenburch, tot Leyden.

Tr. 17.1.1630: Gerril Dircx Harderwick en Saeck Hartmans, geb. Beetgum.
Otr. 26.6.1636: Claes Jacobs Harderwijck, wedr., enjosien Heynen binnen dezer stede.
Otr. 21.5.1645: Sioerd Jans Harderwijck, binnen dezer stede en Diegien Clasis Cluytinga,

vanBolswart.
Tr. 18.3.1649: Jan Wyllems, mr. Leydecker en Antje Eipes Harderwyck, beide binnen deze

stadt.
Lidmaten te Leeuwarden: 8.10.1647 Jacob Harderwyck; 28.11.1656 met att. Albert Harder-

wijk.
Dopen NH te Leeuwarden: 25.6.1606 Lysbeth, vader: Dirck Harderwijk. 5.7.1607 Aelcke,

vader: Dirck Harderwijk. 20.8.1612 Jelle, vader: Dirck Harderwijk. 31.1.1634 Stineke, vader:
N Harderwijk. 15.10.1647 Dirckien, vader: Jacob Harderwijk. 15.9.1652 Dirckien, vader: Ja-
cob Harderwijk.

Burger Leeuwarden: 1635, Claes Jacobs Harderwyck, van Weidum.
Burger Sneek: 14.3.1644, mr. Gerrit Harderwyck, van Leeuwarden.
Grafschriften deel V (Vlieland): Sijtje dr. van Symon van Aaltsen Harderwijk en Grietje

Reyersdr.tr. 1720.
Ook buiten Friesland komt de familienaam veel voor, evenals: Van Harderwijk. Zie b.v. de

Utrechtse dorpsschoolmeesters vermeld in Gens Nostra 1972. Blijkens „Friesland in Hervor-
mingstijd" door J. J. Woltjer is Isbrand van Harderwijk, abt te Lidlum, omstr. geb. 1515 te
Harderwijk.

H. L. KRUIMEL
H. WAGENVOORT
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HERZIENING VAN HET NAAMRECHT IN
NEDERLAND

Op 19 oktober 1984 heeft de Staatssecretaris van Justitie een vooront-
werp van wet gepresenteerd tot herziening van het naamrecht.

Aan de eventuele invoering van dit recht zal ongetwijfeld nog de nodige
discussie voorafgaan, in welke discussie de genealogen — naar ik bezwaar-
lijk meen anders te mogen veronderstellen — slechts een zeer zwak stemge-
luid zullen kunnen doen horen. In de eerste plaats vormen de georganiseer-
de genealogen — gesteld al dat ze allen van één mening zouden zijn — ge-
talsmatig geen groepering in de maatschappij, waarvan politici slapeloze
nachten plegen te hebben. Daarnevens zijn genealogen mensen die gewend
zijn zich te schikken naar de omstandigheden. Is er geen doopboek van de
plaats waar wij zoeken bewaard gebleven, dan vinden we het spijtig en pro-
beren wat anders. Wij registreren en gaan uit van de mogelijkheden die er
zijn, maar we accepteren in principe gelaten alle pech onder-weg, zoals
vondelingen en natuurlijke kinderen in het voorgeslacht, zoekgeraakte re-
gisters, weigeringen op verzoeken om een (nog) niet voor raadpleging vrij-
gegeven archiefstuk in te zien en zelfs partiële archiefsluitingen. Zo zijn wij.

De herziening van het naamrecht is echter een onderwerp dat de genea-
loog stellig moet interesseren. De wijze waarop namen vererven, van de
ene generatie op de andere overgaan, is in de geest van de genealoog veran-
kerd en bepaalt zijn richting bij het onderzoek. Een wijziging van dat in zijn
innerlijk verklonken systeem doet hem zijn oriëntatie verliezen of vraagt op
zijn minst een nieuwe aanpassing.

De zekerheid dat nieuw naamrecht eerst voor de toekomst geldt, kan de
genealoog tot troost zijn, maar er zijn factoren die blijvend aan zijn gewe-
ten kunnen knagen, waarover iets meer aan het slot van dit verhaal.

De lezer moge eerst een zeer kort overzicht van de voorstellen van het
Ministerie van Justitie met mij doornemen; voorstellen die bepaald zijn
door twee grondgedachten en wel: 1. het streven van een gelijke behande-
ling van man en vrouw en 2. het streven naar deregulering.

Hoewel het voorontwerp mede de nodige regels stelt inzake het gebruik
en eventuele wijziging van voornamen, zullen we ons in dit opstel beperken
tot het een en ander ten aanzien van de achternaam; ter verduidelijking de
term „achternaam" sluit volgens de opstellers beter aan bij het spraakge-
bruik dan de tot nu toe gebezigde term „geslachtsnaam".

Het kind dat in familierechtelijke betrekkingen staat tot zijn ouders krijgt
de achternaam van zijn vader of moeder. De ouders mogen kiezen. Doen ze
dat niet, dan krijgt het kind de achternaam van de vader. Het tweede en
volgende kinderen van dezelfde ouders hebben dezelfde achternaam als het
eerste kind van deze ouders. Staat een kind familierechtelijk alleen in rela-
tie tot zijn moeder, dan krijgt het haar achternaam.

Echtgenoten hebben de bevoegdheid eikaars achternaam te voeren of
aan de eigen achternaam te doen voorafgaan.

Tot zover enkele regels, die in het voorontwerp — uiteraard — ten dele
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althans wat minder huiselijk en met wat meer gevoel voor varianten zijn te-
rug te vinden.

De verleiding is (te) groot om reeds enige voorbeelden te geven. Een
echtpaar Jan Spar en Emma van Duuren kan de kinderen Spar noemen of
Van Duuren. Jan Spar kan verder ook als Van Duuren door het leven gaan,
of als Van Duuren-Spar. Emma kan Van Duuren blijven, maar ook Spar
worden of Spar-Van Duuren.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de kinderen de door voorvoe-
ging van de naam van de echtgenoot(e) ontstane dubbele naam van een der
ouders verkrijgen, niettegenstaande de mogelijk te leggen verbinding van
de artikelen 9e en 5 ook een eventuele andere conclusie zou openlaten. De
kinderen heten dus Spar of Van Duuren, maar is bij het eerste kind voor
Spar gekozen, dan heten de volgende kinderen eveneens Spar; het moet
niet zo zijn, dat kinderen uit een ouderpaar onder verschillende achterna-
men leven, althans tijdens de periode van minderjarigheid en behoudens
bijzondere gevallen van naamswijziging.

De vraag rijst of niet in nogal wat gevallen de bevoegdheid om te kiezen
tussen twee achternamen conflicten zal oproepen, en niet alleen tussen de
echtelieden, maar ook tussen deze en de (schoon)familie, die zich er onver-
mijdelijk mee gaat bemoeien. De wel verkondigde stelling dat men maar
niet met elkaar moet trouwen, als men het over de naam van de spruiten al
niet eens kan worden, is ongeldig. In de eerste plaats doet het probleem
zich voor en bij het huwelijk (vaak) nog niet voor en bovendien houdt ze er
te weinig rekening mee, dat het voeren van een naam voor heel veel bur-
gers een aangelegenheid is, waaraan bepaalde, soms zeer sterke gevoelig-
heden zijn verbonden, een.delicate zaak. De vrijheid en tevens de plicht om
terzake een keus te maken, welke is gebonden aan de eigen naam en die
van de partner, brengt de betrokkenen in een eveneens delicate positie. De
huidige regeling, waarbij die keuze er niet is, ontwijkt iedere moeilijkheid.

Bij de enkele alinea's, welke wij zo dadelijk nog zullen wijden aan het
onderwerp achternaamswijziging, zal naar voren komen dat er in het voor-
ontwerp een speciale aandacht is gevallen op degenen, die tot de adel beho-
ren. Ten aanzien van het tot nu toe behandelde onderwerp, het kiezen van
een naam voor de kinderen, is dat niet het geval. Laat de heer Spar nu eens
trouwen met jkvr. Wolvenstein. De heer Spar kan Wolvenstein Spar wor-
den, maar verwerft natuurlijk geen predicaat. Mevrouw kan zich Spar Wol-
venstein gaan noemen. Het lot van haar predicaat is niet geheel duidelijk;
misschien wordt zij mevrouw Spar jkvr. Wolvenstein. Ik neem tenminste
aan dat zij, gebruikmakend van haar recht om haar mans naam er bij te
voeren niet haar adeldom kwijtraakt. De kinderen worden Spar of Wolven-
stein, maar in dat laatste geval uiteraard zonder predicaat. De adel houdt
zich voorlopig nog aan de mansstam.

Wij richten onze blikken nu op art. 8. Een meerderjarige kan — enige
bijzondere omstandigheden daargelaten — binnen drie jaar na het bereiken
van de meerderjarigheid een verzoek doen aan de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand om zijn achternaam te wijzigen, o.a. in die van de andere
ouder. De zojuist volwassen geworden Spar kan dus Van Duuren willen he-
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ten of Van Duuren juist Spar. Ook over deze keuze kan in de familie
Spar/Van Duuren een heel gekrakeel ontstaan, maar daar gaan we nu maar
even aan voorbij. We richten onze blikken liever op het gezin van Otto ba-
ron van Ledensburg en Geertruid Dekkers. De ouders hebben om hun mo-
verende redenen destijds besloten de kinderen de naam Dekkers te geven.
Hare Majesteit de Koningin heeft echter nimmer een ogenblik overwogen
om de jonge Dekkers-kinderen onder die naam in de adel op te nemen. Nu
is Peter Dekkers meerderjarig en zijn visie op het dragen van een adellijke
titel wijkt af van die van zijn vader Otto. Peter wendt zich tot de ambtenaar
van de burgerlijke stand en krijgt zonder veel moeite de naam Van Ledens-
burg. Maar treedt hij daarbij gelijktijdig toe in de rijen van de Nederlandse
Adel? Ik heb het antwoord niet in het voorontwerp kunnen vinden. Dat be-
moeit zich ook niet met adelsrecht, maar met naamrecht zal het antwoord
wezen. Dat'is zo, maar de vraag blijft.

We komen dan op het onderwerp achternaamswijziging. Het Burgerlijk
Wetboek gaat — als alles doorgaat — regels met betrekking tot die achter-
naamswijziging bevatten, welke tot nu toe in de Richtlijnen van het Ministe-
rie van Justitie te vinden zijn. Niet dat deze regels ongewijzigd worden
overgenomen, maar herinneringen aan de welbekende richtlijnen blijven
bewaard. Zo gaat art. 8a luiden: „De ambtenaar van de burgerlijke stand
plaatst op verzoek van een meerderjarige de achternaam van de ouder,
wiens naam niet in de akte van geboorte van de verzoeker is vermeld, vóór
de eigen achternaam, indien de toe te voegen achternaam niet meer door
enige afstammeling van de grootouders van de ouder op grond van het be-
paalde in artikelen 5 of 8, eerste lid, onder a, van dit boek, kan worden ver-
kregen. De toevoeging wordt geweigerd, indien de verzoeker tot de adel
behoort of indien hij die de toe te voegen naam heeft, tot een adellijk ge-
slacht behoort".

U ziet: de adel neemt hier een bijzondere plaats in, zij het dat hem geen
bijzondere rechten wordt verleend, maar eerder bepaalde rechten onthou-
den worden. Over de juistheid hiervan zou een zeer uitvoerige discussie
kunnen worden gehouden; misschien komt die nog wel eens op gang, al kan
— gelet op de geldende regels inzake adeldom — de redelijkheid van de
tekst van art. 8a niet zonder meer worden betwist.

Het valt inmiddels op dat de ambtenaar van de burgerlijke stand er ten
aanzien van de achternaamswijziging duidelijk een belangrijke taak bij
heeft gekregen, zulks kennelijk in het kader van het dereguleringsstreven
van het kabinet-Lubbers. Art. 8b zegt: „Achternaamswijziging op grond
van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 geschiedt door het opmaken van een
akte van achternaamswijziging door de ambtenaar van de burgerlijke stand
van de woonplaats van de verzoeker. Wanneer de verzoeker woonplaats
buiten Nederland heeft, is de ambtenaar van de burgerlijke stand te 's-Gra-
venhage bevoegd. De eerste en tweede volzin zijn van overeenkomstige
toepassing in geval van achternaamstoevoeging". Voor het eerst sinds lange
tijd zal er een nieuw type akte, misschien zelfs register van de burgerlijke
stand aan de bestaande worden toegevoegd.

Regels inzake wijziging van de achternaam, o.a omdat deze onwelvoeg-
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lijk of bespottelijk is, danwei door de hoge frequentie te weinig onderschei-
dend vermogen heeft, vindt men in art. 8c van het voorontwerp. Belangstel-
lende lezers wordt kennisneming van het ontwerp van harte aangeraden; zij
zullen hierin diverse in deze bijdrage niet aan de orde gekomen verrassin-
gen tegenkomen.

Twee algemene punten tot slot van onze beschouwing. Het eerste is dit:
ons huidige systeem van de vererving van achternamen dateert niet van
vandaag of gisteren. Weliswaar werd eerst bij de Wet van 31 mei 1934 een
formele regeling van dit stelsel vastgelegd, het had zich in de voorafgaande
eeuwen ontwikkeld en het was zo vanzelfsprekend geworden dat men wet-
telijke vaststelling blijkbaar — althans tot 1934 — niet eens nodig achtte.
Bezwaren tegen het systeem — ze zullen er zijn geweest en incidenteel
geuit — kwamen tot voor kort nauwelijks aan de oppervlakte. Maatschap-
pelijke ontwikkelingen hebben — ook in verschillende andere Europese
landen — hun invloed doen gelden o.m. op de zienswijze op het voeren van
de naam. De vraag lijkt gewettigd of deze ontwikkelingen reeds tot een de-
finitief oordeel kunnen leiden en of ze niet nog te zeer in een voorlopige fa-
se verkeren, dan dat ze nu al met recht en reden een zo ingrijpende veran-
dering in een eeuwenoud stelsel voor zich mogen opeisen.

Bij het tweede punt is de genealoog zelf weer ten zeerste betrokken. Het
komt voor dat de geslachtsnaam bij het teruggaan in de geschiedenis langs
de mannelijke lijn verandert. Dat kan komen door onwettige geboorte, dat
kan komen door de gewoonte in enkele streken in ons land (Groningen, Te-
xel, kop van Noord-Holland) om in sommige gevallen de geslachtsnaam van
de vrouw in plaats van die van de man door te geven en dat kan komen door
nog enige andere vrij sporadisch voorkomende omstandigheden (men den-
ke aan de boerderijnamen in het oosten van Nederland). In het algemeen
blijft de geslachtsnaam naar het verleden via de mansstam — afgezien van
spellingsvarianten — dezelfde, totdat het tijdstip is bereikt, dat de naam
nog niet gevoerd werd en we in de patronymica verzeild raken. Dat nu gaat
in de toekomst veranderen. Takken van een familie gaan verschillende na-
men voeren en een genealogie zal nauwelijks meer met een bepaalde naam
zijn aan te geven. De achternaam zal de genealoog minder houvast bieden
dan tot nu toe het geval was. Wie bezig is met de stamboom van een familie
met een vrij uitzonderlijke naam zal er zich nu veelal op kunnen richten alle
naamdragers binnen het stramien te krijgen; wie dat in de toekomst doet zal
er mee moeten rekenen dat sommige naamgenoten mogelijk hun naam te
danken hebben aan de vriendin van hun moeder, die samen met deze ten-
minste drie jaar onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek om naamsver-
andering in hun verzorging en opvoeding hebben voorzien (art. 7, lid 1, on-
der a). Ik denk dat dat de overzichtelijkheid voor de genealoog niet ten goe-
de zal komen. En hoe reageert de heraldicus? Gaat een geslachtswapen
over op de zoon, als deze een heel andere naam voert? Voert de heer A dan
al of niet terecht het wapen van de familie B? Maar bestaat de familie B nog
wel, als alle leden onder de namen A, C en D door het leven gaan? Het lijkt
er op dat de genealoog Anno 2050 het heel wat lastiger gaat krijgen door
ons nieuwe naamrecht. R. F. VULSMA
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BABYLONISCHE NAAMSVERWARRING

„Voor wie ik liefheb,
wil ik heten!"

Neeltje Maria Min

Meestal staan de kranten bol van kommer en kwel, maar af en toe ver-
schijnt er wel eens een artikel, waarvoor zelfs genealogen belangstelling
kunnen opbrengen. Zo stond in Het Parool van 20 oktober j.l. een bijdrage
van medewerkster mr. Marijn de Koning, met als titel „man en vrouw zijn
in naam gelijk". Hierin gaat zij uitvoerig in op het voorontwerp van wet her-
ziening'naamrecht. Het voorontwerp, aldus de schrijfster, is nog een vrucht
van de oud-minister van justitie De Ruiter, die steeds werk maakte van het
idee gelijke behandeling van man en vrouw. Bovendien wilde hij het onder-
scheid tussen het kind in of buiten het huwelijk geboren opheffen. En dat is
in dit voorontwerp ook gebeurd. Ouders mogen immers straks bij de ge-
boorte — ook als zij niet getrouwd zijn — kiezen, of het kind de naam van
de man of van de vrouw zal krijgen.

Indien dit voorontwerp mettertijd tot wetswijziging zal leiden, dan is in-
derdaad de wetgeving meer aangepast aan de realiteit van de huidige maat-
schappelijke verhoudingen en inzichten. Immers, de bestaande wetgeving is
gebaseerd op het oudromeins recht, gelardeerd met calvinistische moraalfi-
losofie. De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt nu nog als vanzelf-
sprekend aan bij aangifte van geboorte van een kind uit een gehuwde
vrouw, dat de echtgenoot de vader is, waardoor het kind de familienaam
van de echtgenoot krijgt. In de praktijk van het leven, blijkt evenwel deze
vanzelfsprekendheid niet altijd op te gaan. Reeds in een schepenakte dd.
18.12.1775 van Westerschelling (inv. nr. 6954 R.A. Leeuwarden) wordt
verklaard, dat een weduwe heeft gezegd, dat van de drie kinderen, die zij
tijdens het leven van haar man had gebaard, het eerste van een ander was,
de tweede van haar man en de derde weer van een andere man. Ook is
voorgekomen, dat een gehuwde vrouw de echtelijke woning verliet, doch
haar man later de echtscheiding weigerde. Zij leefde met een andere man,
kreeg twee kinderen, die 'echter opgescheept werden met de familienaam
van haar onwillige echtgenoot, ofschoon hij niet de vader was. Natuurlijk
had zij, toen zij na de dood van haar man met haar vriend trouwde, de na-
men van hun kinderen kunnen laten wijzigen. Doch dit was en is een inge-
wikkelde en vrij dure procedure via een verzoekschrift aan de Kroon en
daarvoor ontbrak toen het geld.

Nu nog krijgen de kinderen van ongehuwde vrouwen de familienaam van
de moeder. Bij wetswijziging zal de mogelijkheid bestaan, dat buitenechte-
lijke kinderen de familienaam van de vader kunnen krijgen. Ook verzor-
gende niet-ouders kunnen dan de aan hun zorgen toevertrouwde kinderen
hun familienaam geven, indien althans de betreffende kinderen daartegen
geen bezwaar maken.

Zodoende wordt dit dus de letterlijke opvatting van de bovenaangehaal-
de dichtregel van Neeltje Maria Min.
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Alleen zal het genealogisch onderzoek dan enigszins gecompliceerd wor-
den door de verscheidenheid van familienamen in een en dezelfde familie-
kring. Misschien krijgt de gebruikelijke wijze van opstelling van de zo ge-
liefde stamboom en kwartierstaat daardoor andere uitgangspunten. Tot nu
toe is de genealogie een typisch mannelijke aangelegenheid. Immers, elk fa-
milieonderzoek, zelfs door vrouwelijke speurders, begint bij de stamvader.
Vreemd is dit niet, omdat de man als hoofd van het gezin en dus ook van de
familie wordt beschouwd. De vraag is, of deze stelling wel juist is en over-
eenkomstig het oorspronkelijke leefpatroon bij de oeroude volksstammen
en moeder Natuur!

Voor zover bekend, heeft nog nooit een man een kind gebaard. Natuur-
lijk zijn er lieden, die aanvoeren, dat de man het zaad moet leveren. Maar
evenals de molenaar, die het meel levert, is het de bakker, die het brood
bereidt, waarmee weer niet gezegd wil zijn, dat kinderen en broden iden-
tiek zijn.

Juist door de toekomstige mogelijkheid, dat kinderen de keuze hebben,
zowel de familienaam van hun vader, of hun moeder aan te nemen en mis-
schien zelfs mannen de naam van hun vrouw, wordt de mannelijke stam-
boom niet alleen meer met één familienaam aangeduid, maar met een ver-
scheidenheid van varianten. Ook zal dan, tot genoegen van de feministen,
de geslachtslijst wel eens kunnen beginnen bij de stammóeder!

Die naam was trouwens altijd bekend, zoals zelfs koning Salomo op listi-
ge wijze te weten wist te komen. Alleen zou zijn wijsheid nu ook te kort
schieten bij de vaststelling van het vaderschap, die in de geboorteregisters
van kinderen uit ongehuwde moeders niet wordt vermeld.

D. BOS

EEN WAPEN VOOR SCHEVENINGEN

Toen op maandag 16 juli 1984 de mijnenjager Scheveningen, met aan
boord o.a. leden van het college van Burgemeester en Wethouders van 's-
Gravenhage de Scheveningse haven binnenliep werd dit marinebestrijdings-
vaartuig enthousiast verwelkomd door vele Scheveningers.

Bij de officiële overdracht door de directeur van de scheepswerf Van der
Giessen-De Noord Marinebouw B.V. te Alblasserdam aan de Koninklijke
Marine, heerste een opgewekte stemming, ondanks het gure weer. De re-
ceptie na de overdracht werd bijgewoond door vele Scheveningers, die niet
als laatsten genoten van de geserveerde haringen en andere Schevèningse
hapjes.

Toch liet het zich enkele jaren daarvoor niet aanzien, dat er zoveel en-
thousiasme bij deze overdracht getoond zou worden. Wat was daartoe de
aanleiding?

Het is een oude traditie bij de Nederlandse marine schepen te vernoemen
naar provincies, steden of plaatsen. Reeds in de zeventiende eeuw voerden
deze schepen dan ook meestal het wapen van deze geografische eenheden
op de spiegel.
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Toen de Koninklijke Marine enige jaren geleden besloot vijftien mijnen-
jagers te laten bouwen, werd tevens besloten deze vijftien mijnenjagers te
vernoemen naar plaatsen die een rol gespeeld hadden in de Tachtigjarige
Oorlog. Dit werd de „Alkmaar-klasse". Dat leverde voor veertien van de
vijftien schepen geen problemen op. Behalve bij de te bouwen mijnenjager
Scheveningen, die volgens het schema in 1986 zou worden overgedragen.
Het geval was, dat het vissersdorp Scheveningen altijd bestuursrechtelijk
onder 's-Gravenhage had behoord en niet beschouwd werd als „geografi-
sche eenheid" en dus geen officieel vastgesteld wapen had.

Daarom verzocht de Marine de Hoge Raad van Adel te onderzoeken wat
in deze te doen. Refererend aan het artikel van dr. W. Moll in het Jaarboek
van Die Ha'ghe (1925/7) onder de titel „Heeft Scheveningen een eigen wa-
pen gehad" was men tot de conclusie gekomen dat er incidenteel wel een
wapen met drie haringen gebruikt werd, maar dat gebruik van dit wapen
niet terecht was. Het besluit viel een geheel nieuw embleem te ontwerpen,
waarin de band tussen het vissersdorp Scheveningen en Den Haag tot uiting
diende te komen.

Zo kwam op tafel een embleem waarvan de omschrijving luidt: „in azuur
twee schuingekruiste haringen van zilver; in een gouden schildhoek een
ooievaar van natuurlijke kleur. Het geheel geplaatst in de (bij de Marine)
gebruikelijke omlijsting". Bij beschikking van de Minister van Defensie van
11 juli 1980 werd de Hr. Ms. Scheveningen gemachtigd dit embleem te voe-
ren.

Het bekend worden van dit embleem wekte twijfel in Scheveningen. Niet
alleen was reeds jaren lang bij iedereen in Scheveningen het wapen met de
drie haringen bekend, vertrouwd en ingeburgerd, het werd ook veelvuldig
gebruikt: zoals een gebrandschilderd glas met het wapen en de spreuk
„Concordia Constans"; de Wijkvereniging Scheveningen, toch niet de eer-
ste de beste, voerde het wapen reeds jaren; het kwam voor op het in de ja-
ren zeventig geveilde porselein van het Kurhaus Hotel — toen nog
eigendom van de Exploitatie Maatschappij Scheveningen; vele souvenirs als
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verzilverde theelepeltjes, asbakken en dergelijke waren met het wapen ver-
sierd; het Schevenings Museum had reeds jaren stropdassen met het em-
bleem. Het wapen met de drie haringen komt ook voor op de oorkonde, die
in een bus is ingemetseld in de voet van het Vissersherdenkingsmonument
op het „Hopge Voetpad nabij den Kanaalweg", dat in 1922 was opgericht
voor de in de jaren 1914-1918 op zee omgekomen Scheveningse vissers, en
onthuld door Koningin Wilhelmina. Was dat allemaal een „incidenteel" ge-
bruik? Over het „nieuwe" wapen kon men opmerkingen horen zoals: „ha-
ringen kruisen? dat kan niet", en: „een ooievaar die een haringkop eet, heb
jij dat ooit meegemaakt?"

De twijfel groeide aan tot een gevoel van betutteling en verontwaardi-
ging-

Als eersten deden de Gezamenlijke Scheveningse Bewonersorganisaties
(GSBO) — een overlegorgaan van tien Scheveningse bewonersorganisaties
— een poging de Minister van Defensie te overreden het embleem voor de
mijnenjager alsnog te wijzigen. Zij schreven de Minister op 22 oktober 1982
een brief. In deze brief werd nog eens naar voren gebracht, dat het wapen
met de omschrijving: „in azuur drie naar rechts zwemmende haringen van
zilver; boven de kop van elke haring een kroon van goud" het wapen was
van Pieter Anthony de Huybert. De Huybert overleed 19 juni 1780 en werd
op 24 juni daaraanvolgende begraven op de begraafplaats „Ter Navolging"
aan de Scheveningseweg. Zijn graf werd afgedekt met een steen waarop het
wapenschild met de drie haringen is afgebeeld. Na de dood van P. A. De
Huybert, met wie dit geslacht uitstierf, werd zijn wapen als „wapen van
Scheveningen" gebruikt.

Namens de Minister van Defensie liet de plaatsvervangend chef van de
Marinestaf, de schout-bij-nacht P. M. Alderwerelt van Rosenburgh, op 9
februari 1983 weten in het geheel niet van plan te zijn het embleem te wijzi-
gen: het was in strijd met de heraldische regels zonder meer het wapen van
een willekeurige — al dan niet uitgestorven — familie te doen voeren door
een publiekrechtelijk lichaam; er bestond reeds in de negentiende eeuw his-
torische twijfel; met veronderstelde, dat niet-heraldisch geschoold publiek
geen onderscheid zou kunnen maken tussen de wapens van Enkhuizen en
Scheveningen. Ook, zo liet de heer Alderwerelt van Rosenburgh weten,
was juist die mogelijkheid tot verwarring voor de Hoge Raad van Adel een
reden geweest het wapen met de drie haringen af te wijzen.

Kort na de afwijzing van dit verzoek werd bekend, dat in het kader van
het zevenhonderdjarig bestaan van Scheveningen de overdracht van de mij-
nenjager Scheveningen in juli 1984, derhalve twee jaar eerder dan de be-
doeling was, zou plaats vinden. Op Scheveningen vormde het wapen een
steeds vuriger punt van discussie.

Voortvarend als immer had de Belangenvereniging Scheveningse Haven
stropdassen, tafelvlaggen en asbakken laten voorzien van het „nieuwe" wa-
pen. Maar: de Scheveningse bevolking wilde er niet aan: het echte wapen
was immers het wapen met de drie haringen!

Men zon op nieuwe actie om toch het gestelde doel — wijziging van het
embleem — te bereiken.
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De GSBO schreven opnieuw een brief, op 16 december 1983, nu aan het
College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag, met het verzoek
aandacht aan de kwestie van het wapen van Scheveningen te besteden.

De redactie van De Klinker — wijkblad voor Scheveningen-dorp — orga-
niseerde een handtekeningenactie. Zij stelde een album samen met een
greep uit de toepassingen van het wapen binnen de gemeenschap. Album en
handtekeningen werden op 17 februari 1984 feestelijk aangeboden aan lo-
co-burgemeester Vink.

Het VVD-Kamerlid mevrouw S. van Heemskerck Pillis-Duvekot stelde
op 16 februari 1984 vragen aan de Minister van Defensie. Zij verzocht de
minister alsnog een verandering van het embleem te bewerkstelligen. Zij
vroeg zich af of de regering het wel een juiste gang van zaken vond, dat er
wel over het ontwerp advies was ingewonnen bij de Hoge Raad van Adel,
maar niet bij de Scheveningse bevolking en ook niet bij de gemeente Den
Haag.

Na een bij de gemeente Den Haag ingewonnen — positief — advies liet
de Minister van Defensie op 24 april 1984 de GSBO weten „het embleem
voor de Hr.Ms. Scheveningen aan te passen aan de gevoelens van de Sche-
veningse bevolking, en het familiewapen van het geslacht De Huybert als
embleem aan te wijzen. De Hoge Raad van Adel kan zich met dit advies
verenigen". In dezelfde brief vermeldde de minister, dat voor het dorp
Scheveningen formeel geen wapen kan worden vastgesteld, omdat de wet
niet voorziet in de vaststelling van wapens voor niet-publiekrechtelijke li-
chamen.

Deze beslissing werd met veel enthousiasme en dankbaarheid op Scheve-
ningen ontvangen!

Op 24 mei 1982 was op de werf in Alblasserdam de kiel voor de zesde
mijnenjager, die aanvankelijk de naam Hellevoetsluis zou krijgen, gelegd.
In januari 1983 begon de afbouw van het schip. Mevrouw D. van Hoeken-
Roeleveld, secretaresse van de Stichting Oud-Scheveningen, doopte op 5
mei 1984 de mijnenjager. Helaas ontbrak op de spiegel het nieuwe em-
bleem, omdat het nog niet gereed was.

Scheveningse vlag

Tezamen met de aanbieding van de handtekeningen op 17 februari 1984
werd een verzoek aan B. & W. van Den Haag gedaan naast de vaststelling
van het wapen ook uniformiteit te brengen in een te voeren Scheveningse
vlag.

B. & W. lieten op 10 juli 1984 weten, dat hoewel hen uit documentatie
was gebleken, dat zelfs ten aanzien van vlaggen voor zelfstandige gemeen-
ten niet steeds dezelfde procedure wordt gevolgd, toch bereid te zijn als
Scheveningse vlag te gebruiken een vlag van de volgende omschrijving: een
geheel blauwe vlag, waarin afgebeeld drie boven elkaar geplaatste — heral-
disch gezien naar rechts zwemmende — zilverkleurige haringen, elk met
een gouden kroontje boven de kop.
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Op 18 juli 1984 kreeg de bemanning van de Hr.Ms. Scheveningen door
twee meisjes gekleed in de nieuwe Scheveningse klederdracht zo'n vlag
aangeboden.

Dat de Hr.Ms. Scheveningen welkom is in haar tweede thuishaven mag
duidelijk zijn uit het feit, dat een adoptiecomité is opgericht, waarin verte-
genwoordigers van de Scheveningse bevolking zich hebben verenigd om de
banden tussen het dorp en de daarnaar genoemde mijnenjager ook voor de
toekomst te bestendigen.

Dat een kort aanleggen niet onopgemerkt blijft, mag blijken uit de op 18
september 1984 genomen foto van de M855.

ANNEKE LANDHEER-ROELANTS

Bronnen

Jaarboek Die Haghe 1925/7, p. 194.
Jaarboek Die Haghe 1950, p. 127.
De Nederlandsche Leeuw 1980, k. 314.
Archief GSBO.

RECHTERLIJKE EN WEESKAMERARCHIEVEN
KRIMPENERWAARD

Door aankoop verkreeg de bibliotheek de volgende delen van Uitgaven
in deze reeks.

Ammerstol. R.A. no. 1 (1578-1603); no. 2 (1606-1632); no. 3 (1632-1669); no. 4 (1669-
1770); no. 5 (1770-1810); no. 6 (1598-1744). alle bewerkt door B. Eikenboom; no. 7 en 8
(1604-1691), bewerkt door mevr. L. Baerts-Oskam; no. 9 (1692-1757); no. 10 (1758-1781); no.
12, 13, 14 en 15 (1612-1811); no. 18 (1650-1720); no. 19 (1654-1810); no. 22 (1668-1762); no.
24 (1604-1663); no. 25 (1668-1734); no. 26 (1762-1811); no. 27 t/m 42 (losse stukken), alle be-
werkt door B. Eikenboom en Weeskamerarchief no's l/m 21 (1580-1808), bewerkt door mevr.
L. Baerts-Oskam en F. H. J. van Aesch.

Bergambacht. R.A. no. 1 (1626-1665); no. 2 (1666-1676); no. 9 (1619-1665); no. 15 (1628-
1654); no. 16 (1654-1664); no. 17 (1663-1670); no. 19 (1681-1697); no. 67, 68 en 69 (1708-
1780), alle bewerkt door B. Eikenboom.

Berkenwoude. R.A. no. 8 (1625-1655); no. 9 (1665-1676); Weeskamerarchicf no. 1 (1598-
1616), alle bewerkt door C. C. J. Lans.

Gouderak. R.A. no. 4 (1557-1559), bewerkt door C. C. J. Lans.
Krimpen aan de Lek. R.A. no. 2. 3 en 4 (1604-1691); no. 10 (1607-1632); no. 33 (-); Weeska-

merarchicf no. 2. 3. 4 en 7 (1595-1636), alle bewerkt doorC. C. J. Lans.
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Krimpen aan de IJssel. R.A. no. 279 en 280 (1586-1587 en 1596-1609); no. 281 (1613-1694);
no. 300 (1612-1645); no. 313 en 314 (1596-1598 en 1617-1634), alle bewerkt door A. van Herk.

Ouderkerk aan de IJssel. R.A. no. 2 (1525-1532); no. 13 (1453-1474); no. 14 en 14a (1474-
1556); no. 15 (1580-1591); Weeskamerarchief no. 1, la, 2 en 3 (1558-1655); no. 4 t/m 13(1706-
1793), alle bewerkt door C. C. J. Lans.

Stolwijk. R.A. no. 826 en 827 (1579-1599); no. 828 (1599-1619); no. 874 t/m 877 (1608-
1714), alle bewerkt door F. H. J. van Aesch.

Wij menen dat het niet nodig is om degenen die zoeken naar voorouders in de Krimpener-
waard nog eens extra op het belang van bovenvermelde delen te wijzen. De bewerkers hebben
de genealogie een dienst bewezen!

STAMREEKS TENCKINCK

In Gens Nostra jaargang IV en V (1949/50) werd weliswaar over
TENCKINCK's al iets gepubliceerd, maar de navolgende personen werden
niet genoemd:

I. Egbertus Tenckinck, waarschijnlijk geb. Borken/Westfalen, chirurgijn-
majoor in het leger van de Prins van Oranje, vestigt zich later in Friesland,
1737 in Warga, overl. 13.7.1740.

II. Jan Willem Coenraad Tenckinck, geb. Mechelen (B.) 22.11.1707, pre-
dikant te IJsbrechtum 1735-1737 en te Warga 1737-1768, overl. Franeker
20.9.1768, tr. Warga 22.4.1742 Geertmyt Maria Cramer (Kramers), geb.
Huizum, herv. ged. Leeuwarden 20.5.1716, dr. van Jacobus Kramers (die
te Leeuwarden 22.1.1713 als Jacobus Cramers, capitein in het Regt. van
Overste Ransou, herv. gehuwd was) en Lumina Johanna Wijnholts. Kinde-
ren gedoopt te Warga: 1743 Margaretha Joanna Geertruid, 1744 Joanna Eli-
sabeth, 1746 Egbertus Henderikus (volgt III), 1748 Johannes Arnoldus, 1750
Johanna Geertruid, 1751 Lumijna Jacoba, 1753 Jacobus Arnoldus, 1755 Ge-
sina Caatje, 1758 Margaretha Elisabeth.

III. Egbertus Hendrikus Tenckinck, ged. Warga 19.5.1746, predikant te
Schingen 1770, Stavoren 1770-1779, St. Annaparochie 1779-1794 en Brits-
werd .1795-1830, overl. ald. ,9.8.1830, tr. Stavoren 14.11.1774 Trijntje
Heineman, geb. Warns 5.12.1754, overl. Britswerd 7.7.1808, dr. van de
predikant Wybrandus Heineman en Yes Tiepkes Andringa.

IV. Wijbrandus Jacobus Tenckinck, geb. St. Annaparochie 14.9.1779,
predikant, overl. Tzum 16.11.1845, tr. (1) ald. 21.9.1806 Okjen Waalkes,
geb. Emden 1787, overl. Tzum 23.11.1807, tr. (2) Heeg 16.9.1812 Lamina
Mantingh, geb. ald. 12.11.1792, overl. Tzum 30.1.1820, dr. van de predi-
kant Hendrikus Mantingh en Ymkjen Wietses, tr. (3) Franekeradeel
4.5.1823 Paulina Telling, geb. Franeker 10.12.1782, wed. van Gijsbartus
Schot, dr. van mr. Albertus Telting en Tetje Scheltema.

Uit het eerste huwelijk:
1. Egbertus Henderikus, geb. Tzum 6.11.1807, overl. ald. 31.8.1808.
Uit het tweede huwelijk, geb. Tzum:
2. Ymkje, geb. 11.10.1813.
3. Egbertus Henderikus, geb. 9.12.1815.
4. Henderikus Gerhardus, geb. 17.6.1817.
5. Trijntje, volgt V.

Uit het derde huwelijk:
6. Tetje, geb. Tzum 26.5.1824, overl. ald. 30.10.1824.
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V. Trijntje Tenckinck, geb. Tzum 31.8.1819, overl. Leeuwarden
24.9.1851, tr. ald. 12.7.1848 Albertus Murray Bakker, geb. Pingjum
21.5.1810, overl. Leeuwarden 2.9.1865, zn. van Geugjen Murray Bakker
en Lucia Columba Putting (hij tr. (1) Leeuwarden 18.7.1839 Jetske Willems
Ter Horst, geb. ald. 8.8.1812, overl. ald. 15.12.1844, en tr. (3) ald.
25.4.1854 Johanna Douwes Boekholt, geb. Emden 25.11.1824, overl. Soest
7.4.1909).

VI. Geugjen Albertus Murray Bakker, geb. Leeuwarden 5.4.1849, kan-
tonrechter, overl. Harlingen 16.5.1913, tr. ald. 6.6.1878 Ytje Foekens, geb.
Harlingen 1.2.1855, overl. 30.1.1931.

Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Murray Bakker, geb. Harlingen 12.9.1879, overl. ald. 16.2.1896.
2. Allegonda Jacoba Murray Bakker, geb. Harlingen 1.3.1886, muzieklera-

res, overl. Zeist 23.1.1971, ongehuwd.

Hiermede is deze tak Murray Bakker uitgestorven. Ik stam uit het eerste
huwelijk van mijn overgrootvader Albertus Murray Bakker met Jetske Ter
Horst.

R. MURRAY BAKKER ALBACH

EEN HOLLANDSE ALS DAME DU PALAIS VAN
KONINGIN HORTENSE

Joseph Turquant heeft in 1927 een twee delen omvattende, te Parijs ver-
schenen biografie gepubliceerd over Napoleons stiefdochter, de Koningin
van Holland, onder de titel „La Reine Hortense d'après les témoignages des
contemporains". In het 2e deel doet deze schrijver de mededeling, dat de
ex-Koningin in 1813 uit de badplaats Aix waar zij voor een kuur verbleef
overgekomen, op 7 juni een bezoek bracht aan de „cascade de Grésie (gor-
ges du Sierroz) bij de samenvloeiing van Daisse en Sierroz. Zij en haar ge-
volg moesten daar tot hun grote ontsteltenis getuige zijn van het verdrinken
in het kokende water terzijde van de watermolen, van haar „dame du pa-
lais", de barones de Broc (die een schoonzuster was van de bekende Maar-
schalk Michel Ney). — In augustus na dat ongeluk vertrok Hortense, ter
voortzetting van de kuur uit Aix naar de zeeplaats Dieppe, ook toen weer
vergezeld van haar gevolg. De schrijver onthult nu betreffende de verdere
ervaringen op reis een merkwaardige beslissing der ex-Koningin: „Elle em-
mena aussi une dame du palais M"K' Harel, jeune femme hollandaise, qui
remplaga des lors pres d'elle cettepauvre Madame de Broc". (deel II, p. 12).

Voor zover mij bekend, kwam in die tijd de achternaam Harel in ons land
nergens voor. Het lijkt eerder mogelijk trouwens, dat deze naam foutief is
overgekomen, zoals zulks in bronnen van buitenlandse oorsprong veelvul-
dig voorkomt. Kan daarom hier soms de in Nederland voorkomende naam
„Mazel" bedoeld zijn?

J. BELONJE
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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.

Inl. genealogie

Beknopte genealogische gids voor Nederland, Woordenboekje, Utrecht 1984, door J. Draak
Jzn. Veelvuldig voorkomende termen en begrippen in de Nederlandse genealogiebeoefening
worden beknopt beschreven. Zoals te verwachten is van een dergelijk werk gaat het om een
persoonlijke selectie van relevante genealogische termen. Dit woordenboekje als hulpmiddel
bij voortgezet genealogisch onderzoek te beschouwen, zoals in de inleiding wordt gesteld, is
daarom veel te ambitieus. Te bestellen door storting van ƒ 12,50 op gironummer 11603 t.n.v. J.
Draak Jzn. te Utrecht.

DTB's

Genealogical Data from New York Administration Bonds, 1753-1799, with letters of adminis-
tration, samengesteld door Kenneth Scott, 194 blz. Dit werk is uitgegeven als Volume X van de
publikaties van The New York Genealogical and Biographical Society en bevat een lijst van ca.
2100 namen van overledenen en ca. 3900 namen van met hen in relatie staande personen, die
voorkomen in de zgn. „administration bonds" en „letters of administration". De namen in de
akten van administratie van nalatenschap betreffen overledenen zonder officieel testament.
Deze lijst vormt daarmee een belangrijke aanvulling op de eerder verschenen „Abstracts of
Wills".

Trouwen 's-Grevelduin-Capelle, Ned. Ger. Gemeente 1693-1774, uitgewerkt door Piet San-
ders. Het origineel van dit deel schijnt zoek te zijn. Op het Centraal Bureau voor Genealogie
bevinden zich echter microfiches van dit origineel, die nu op de gebruikelijke wijze door San-
ders zijn uitgewerkt in goed leesbaar schrift. Een prima aanwinst voor de bibliotheek.

Dopen Heusden, Ned. Ger. Gemeente 1670-1706, dl. II, uitgewerkt door Piet Sanders. Op de
bekende wijze heeft Sanders met dit 150 blz. tellende deel II de dopen te Heusden over de
periode 1643-1706 eenvoudig toegankelijk gemaakt. Het origineel van dit register bevindt zich
in het archief van de kerkeraad van de Herv. Gem. te Heusden en in afschrift bij het Centraal
Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.

P.M. OP BEN BROUW

Van ons lid, de heer R. Loenen te Austerlitz ontvingen wij het door hem in 1983 samenge-
stelde Naamregister op het Register van Begraven van de Geref. Gem. Nieuw-Loosdrecht (Sype-
kerk) 1748-febr. 1812. Het is onderverdeeld in zes perioden van ieder ongeveer tien jaar.

Ook ontvingen wij van de heer Loenen het door hem gemaakte Naamregister Rechterlijke
Archieven Loosdrecht, Inv.nr. 929 - dl. 12 (23.3.1752-6.1.1755) R. A. Utrecht. Tenslotte zond
hij ons Naamregister Rechterlijke Archieven Loosdrecht, Inv.nr. 929, dl. 7 (11.6.1717-
6.3.1724), R.A. Utrecht.

De heer J. Kindt, secretaris van onze nieuwe afdeling Koggenland, schonk de bibliotheek
twee door hem samengestelde tafels en wel: Honderdjaarlijksche Tafel op de Registers van Ge-
boorten, Huwelijken en Overlijden van de Gemeente Oudendijk (1811 en 1818-1912; in de pe-
riode 1812-1817 was Oudendijk bij Avenhorn gevoegd) en Honderdjaarlijksche Tafel op de
Registers van Geboorten, Huwelijken en Overlijden van de gemeente Grosthuizen (1811 en
1818-1854; tussen 1812 en 1817 en na 1854 was Grosthuizen bij Avenhorn gevoegd).

Van de heer J. G. Voortman te Zaandam verkregen wij getypte afschriften van D.T.B.-re-
gisters van Badbergen (W.Dld.). Het betreft Ev. Luth doop 1671-1675; Ev. Luth. Trouw 1671-
1673; Ev. Luth. Begraven 1725-1734; 1735-1744; 1744-1753; 1754-1763; 1764-1773.

De heer Piet Sanders, een eregast in deze rubriek, verraste ons met het volgende:
Heusden, Dopen Ned. Ger. Gem. 1643-1669.
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Hedikhuizen, Trouwen 1806-1810 (Schepenbank) en Begraven 1806-1810.
Eethen, Trouwen en Begraven 1695-1747 (Impost) en 1748-1805 (Impost).
Meeuwen en Hagoort, Dopen Ned. Ger. Gem. 1748-1810.
Eethen, Genderen en Heesbeen, Geb., Trouwen en Overlijden 1811 en 1812.

De heren A. A, Krebbers en D. J. Wesselo bewerkten het archief van de Hervormde Ge-
meente te Pijnacker. In december 1982 kwam klaar de transcriptie van de kerkerekeningen van
de jaren 1667 t/m 1672; in maart 1983 die van de jaren 1673 t/m 1679; in mei 1983 die van de
jaren 1680 t/m 1684 en in juni 1983 die van de jaren 1686, 1687, 1688 en 1693. In oktober 1983
verscheen van hun hand de Toelichting en verantwoording, tabellen en registers behorende bij
de transcripties van kerkerekeningen van de Hervormde Gemeente te Pijnacker over de perio-
de 1651 t/m 1695. Een fraaie serie in nette ringbanden en uiteraard van groot nut voor onder-
zoek in de desbetreffende plaats.

De heer A. A. Krebbers, voormeld, tenslotte vervaardigde het werk: Huwelijks- en Doop-
gegevens uit het Aantekenboekje van Willem Huygensz, Pastoor te Berkel (Z H). 1633-1656.
Pijnacker, apr. 1984. Het betreft hier de bewerking van een persoonlijk notitieboekje van pas-
toor Huygensz, dat thans bewaard wordt in een kluis in de R.K. Parochie te Berkel. Het aante-
kenboekje is door de heer Krebbers op verschillende manieren toegankelijk gemaakt. De uit-
gebreide toelichtende inleiding mag lezenswaard genoemd worden.

Genealogieën

Buma's in Friesland, door dr. T. J. Buma. Een bundel artikelen over families in Friesland
met de naam Buma in het tijdvak 1500-1850, Leeuwarden 1983. Dit werkje bundelt gro-
tendeels reeds eerder gepubliceerde genealogieën en fragmenten Buma (o.a. in Gens Nostra).
Het is nuttige lectuur voor een ieder die bij zijn onderzoekingen op de naam Buma stuit. Deze
naam is over grote delen van de provincie Friesland verspreid; er bestaan niet vele, maar toch
wel verschillende families van de naam. Een alfabetische naamlijst op voornaam van alle in het
boekje voorkomende Buma's is mee opgenomen.

De Friese Ykema's, Leeuwarden. 1984, door dr. T. J. Buma. Dit dunne boekje van 30 blad-
zijden behandelt drie Friese families Ykema, die van Wymbritseradeel, die van Haskerland en
die van Hemelumer Oldeferd en Gaasterland. Ook al zijn de genealogieën niet volledig, ze
geven enig overzicht voor degenen die met Friese Ykema's te maken krijgen. Het werkje ver-
meldt ook iets over de wapens Ykema en besluit met een alfabetische lijst van voornamen.

Genealogie van het geslacht Nout, z.p., 1984, door P. Nouwt. Een boekwerk van bijna 300
pagina's gewijd aan een familie Nout, oorspronkelijk te Varik en Ophemert in de Tielerwaard.
Leden van dit geslacht heten later Nout, Nouwt, Frankenoudt en Frankenhout. Voor wat be-
treft de oudste generaties is zeer veel archiefmateriaal doorgewerkt en in het boek aangehaald;
het heeft er niet toe geleid dat de jongste generaties verwaarloosd zijn; ook hier is duidelijk
naar volledigheid gestreefd. Registers en schematische overzichten completeren het geheel.
Belangstellenden ontvangen een exemplaar na overmaking van ƒ 38,— (inclusief porto) op
postgironr. 3341192 t.n.v. P. Nouwt te Spijkenisse.

J. N. Leget, Drie eeuwen Hoenders, Oss, 1984. Na enkele inleidende hoofdstukken wordt de
genealogie Hoenders te Zwolle behandeld, rijkelijk voorzien van annotaties en noten. Diverse
overzichten verduidelijken het geheel. Als belangrijk addendum zijn maar liefst 26 meestal
slechts gedeeltelijk uitgewerkte kwartierstaten van huwelijkspartners van leden van de familie
Hoenders opgenomen. Waar zowel de oudste generaties Hoenders als zeer velen uit de even-
genoemde kwartierstaten Zwolle als geboorte- en woonplaats hadden, is deze nieuwe bijdrage
van de wel zeer productieve auteur een belangrijke les, of misschien zelfs cursus voor al diege-
nen die in Zwolle genealogisch onderzoek (gaan) verrichten. Uiteraard geldt dit in nog sterker
mate voor geïnteresseerden in het hier behandelde geslacht.

H. W. Hammer, Langs Meppelerdiep en Zwartewaler, deel III, Tabellen, Apeldoorn. 1984.
Dit deel sluit aan bij de eerder in 1976 en 1977 verschenen delen I en II. Het bevat vrijwel
uitsluitend tabellen en afstammingsoverzichten betreffende het geslacht Hammer, waarvan de
stamvader Jan Geerts Hammer, geb. Den Ham ca. 1600, later burger van Meppel en lid van
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het Meppelse wevcrsgilde was. In de ongeveer 100 bladzijden die dit deel telt wordt de Ham-
mer-genealogie, zij het met weglating van kalenderdagen (alleen de jaartallen worden ver-
meld), geheel ontsloten. Opvallend zijn de vele huwelijken van Hammers met leden van ande-
re Genemuidense families, speciaal met die van de families Van Dalfsen en Visscher. Het ver-
schijnsel van kwartierherhaling komt hierdoor telkens en vaak in hoge mate naar voren. De
schrijver geeft een voorbeeld van twee kinderen, die vier grootouders hebben met de familie-
naam Hammer. Deze kinderen hebben in plaats van 16 verschillende betovergrootouders er
slechts vier! En van die vier zijn er tenminste twee onderling verwant! De familie Hammer is
momenteel zeer actief op genealogisch gebied. Op 28 april 1984 werd een eerste Hammer-dag
gehouden te Meppel en Genemuiden en er is een familieblad uitgekomen, de Hammcrkreet.
Voortaan worden alle familiegegevens via de computer verwerkt, hetgeen het uitgeven van
losbladige informatie zal kunnen bevorderen.

K. J. Slijkerman, De oudste generatie van het uit Vlaanderen stammende geslacht Userman op
de Zuidhollandse eilanden (ca. 1550-1750), Rotterdam 1984.

Johannes Iserman, geb. ca. 1540/45 in Zottegem in Vlaanderen, werd in 1592 predikant van
de kerkelijke gemeente Charlois, een dorp even ten zuiden van Rotterdam. Hij is naar alle
waarschijnlijkheid de vader van enige kinderen die het geslacht Userman voortzetten. Hoewel
de schrijver opbiecht dat hij veel archiefmateriaal ongebruikt heeft moeten laten — de tijd,
ook die van een genealoog, is maar beperkt toegemeten — heeft hij toch een interessant werk-
stuk afgeleverd, waarin hij heel wat over het bestaan van de oudste generaties van het behan-
delde geslacht heeft vastgelegd. De heer Slijkerman hoopt nog eens gelegenheid te krijgen om
de resultaten van onderzoek in Vlaamse bronnen te publiceren, welke een aanvulling zouden
vormen op het thans gepubliceerde. Hem zij daarbij succes gewenst! Dit boek is verkrijgbaar
door overmaking van ƒ 40,— (incl. portokosten) op gironr. 233.00.11 t.n.v. K. J. Slijkerman,
Zegenstraat 73, 3082 XP Rotterdam.

D. J. Millenaar, Familieboek „Het geslacht Millenaar". De bibliotheek ontving van de heer
Millenaar de vierde aanvulling op het familieboek. Dit boek werd eerder in deze rubriek be-
sproken in jg. XXXVI (1981), pag. 309.

De familie Emo in Nederland, Velp, 1984, door W. A. van der Lelie. Jean Nicolas Emo werd
als zoon van Pierre Nicolas Emo en Anna Dupray op 24 november 1771 in Beuzeville la
Guérard in Frankrijk geboren; hij overleed op 5 juli 1819 in Austerlitz (gem. Zeist). Van hem
stamt een aantal naamdragers Emo af, waarover dit boekje gaat. Wat korte beschrijvingen van
personen en achtergronden, wat illustraties en niet te vergeten de kleurrijke, aardige omslag
zorgen tezamen voor een smaakvol boekje van veertig bladzijden.

Van Houte (1650-1800), Utrecht, 1984, door L. R. van Houte. Uit de inleiding van dit boek
citeren wij: „In deze studie wordt een overzicht gegeven van de oudste generaties van een fa-
milie van Houte voorkomende in West-Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat hier om de nakomelin-
gen van de broers Izaak en Jacob van Houte, die in de zomer van 1685, vanuit de omgeving
van Calais, naar Cadzand vluchtten". Het onderwerp is hiermede duidelijk aangegeven. De
grens van de 18e en 19e eeuw wordt nauwelijks overschreden. Het boek is eenvoudig, maar
keurig (harde kaft met linnen bespannen) uitgevoerd; enkele overzicht-staten zijn ingeplakt.
Een naamregister wijst de gebruiker op de namen van vele aangehuwden. Onderzoekers in
Cadzand en omgeving doen er goed aan eens een blik in het boek te werpen. Inleiding, geraad-
pleegde literatuur en opgenomen bijlagen zullen wellicht nuttige aanwijzingen geven.

Genealogie van de Zeeuwse familie Constandse, Goor, 1983, door D. A. Constandse. Na een
uitvoerig en interessant verslag van de loop van het onderzoek voert de schrijver ons naar de
oudst bewezen voorvader in de mannelijke lijn, Cornelis Janse Constant, afkomstig van Hein-
kenszand en op 10 november 1729 op 60-jarige leeftijd overleden te Brouwershaven. In vertel-
trant wordt de genealogie verder uitgewerkt, waarna een groot aantal familieschema's, alfabe-
tische naamlijst, beroepenlijst, bron- en literatuuropgave het geheel completeren. Een fraai en
goed werkstuk met een opdracht die we bij dezen graag aan de mogelijke vergetelheid ontruk-
ken: „Aan Babs, mijn lieve vrouw, de moeder van mijn kinderen, en aan alle moeders, zonder
wier liefdevolle zorgen dit boek nooit geschreven had kunnen worden". Een kleine kritische
noot: De keurige groene ringband, waarin de bladen zijn samengebracht, laat bij het doorbla-
deren eigenlijk wat te weinig ruimte.
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Terwindt, steenbakkers langs Rijn, Waal en Ussel, door A. G. P. Beernink. Een beknopte
genealogie. Velp, 1984. De familie Terwindt, Rooms Katholiek; stamland tussen 's-Heeren-
berg en Elten, heeft als oudste voorvader in de manslijn: Wanner (of Wannes) ter Wynd, die in
de tweede helft van de 16de eeuw zal zijn geboren. De eenvoudig maar overzichtelijk uitge-
voerde genealogie van deze vooraanstaande familie zou — zo een genealogie dat al kon — wat
mij betreft wel tegen het woord „beknopt" in de titel mogen protesteren; dat blijft echter—het
zij toegegeven — een kwestie van criteria. Met behulp van reeds vroeger verzameld materiaal,
maar vooral door veel eigen werkzaamheid heeft de auteur een waardevol boek het licht doen
zien. Jammer is wel dat de foto's bij de gevolgde techniek niet tot hun recht zijn gekomen. De
oplage van het boek is klein; voor zover nog exemplaren voorradig zijn, kan men deze verkrij-
gen door overmaking van ƒ 16,— + ƒ 4,25 (verzendkosten) op girorekening 961107 van A. G.
P. Beernink, Arnhemsestraatweg 23, 6881 NCVelp.

R. F. VULSMA

600 jaar Haalboom-Hoolboom. Nieuwcgein 1984, door ds. H. J. ter Maat. In dit grafisch uit-
stekend verzorgd boekwerk heeft de auteur het resultaat neergelegd van een 20-jarige speur-
tocht naar de geslachten Haalboom en Hoolboom, resp. stammend uit Bennekom/Veenendaal,
Kampen, Weener/Amsterdam en Hattem. Ofschoon onderlinge verwantschap van de diverse
geslachten niet in alle gevallen aantoonbaar bleek, is de naam in oorsprong wel gelijk; dialecti-
sche invloeden hebben de twee verschillende schrijfwijzen opgeleverd. Kaarten, foto's en wa-
pens verluchtigen het geheel en ook de zo belangrijke index is niet vergeten. Een negental
losse schema's is bijgevoegd, hetgeen voor een bibliotheek praktische problemen kan opleve-
ren, doch die de bezitters van dit boekwerk een duidelijk overzicht bieden van de onderschei-
dene geslachten. Het boek is in een kleine oplage gedrukt. Eventuele belangstellenden kunnen
zich wenden tot de auteur: Kasteeldrift 21, 3436 TL Nieuwegein. De prijs zal circa ƒ 85,— be-
dragen, excl. verzendkosten.

P. J. K. VAN WERKHOOVEN

Overzicht van de familie Sietses en de'daaruit voortgekomen lak De Vries, dl. XXII van de
complete overzichten van Westfriesc Families, samengesteld door S. Messchaert-Heering en
A. Sietsen. Wederom een uitgave van de Stichting Westfriese Families, werkgroep van het
Historisch Genootschap Oud West-Friesland, 1984. Van oorsprong stammend uit Friesland
vestigen de Sietses zich te Enkhuizen rond 1780. In 84 blz. wordt vervolgens de genealogie van
de familie Sietses en De Vries beschreven. De vormgeving komt vrij sterk overeen met die van
het periodiek Westfriese Families en is dus keurig verzorgd. Het werk kan men bestellen door
overmaking van ƒ 35,— op gironummer 1975862 t.n.v. de Stichting Westfriese Families te Eg-
mond aan Zee.

Une Genealogie brabanconne: Les Van Zeeland 1230-1965, Bruxelles. Chaussée d'Ixelles
126, MCMLXV, door B. W. van Schijndel. uitgegeven bij Spanjaardsgat Breda. De Van Zee-
lands stammen van oorsprong uit West-Brabant. De bekende genealoog Van Schijndel be-
schrijft in ca. 250 blz. de omvangrijke genealogie van dit geslacht. Deze genealogie is voorzien
van een uitgebreid notenapparaat, een aantal kwartierstaten van Van Zeeland en aangehuwde
families als Van Vladeracken, de Briey, Pangaert d'Opdorp, Dossin de Saint-Georges, Iweins
d'Eeckhoutte en Mossevelde in staatvorm. Deze uitgave is geïllustreerd met vele wapenteke-
ningen en voorzien van alfabetische index op o.a. familienamen.

Het Zwitsers geslacht Zander-Sanders te Delft, door Piet Sanders en Herman Sanders, 's-Gra-
venhagc 1984. Met het verschijnen van dit boek is Piet Sanders ontkomen aan het lot van de
actieve genealoog: het niet toekomen aan een diepgaand onderzoek van de eigen familie. Deze
genealogie wordt beschreven in een keurig verzorgde uitgave die 190 blz. A4-formaat beslaat.
De Sanders'en hier beschreven stammen af van Ulrich Zander, geboren in oktober 1755 te
Zürich in Zwitserland. Hoewel het hier dus om een vrij „recente" genealogie gaat, ontleent zij
haar waarde vooral aan de uitvoerige beschrijving van de verschillende familieleden met bijbe-
horende illustraties, zoals kopieën van akten en officiële stukken en foto's. De afstamming van
Ulrich Zander is uitvoerig aan de hand van verschillende hypothesen in Nederland en Zwitser-
land onderzocht, maar leverde vooralsnog geen aansluiting met de familie Zander uit Backen-
bülach. Kanton Zürich. Deze genealogie is verkrijgbaar door storting van ƒ 60,— (incl. porto-
kosten) op gironr. 2648520 t.n.v. P. Sanders te 's-Gravenhage.

P.M. OP DEN BROUW
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Algemene informatie

Handleiding vir Geneatogiese Navorsing in Suid-Afrika, Pretoria, 1983, door R. T. J. Lom-
bard, D. Litt. et Phil. Het betreft hier een verbeterde herdruk van een succesvol werk uit 1977.
De belangstelling voor genealogie in Zuid-Afrika is groot en het behoeft dan ook niet te wor-
den betwijfeld dat er voor een goede handleiding bij het onderzoek een ruime markt is. Dit 168
bladzijden tellende boekje mag zich wel zo'n goede gids noemen. De inhoud is gevarieerd en
met name het omvangrijke hoofdstuk „Bewaarplckke van genealogiese bronne" biedt ruime
informatie over in Zuid-Afrika aanwezig archivalisch bronnenmateriaal. Waar in het boekje

. wordt ingegaan op de mogelijkheden in het buitenland (voor Zuid-Afrika is vooral van belang
Duitsland, Nederland, Frankrijk en Groot-Britannië) eist helaas de beknoptheid waarmee dat
gebeurt haar tol. Voor Nederland is iets meer dan een halve pagina gereserveerd, en daarin
kan men uiteraard geen afgerond beeld schetsen. Ook bij het hoofdstuk „Geschiedenis van die
Genealogie" wreekt zich het feit dat in te weinig regels te veel informatie moet worden overge-
bracht. Britse en Nederlandse organisaties op het gebied van genealogie en heraldiek komen
er nog genadig van af, maar Adler en Der Herold. die tot de oudste en toonaangevendste in-
stellingen op dit terrein behoren, vinden we niet in het historisch overzicht. De genealoog in
Zuid-Afrika, die zijn voorouders zoekt, hoeft dit niet te deren. Voor hem zal dit werk onge-
twijfeld van veel nut zijn. Zijn Nederlandse collega met interesse voor een Zuidafrikaanse tak
van zijn familie zal dit standpunt delen.

Archiefinventarissen

Ambtenaren V.O.C. 1811, Oss, 1983, door J. N. Leget. Een alfabetisch naamregister op de
microfiches van de ambtenaren, die in 1811 in Indië in dienst van de V.O.C, waren, met na-
men, voornamen, geboorteplaatsen en data. De fiches bevinden zich bij het Centraal Bureau
voor Genealogie.

Kwartierstaten

'Kwartierstaai van Roelof J of riet en kwartierstaat van Hillje van der Mei, door R. Jofriet. Den
Oever, z.j. De heer Jofriet zond ons beide staten in ringband. In beide gevallen is eerst de
kwartierstaat beknopt weergegeven, ongeveer zoals in ons eigen maandblad gebruikelijk is en
vervolgens nog een keer met uitgebreide annotaties. De staat Jofriet voert ons voornamelijk
naar de Zaanstreek en naar Edam en omgeving (Den lip. Middelie, Purmerend), de staat Van
der Mei bepaalt zich vrijwel uitsluitend tot Friesland. Toegevoegd zijn een genealogie-Hetjes,
oorspronkelijk te Axwijk en een fragment-genealogie-Slagt (Zaanstreek).

F. G. M. Manche. Kwartierstaat Manche, Amersfoort, 1984. De secretaris van onze Amers-
foortse afdeling heeft in dit geschrift (19 bladzijden, incl. alfabetisch naamregister) de kwar-
tierstaat van zijn beide zoons vastgelegd. De Manches zelf stammen uit Frankrijk (Fesches-le-
Chatel) en kunnen worden teruggevoerd tot het echtpaar (512x513) in de kwartierstaat: Clau-
de Manche tr. vóór 1695 Eve Pechin. Dit is bij onderzoek in Frankrijk vastgesteld. Dat onder-
zoek aldaar heeft, zoals ook in de inleiding wordt gezegd, duidelijk prioriteit gehad. Het heeft
heel wat meer Franse voorouders te voorschijn gebracht. Ofschoon de heer Manche ook het
Nederlandse voorgeslacht van zijn kinderen niet heeft verwaarloosd, zou hierover, met name
in de zesde en zevende parentatie nog wel heel wat meer te vinden zijn; daarop zal de schrijver
in de toekomst zeker nog wel zijn krachten willen beproeven. Ter informatie van de lezer hier
nog de geslachtsnamen van de acht overgrootouders van de kwartierdragers: Manche, Van
Nispen, Janssen, Boekhorst, Nolen, Hermes, Slikker en Slechte.

Rechterlijke archieven

P. L. Leget-Kuijlen en J. N. Legct: Testamenten gepasseerd voor schepenen van Vierlings-
beek, Overloon en Maashees (1711-1811), (Oss), jan. 1984; idem: Testamenten gepasseerd
voor notarissen te Vierlingsbeek (1815-1842), (Oss), aug. 1983.

Op fotokopieën van getypte bladen zijn de hoofdzaken van de gevonden testamenten, alfa-
betisch-lexicografisch op de achternamen gerangschikt, weergegeven. Een loffelijk initiatief,
dat genealogen die in het zuidelijk gedeelte van het Land van Cuyk zoeken, een helpende hand
biedt.

R. F. VULSMA
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Heraldiek

Armoriaal van Hasselt, 340 blazoenen, door L. J. H. Maurice Goyens. De 340 blazoenen in
dit boek van families uit Hasselt en Limburg en aangrenzende streken werden voornamelijk
door „Abbé" Polydore Daniels gedurende een periode van 30 jaar in een schetsboek opgete-
kend. Door in stad en provincie rond te trekken en in straten en huizen te speuren identificeer-
de hij vele wapens. Vervolgens werden door Vanderstraten, archivaris van de stad Hasselt'en
door André Moffarts, van Lummen en de samensteller van dit boek aanvullingen in het schets-
boek aangebracht gedurende een volgende periode van 50 jaar. Dit wapenboek is een facsimilé
van een in Nederlands en dikwijks Frans en Latijn opgestelde tekst met vluchtige wapenschet-
sen.

P.M. OP DEN BROUW

PERIODIEKEN

Fotokopieën van de in deze rubriek vermelde, voornamelijk genealogi-
sche, artikelen, als ook van vroeger verschenen en in de bibliotheek aanwe-
zige artikelen kunnen worden aangevraagd bij de N.G.V., Adriaan Dorts-
manplein 3A (Promers), 1411 RC Naarden. Er worden geen tijdschriften
uitgeleend.

Nederland

De Brabantse Leeuw, jg. 33, nr. 2 (1984); A. W. Jansen: Zeven generaties Van Dijck; mr.
W. J. Meeuwissen: Het wapen De Quay, een sprekend wapen; L. M. C. M. Kavelaars: De oud-
ste vijf generaties Caveleer-Cavelaers-Kavelaars;

idem, nr. 3; P. L. Leget-Kuijlen enJ. N. Leget: Wolfs in Midden-Brabant; J. W. Th. Oosten-
rijk-Ranshuysen: Cornelis Soffers en zijn drie vrouwen; G. W. A. Aarts: Een familie Reijnders
en vanaf 1748 ook genaamd Wellens;

idem, nr. 4; drs. L. E. E. Ligthart: Loon op Zandse Sprokkelingen 1 (Licheert); G. W. A.
Aarts: vervolg zie boven; P. L. Leget-Kuijlen: Een Bosschenaar zeerover in het midden der
negentiende eeuw?; idem: Landloperij in Midden-Brabant.

Mededelingen van de Caledonian Society, 8e jg., nr. 2 (1984); Stamreeks Mackay/Mackaay
(vervolg); Schots-Nederlandse Familiewapens (vervolg); Schotse Hoofdofficieren in Neder-
landse krijgsdienst (vervolg).

Mededelingen van de werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, jg. 10, nr. 2 (1984); J.
Warnawa: Bibliografie Militaria (10); idem: Möllner Soldatenliste des XVIII Jhdts (10); Alfa-
betisch register op de familienamen voorkomend in de cartotheek van de Werkgroep.

Historische Kring Eemnes, jg. 6, nr. 2 (1984); W. van Ijken: De familie Dop in Eemnes.

Tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek in de Gelderse Achterhoek, jg. 1, nr. 2
(1984); J. B. Kelholt: Familiegeschiedenis met achtergrond; R. Th. van der Garden: Genealo-
gie anders; G. A. W. Boerkoel: De namen der Aaltense boerderijen; R. E. Wiggers: Berkel-
schippers van Eibergen; H. Odink: Berkelschippers in de 19e eeuw; J. Eefting: Enkele bron-
nen voor genealogisch onderzoek in de gemeenten Gorssel, Lochem, Vorden en Warnsveld;
H. Bannink: Boerderijnamen in Zelhem; E. ten Hoeve: Thijnsplichtigen in 1862 te Hengelo
(Gld.);/ . J. M. Olminkhof: Genealogie familie Horbers; Erven te Neede.

Heemkunde Hattum, nr. 19 (1984); L. Hoogers: Stad-Ambt (Crim. proc) ; idem: vervolg:
mr. Herman Willem Daendels; M. van der Leeuw: Huizen in Hattems binnenstad; B. H. Borst:
't Borstgoed te Werven.

De Nederlandsche Leeuw, Clste jg., no. 6 (1984); K. J. Slijkerman: De oudere generaties
van het geslacht Hoogerwerf uit Kijfhoek; E. J. C. Boutmy de Katzmann: Het geslacht Klein
uit Neuwied met allianties in Suriname. Nederland en Java; K. J. Slijkerman: De familie Mor-
gaert te Puttershoek; dr. J. C. Kort: De gravendochter en de leesfout: Ada van Holland, mark-
gravin van Brandenburg; mr. O. Schutte: Familieaantekeningen Van Zanen;
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idem, no. 7-8; dr. D. J. H. van Helden: Het uitgestorven Zutphense geslacht Gijse (1562-
1874); jhr. mr. C. C. van Valkenburg: Familieaantekeningen van Johan de Marez Daniëlsz.
1595-1661, naar een 18e-eeuws afschrift; drs. S. A. C. Dudok van Heel: „Den ersamen ende
zeer discreten coopman Wynolt Feelinck tho Amsterdam".

Stambomen & Computers, Ie jg., nr. 4 (1984); H. en P. Pallada: Een kwartierstaatprogram-
ma voor de ZX-Spectrum; P. O. Bergman: Computergenealogie in Zweden; ir. P. C. J. Bijl:
Listing uitvoerprogramma van „Kwartierlog"; J. G. Lever: Lust u nog lussen? Kengetallen (2)
reakties van lezers; J. G. Lever: Als (het niet anders kan) Dan. . . ; drs. J. C. M. Beesems: Fa-
mily Roots {\);A. F. E. Duim: Genealogische Totaal-index.

Ons Voorgeslacht, no. 340 (1984); C. C. J. Lans: De geestelijke goederen in en buiten Gou-
da in 1574; f. van der Loos: Het Rotterdamse geslacht Du Bois; J. C. Kort: Repertorium op de
lenen van de hofstede Arkel in het Land van der Leede, 1307-1646;

idem, no. 341; A. M. Verbeek: Het geslacht van Jan Pietersz. alias Van der Leek, alias Ver-
leek van Krimpen aan de Lek en Nieuw-Lekkerland; A. J. Stasse: De familie De Hek in de
Alblasserwaard; J. C. Kort: Vervalsing van een Leenhof: Een leen van Gerard van Voorn
1317-1636; C. Hoek: Grafelijke Lenen te Schipluiden.

Veluwse Geslachten, 9e jg., nr. 3 (1984); B. J. van den Enk: Genealogie Ritbroek; Th. G. J.
Bones: Kwartierstaat van Wijmpje van den Berg, haar Veluwse voorouders; J. H. van der
Grient: De Wageningse Van Stralen's; N. Berghuijs: Rent Hendricks in 't Hattemerbroeck en
zijn nageslacht in de 17e en 18e eeuw (vervolg); drs. G. J. Westerink: De families Wes-
t(e)ri(n)k — Stam \;J. Hattink: Fragmenten Genealogie Boemer, e t c ; T. Elbertsen-Hoekstra:
Fragment Genealogie Evers; A. C. Zeven: Leden van het schippersgilde van Wageningen.

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. XX, april (1984); W. H. Dingemans: Bommelerwaardse
families in Zeeland; C. Frankenhuis-van Scheijen: De Joodse Gemeente Zaltbommel (Gom-
perts, Levi).

Ons Waardeel, 84/3; J. B. Ludwig: De familie Rebenscheidt in Smilde; W. Boezen: De fami-
lienaam Boezen.

Tijdschrift voor genealogie en historie „Westerwolde", 4e jg. , no. 4 (1984); G. G. Schrage:
Molanus, een familie in Westerwolde in de 17e en 18e eeuw;/. H. A. H.: Nog eens Hazelhoff;
F. H. Steenhuis: Aanvullingen kwartierstaat Steenhuis.

Westfriese Families, 25e jg., no. 2; Pauselijke Zouaven uit West-Friesland (vervolg); J. W.
Joosten: De Koedijker familie Schuit(emaker); Af. M. J. Hoogenbosch: Moorman, een RK fa-
milie uit Den Helder.

IJsselakademie, 7e jg., nr. 2 (1984); M. van der Leeuw: Overijsselse kwartieren van Anna
Elisabeth Oosterhuis-Kolkman (vervolg).

Van Zeeuwse Stam, 4e serie, nr. 45 (1984); A. J. Witte: Genealogie Korstanje; H. A.
Gijsbertsen: Uit de notulen van het Burgerweeshuis te Middelburg (vervolg); L. W. Steketee:
Uit de post van de Commissaris des Konings in Zeeland; Af. Lammens en S. E. Veldhuijzen:
Parenteel Lammens (1555-1808) (2); J. M. Bos: Gen. fragmenten uit Sluis, dl. 1 De Jonge,
Negemans, St. Aragon, De Munck en De Vey; A. J. Witte: Kopmels in Zuid-Beveland; A. van
de Vrie: Fragmentgenealogie Van de Vrie.

Oud-Zutphen, 3e jg., nr. 2 (1984); W. Frijhoff: De „grote tour" van een Zutphens burger-
zoon, Johan Kaldenbach en zijn Album Amicorum (1604-1609).

Duitsland

Genealogie, 33. Jg., Heft 6 (1984); R. Student: Wie kommen die von Wittenburgs zu ihrem
Adel?; G. Schulz: Neue Forschungen zu den markischen v. Rohr. (IV) WciBer Stamm Meyen-
burg ab 1500; F. Haertei. Was war ein Hausler in den 7 künischen Dörfern?; E. von Stutter-
heim: Zur Herkunft dervon Mergenthal; L. Völker: Huldigung im JoBgrund im Jahre 1675.
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idem, Heft 7; W. Strubell: Das Handelsgeschlecht Oheim in Leipzig; £. Hansgen: Hutten-
meister Antonio Lindemann in Eisleben, ein Verwandter Martin Luthers; N. Wandruszka: Die
Familie von Buttlar a.d.H. Grumbach vom 16. bis 18. Jahrhundert; IV. Klein: Fremde in den
evangelischen Kirchenbüchern von Dossenbach in Baden.

Der Herold, 27. Jg., Heft 1 (1984); W. P. Liesching: Die Wappengruppe mit der Kirchenfah-
ne. idem, Sonderheft juli 1984; Der Kreisauer Kreis — Das biographische und genealogische
Bild einer Widerstandsgruppe.

Hessische Familienkunde, Band 17, Heft 2 (1984); Gensicke: Die Helling aus Siegen; Steinl:
Zur Familiengeschichte Viehl/Viel; Heckmann: Aus den Kirchenbücher von Langendiebach;
Eidenmüller: Trauungen Ortsfremder in Höchst/Odw. 1654-1734; Balzing: Werkleute auf dem
Eisenhammer in Rommershausen/Schönstein; Ceisel: Kurhess. Versorgungsanwarter im
Eisenbahndienst.

Der Deutsche Hugenott, 48. Jg., nr. 2 (1984); W. Mogk: Grundprobleme einer hugenotti-
schen Bibliographie; Projektentwurf der Hist. Komm. zu Berlin „Quellenedition zur Geschich-
te der Hugenotten in Brandenburg-PreuBen (1685-1809); U. Dusse: 300 Jahre Reformierte
SchloBkirchengemeinde Köpenick.

Mittetdeutsche Familienkunde, 25. Jg., Heft 2 (1984); K. Wensch: Die Vorfahren des Hei-
matschriftstellers Kurt Arnold Findeisen (1883-1963); V. Weiss: Rekonstruktion der Familien
des sachsischen Bauerndorfes Zschocken 1540-1720; H. T. Michaelis: Die Steinmüller in Zeu-
lenroda; G'. Alpermann: Die Heidereiter und Förster in Seelensdorf, Kr. Rathenow; A. Lob-
sien: Die Bauern in der Herrschaft Eldenburg/Westprignits im Jahre 1719; F. Reiniger; Kopf-
und Bewerbsteuerlisten von Luchau im Osterzgebirge 1646 und 1666; N. Schaidi. Auswande-
rer aus dem Herzogtum Sachsen-Meiningen 1867/68; H. T. Michaelis: Anna Catharina Muller
von Berneck und ihre Vorfahrenschaft.

Mosaik, Heft 1/1984; W. Koek: Das Kalkarer Stadtarchiv; H. Th. Dellmann: Taufen in Zyff-
lich 1745-1800 (2); idem: Genealogische Quellen im Stadtarchiv Kleve; dr. A. Awater: Stippvi-
site in Salt Lake City; H. Moll: Familienforschung Moll.

idem, Heft 2/1984;. H. Th. Dellmann: Die Mennoniten in Kleve; idem: Auswartige in Klever
Sterberegistern von 1800-1820 (1); idem: Sterbefalle in Zyfflich von 1745-1800.

Zeitschrift für Niederdewsche Familienkunde, 59. Jg. (1984), Heft 2; R. Möller: Schleswig-
Holsteinische Pastorenforschung; H. Genaust: In lauenburgischer Traubüchern des 17. Jhdrts
verzeichnete Bergedorfer und Vierliinder.

idem, Heft 3; R. Hagen: Aus Hagenau wurde Hagen; A. Petersen: Gesellenbücher der
Klein- und Grobschmiede-Innung der Itzehoe 1630-1781.

idem, Heft 4; H. A. Plöhn: Hamburgische Archivare in unseren Reihen; F. Treichel: Die
Geburten im ehemaligen Glückstadter Zuchthaus.

Norddeutsche Familienkunde, 13, 33. Jg. (1984) Heft 2; J. E. Schroeder-Hohenwanh: Der
kurhannoversche Drost Joachim v. Zeuner (1647-1716); W. Billig: Pastor P. Schwabe, 1643 bis
1646 Coadjutorder Kirchen und Schulen in Braunschweig; H. Mahrenholtz: Eine Quelle über
Hildesheimer Lehen im Amte Liebenburg an versteckter Stelle; E. Specht: Die bauerliche
Bevölkerung des Amtes Rehna im Jahre 1621; G. Fenke: Eine Beschreibung des Amtes Wic-
kensen aus dem Jahre 1599.

Ostdeutsche Familienkunde, 32. Jg., (1984) Heft 2; G. Luther: Die ingermanlandische Fami-
lie von Bleeken; E. Amburger: Eindrücke und Funde eines Genealogen von einem For-
schungsbesuch in Leningrad; H. Hinz: Förster, Forstgehilfen und Rendanten im Regierungs-
bezirk Stettin in den Jahren 1876-1919; T. Urh: Heiraten Auswartiger in der katholischen Pfar-
rei Borkendorf, Kr. Neisse, 1695-1733; M. Bruhn: Lehrkrafte in und aus Stolp; A. Goertz:
Familiennamen aus den Jahren 1650-1710 um Tiegenort in WestpreuBen; R. Wiedermann:
Spenden Kruschwitzer Burger für hungernde Rheinliinder im Jahre 1817.

Archiv Ostdeutscher Familienforscher, 9. Band, Lief. 8 (1984); Bischoff: Ahnenliste Bischof;
Borst: Gelegenheitsfund Flick & Desgranges; Welzel: Nachfahrenliste Völkeln aus Volpers-
dorf, Kr. Glatz in Schlesien; Borst: Gelegenheitsfund Kohier & Führer; Frötschl: Ahnen der
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Geschwister Wilhelm aus Stadt Mies im Egerland; Proske: Stammliste Peterknecht aus dem
Kr. Leobschütz in Oberschlesien; Hinz: Stammreihe Schröder aus Zagensdorf in der Neu-
mark; Frötschï. Pfrötschner in Glitschau 9, Kr. Tachau im Egerland; idem: Ahnen der Ge-
schwister Ernd aus Tsernoschin 77, Kr. Mies im Egerland; idem: Ahnenliste WeBnitzer aus der
Bergstadt Mies im Egerland; Schmilz: Einzelne Familien aus den Taufbüchern von Thorn-
Neustadt in WestpreuBen 1832-1848: Minkner: Stammfolge Münkner aus Langseifersdorf Kr.
Reichenbach im Vogtland; Sykora: Ahnenliste Hammerla aus Udritsch, Kr. Luditz im Eger-
land; Minkner: Erganzungen zur Stammfolge Münkner-Minkner aus Herrnstadt/Schlesien;
idem: Ahnenliste Dietrich aus Colditz in Sachsen; Lobsien: Ahnenliste Schwarzrock aus
Falkenburg/Pommern.

Ostfriesische Ahnenliste, 1. Band, 4. Lief. (1984); Ahnenliste Detmers/Backer; Erganzungen
und Berichtigungen AL Toelstede.

Roland zu Dortmund, 18. Jg. (1984); Band 6, Heft 5, H. Nessier. Chronik der Familie Zahn,
Unna; R. Deifufi: Die Anfange der Familie Diefhaus im Kirchspiel Methler; H. Gerlinger: Pro-
blem-thema Militaria-Forschung.

idem, Heft 6; H. Zeiler: Ahnenliste Zeiler; H. Gerlinger: Problem-thema Militaria-For-
schung; H. Zeiler: Alte Familiengeschichten als Forschungshelfer; H. Nessier: Chronik der Fa-
milie Zahn, Unna; R. Aufm Kampe: Die familie Auf'm Kampe.

Archiv für Sippenforschung, 50. Jg., Heft 94 (1984); G. Wunder: Schwabische Bauernfami-
lien; H. Hoffmann: Der Überlinger Maler Marx WeiB d.J. und seine Nachkommen; R. Stawitz:
Die Neuffer in Münsingen; dr. O. Beultenmüller: Die Herren von Sickingen; G. Fülling: Ein
200 Jahre altes Testament liefert den richtigen Ahnen!; G. v. Wilcke: Die Erfinderin des Lich-
terbaums.

Südwesldeulsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Band 17, Heft 10 (1984); Lonhard:
Die Kienlin in Magstadt; Hauflmann: Cannstatter Rieger-Ahnen in AL Wilh. Mayer-CloB;
Klumpp: Das Geschlecht Kölz aus Winnenden/Schwaikheim II; Treiber: Müllergeschlechter
der Neckarpfalz und ihr Heiratskreis IV;

Milteilungen der Westdeutschen Gesellschafl für Familienkunde, 72. Jg. (1984), Band 31,
Heft 7; W. Hambloch: Kaufleute der niederrheinischen Familie Hambloch; H. Merckens: Von
Aldebrüggen-Volmericheym-Velmercken zu Veltbrüggen; G. Junkers: Genealogie und Com-
puter; H. Vennedey: Die alteste Rechnung des Amtes Erkelenz; K. H. Reif: Amtspersonen
und Geistliche als Zeugen; F. Gommans: Ahnenliste Gommans-Derks.

België

L'Intermediaire/De Middelaar, no. 232, 4/1984; R. Baland: A propos d"un vieux patronyme
beige, mais aussi international: Baland; G. Guyol: La familie de Villegas en Belgique; L. Jous:
Les Mary; M. van den Baviere et Baron Bonaert: Genealogie de Ghelcke a Ypres, Bailleul et
Poperinge; G. Waltenier: Les quartiers d'ascendance d'Emile Vandervelde (1866-1938); L.
Verdebout: idem de Guillaume Lekeu (1870-1894).

Le Parchemin, no. 231, (1984); P. A. de Merode: Nos beaux ex-libris; baron J.-R. de
Terwangne: Eléments pour une genealogie de la familie de Gruben; M. Marien: Grès de bouf-
fioulx aux armes d'Oumal; Héraldique vivante: Gréban de Saint-Germain, Lagae et Petre.

Vlaamse Stam, 20e jg., nr. 6 (1984); J. Vossen: Hoe men een speld in een hooiberg terug-
vindt; B. Indekeu: Reconstructie van een verdwenen Lommels overlijdensregister (1795-1805);'
L. Lindemans: De doorluchtige voorouders van Prinses Astrid's verloofde; E. de Lelys: De
cohscriptielijsten uit de Franse periode als hulpbron bij genealogische opzoekingen; A. Maris:
Van Strydonck — Land van Waas; A. Vanmarcke: Huwelijkscontracten te Menen; W. Beele:
De familienaam Caura; /. van Overstraeten: Wat betekent mijn familienaam?

idem, nrs. 7-8; P. Coussement: De afstammelingen van Jozef Coussement (Wevelgem 1694-
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V., die
met hun onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen.
Alleen wanneer gebleken is dat de verlangde gegevens niet van 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.

ANTWOORDEN

894. VAN DER LINDE (XXXIX (1984) p. 233)
In de diverse kerken te Breda, zowel R.K., Geref. als Luth., is rond 1763 geen Jan van der
Linde gedoopt. Wel is in de R.K. kerk te Teteringen (plaatsje bij Breda) ged. 14.3.1763 Joan-
nes van der Linden, als zn. van Petrus van der Linden en Barbara Joannis Couters. Getuigen
waren Cornelis Flamix en Cornelia Joannes Couters. Zie R.K. doopboek Teteringen 1729-
1763 foco.p. 155 GA Breda.

J. F. M. BIELARS, Oosterhout

VRAGEN

972. THIBAUDIER
.Het regiment van Pierre Thibaudier, brigadier der gendarmerie van het Keizerlijk Leger,
wordt in de winter van 1812 te Woudsend gestationeerd. In de winter van 1813/14 verlaat Pier-
re ons land. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht.

W. T. M. THIBAUDIER, Heerlen

973. VAN HETEREN-VAN SNELLENBORCH
Gerrit van Heteren, geb. ca. 1595, leenman van Culemborg te Rijswijk/Gld. zn. van Willem
van Heteren Coenraetsen en Anna van Eek Bartelds, lijftocht 1629 zijn vrouw Adriana Hen-
dricks van Snellenborch. Gevr. haar voorgeslacht.
VAN DER EEM-ANDRIES
Frans Dircksen van der Eem, jm. van Maurik, tr. ald. 14.1.1644 Janneken Andries, jd. van
Rijswijk. Gevr. zijn voorgeslacht.

W. F. M. AHOUD, Delft

974. VANOLDENIEL
Franciscus van Oldeniel, militair, geb. ca. 1758 als zn. van Hendrik en Aaltje Winters, tr. Zut-
phen 13.11.1786 Margaretha Berendina Hilligers. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van
Hendrik.

J. M. J.VAN OLDENIEL, Arnhem

975. DEKONING-JAKIERS
Paulus de Koning en Sijtje Cornelisdr. Jakiers laten tussen 1721-1735 te Middelhamis 5 kinde-
ren dopen: Paulus, Cornelis, Paulus, Aagje en Johanna. Gevr. voorgeslacht van het echtpaar.
Is Paulus een zoon van Paulus de Koningh en Aartje de Vos, die 18.3.1696 te Hellevoetsluis
een dochter Jenne Mary laten dopen?

F. A. VAN LIEBURG, Rotterdam

976. VALEWINK-MEMELINK
Margaretha Valewink, geb. Laag-Keppel, verm. ged. Hummelo 17.9.1713 als dr. van Andries
en Marijke Memelink, is overl. Leerdam ca. 1760. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van
het echtpaar.

C. B. VAN DER BURCH, Amsterdam

977. KIBITZ
Gegevens gevraagd van de afstammelingen van de fa. Kibitz. die komend uit Pilsen, zich ca.
1843 te Amsterdam vestigt.

Mevr. M. A. TESSER, Amsterdam
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978. WINKELMAN-MEYBOS
Willem Winkelman, overl. Rotterdam 11.10.1784, tr. ald. 21.11.1751 Maria Johanna Meybos,
ged. ald. 27.10.1734 als dr. van Pieter en Ermpje Poot. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht
van genoemde personen.

B.MEKKE, Rotterdam

979. VERSTEYN
Mr. Servaes Versteyn, raadsheer Hof van Holland, procureur-generaal te Utrecht, overl. voor
1583, tr. Elisabeth Vosmaer, overl..8.6.1623. Zij hebben een dochter Margaretha, geh. met
Pieter van der Stock. Gevr. voorgeslacht van Servaes.

F. WALOP, Dordrecht

980. VANGOGH
Gevr. voorgeslacht van de broers Cornelis Geleyne en Hendrick Geleyns van Gogh, geb. ca.
1600, vermeld te 's-Gravenhage ca. 1650.
LAURENTIUS, VAN HAERSMA
Gevr. voorgeslacht van Joachimus Laurentius, geb. ca. 1640, notaris-publicus en fiscaal in Op-
sterland, overl. vóór 1698, tr. Eelckien Arents, in 1698 voor 3/7 eigenaar van zathe nr. 12 te'
Lippenhuizen, door haar vader Arent Arentsz, uit de edele Van Haersma's stammend, doch
hoe zijn de namen en kwartieren van haar moeder?
POUTSMA
Gevr. voorgeslacht van Tammerus Poutsma, geb. ca. 1640, notaris publ. te Joure (1674) en
Opsterland (1671 en 1702), tr. Ydtie Andries, in 1698 voor 1/7 eigenaar van zathe nr. 12 te
Lippenhuizen, verm. dr. van Andries Wiggers (Wiegers).
SPARENBERG
Contact gezocht met degenen die 18e eeuwse gegevens hebben van deze familie te Warden-
burg (Oldenburg) en Lengerich (Hannover) waarin de namen Jan Gerrit en Anthoni voorko-
men.

Y. VAN DER HONING, Oudeschoot

981. NOBEL
Kan iemand mij helpen aan huwelijk en overlijden van Johannes Frans Theodoor Nobel, geb.
Venray 20.8.1828 en van zijn broer BalthasarConstantin Nobel, geb. Venray 16.5.1831.

K. L. VAN SCHOUWENBURG, Delft

982. HACK-KLEYSSEN
Christiaan Hack, tr. Steenbergen 24.11.1748 als jm. van Den Bosch, met Johanna Kleyssen.
Doop in 's-Hertogenbosch niet gevonden. Gevr. nadere gegevens van beiden.

J. C. WOLTERS, 's-Gravenhage

983. BILLARS-TER BEEK
Willem Billars. geb. ca. 1766, overl. Groningen 24.4.1821, soldaat in het regiment Schotten
van Gen. Stuart, tr. Groningen 23.3.1790 Margaretha ter Beek. In div. akten staat als zijn ge-
boorteplaats Hasselt, Tongeren en Hoeselt bij Bilzen vermeld. Gevr. nadere gegevens en
voorgeslacht van het echtpaar en de namen van hun kinderen.

J. F. M. BIELARS, Oosterhout
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