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STAMREEKS VAN BEMMEL HERZIEN?

Inleiding

In het aan Amersfoort gewijde dubbelnummer van Gens Nostra (april/mei
1985) wordt o.a. aandacht besteed aan het voorgeslacht van Abraham van
Bemmel (1703-1785), schrijver van de eerste geschiedenis van deze stad. In
een artikel „Stamreeks van Bemmel herzien" knoopt de schrijver, de heer
A. de Lange, aan bij een eerder verschenen publikatie van de hand van de
heer J. M. Reinboud in de Navorscher (1959) getiteld „Stamreeks van Bem-
mel". De bijdrage wordt gepresenteerd als een „herziening" van de stam-
reeks zoals deze door Reinboud was opgesteld en bevat tal van aanvullingen
en verbeteringen bij de generaties II t/m VII. En passant worden andere fa-
milies Van Bemmel te Leiden, Montfoort en IJsselstein (GN pag 213/4) op
stellige wijze aangesloten op de door Reinboud verzamelde gegevens,
waarbij de indruk wordt gewekt dat voor- deze verbindingen bewijzen voor-
handen zijn. Niets blijkt evenwel minder waar. Sterker nog: ik hoop met de-
ze bijdrage duidelijk te maken dat in de „herziene" stamreeks Van Bemmel
zeker drie en waarschijnlijk vier verschillende families Van Bemmel door
elkaar zijn gehaspeld. De werkwijze is kennelijk deze geweest, dat als kin-
deren van een Aalbert, Willem of Jan alle personen zijn opgevoerd met de
achternaam Van Bemmel en het patronym Aalbertsz, Willemsz of Jansz. Ik
acht mij niet bevoegd en in staat een oordeel te geven over de Amersfoortse
„aanvullingen" van de heer De Lange (generatie V en volgende) maar voor
wat betreft het Wijkse deel moet ik constateren dat het werk van Reinboud
nog altijd betrouwbaar is gebleken voor wat betreft de 16e en 17e eeuwse
gegevens uit Wijk bij Duurstede. Mijn eigen onderzoek naar (boerenfami-
lies in het Krommerijngebied heeft reeds zoveel gegevens m.b.t. verschil-
lende families Van Bemmel opgeleverd, dat het niet wel mogelijk is binnen
het kader van deze bijdrage alles te publiceren. Daarom beperk ik mij tot
het signaleren van enkele aperte onjuistheden. Om (tenslotte) dit artikel
niet alleen een „afbrekend" karakter te laten dragen, wil ik enkele bouwste-
nen aanreiken m.b.t. de oorsprong van het geslacht Van Bemmel waaruit
de Amersfoortse Abraham sproot.

Enkele onjuiste „herzieningen"

1. Onder generatie III wordt gesteld dat als zoon van Aalbert Jansz van
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Bemmel dient te worden toegevoegd: Joost Aelbertse, en men vindt onder
IVc inderdaad een Joost Aelbertse van Bemmel welke in 1608 te Wijk
trouwt met Merrigje Hendriks, ouders van Aalbert Joostensz (uit wie een
„omvangrijke kinderschaar" te Wijk, Montfoort en IJsselstein) en Geertrui-
da Joostensdr. Het enige bewijs voor deze filiatie is kennelijk het patrqnym
Aalbertsz en het feit dat Joost Aalbertsz van Bemmel te Wijk huwt (de door
dL. genoemde transportacte dd. 12.1.1619 betreft slechts de aankoop van
een huis door Joost Aalbertsz van Bemmel en legt geen enkel verband met
de mogelijke vader Aalbert Jansz van Bemmel).

Nu is het zo dat aan het begin van de 17e eeuw in Overlangbroek, onder
de rook van Wijk, een familie Van Bemmel woonachtig is met eveneens de
voornamen Aalbert en Joost: 19.3.16421, Metgen Henricksdr, weduwe
Joost Aelbertsz van Bemmel haar zoon, machtigt iemand. Natrekken van
de huwelijksakte van Aalbert Joostsz van Bemmel met Annigje Evers op 26
januari 1653 wijst uit, dat dit echtpaar te Wijk is ondertrouwd (en niet zoals
dL zegt getrouwd) waarbij de bruidegom afkomstig heet te zijn van OLB en
de bruid van Leersum doch wonende aan de Melkweg onder Wijk. Retro-
spectief onderzoek naar het gebruik van de verschillende percelen land in
de dorpen van het Krommerijngebied2 op basis van 16e en 17e eeuwse be-
lastingkohieren, pachtbrieyen, rekeningen e.d. van kapittels en gasthuizen
als de veelal grootste toenmalige „landeigenaren", levert voor wat betreft
Overlangbroek-Van Bemmel het volgende op. Het Sint Margrietengasthuis
te Utrecht had te OLB o.a. één perceel land van 8 morgen in eigendom,
welk land in de loop van de 16e en 17e eeuw door de volgende gebruikers
werd ingehuurd:
31.1.15343. Bernt 'Aelbertsz ontvangt 8 M in OLB — die hij laatst had —
strekkende van Langbroekerwetering tot Amerongerwetering, enz.
15364 Beernt Aalbertsz gebruikt 8 M van het SMargrietengasthuis in OLB.
31.8.15695 Ailbert Beerntss tot Wijck gebruikt 8 M van het genoemde gast-
huis, in OLB.
1578/16206 Aelbert Berntss te Wijk komt voor in de rekeningen van het

^gasthuis betreffende deze 8 M.
16005 Aelbert Berntss gebr. 8 M in OLB van het gasthuis.
16406 Weduwe Joost Aelbertsz in OLB gebr. 8 M alsvoren.
1662/76 Aalbert Joostens in OLB gebr. idem.
1677/896 Jan Goes gebruikt idem.
16857 Jan Goes en Vernoy te Wijk, gebruiken 8 M van het gasthuis.

Nu is het opvallend dat hier dus aansluitende patronymen met betrekking
tot één perceel land voorkomen en dit kan verwantschap betekenen hoewel
men ook hier voorzichtig moet zijn8. Joost Aalbertsz zou in deze opstelling
een zoon van Aalbert Berntsz zijn die te Wijk woonde. Het feit dat noch in
1536 noch in 1600 de respectievelijke gebruikers van de 8 morgen van het
Margrietengasthuis onder OLB — Bernt Aalbertsz en Aalbert Berntsz te
Wijk •— enig ander land aldaar gebruiken, terwijl ook in het register van
huisgeld over 1525 Bernt Aalbertsz niet voorkomt noch enige Aalbert die
zijn vader zou kunnen zijn, rechtvaardigt- het vermoeden dat deze ge-
bruikers elders woonden: n.l. te Wijk. Dat verklaart ook het huwelijk van
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Joost Aalbertsz in 1608 te Wijk; wellicht hebben de activiteiten van de fami-
lie zich in de loop van de 17e eeuw meer in de richting van OLB verplaatst.

Misschien is de Bernt Aalbertsz uit 1534/6 een zoon van de door Rein-
boud genoemde oudste Aalbert van Bemmel en dus een broer van de ge-
broeders Huych, Jan en Gijsbert, maar dat is voorshands volstrekt onzeker.
Ik merk nog op, dat in de door mij gereconstrueerde lijst gebruikers van ge-
noemde 8 morgen land geen enkele keer de naam Van Bemmel voorkomt,
in tegenstelling dus tot de DTB-gegevehs uit de 17e eeuw. In een lijst Lek-
dijksplichtigen over 1680 van Nederlangbroek komen achter elkaar voor
„Wed. Aalbert Joosten; Cornelis Aelbertsz van Bemmel"9 misschien zijn
dit Annigje Evertsdr en één van haar zoons?

Samenvattend: Joost Aalbertsz van Bemmel die kennelijk op grond van
het patronym Aelbertsz als zoon van Aalbert Jansz van Bemmel aan de op-
stelling van Reinboud wordt toegevoegd, zou met evenveel zo niet méér
waarschijnlijkheid een zoon kunnen zijn van Aalbert Berntss te Wijk. Bij
gebreke van enige bewijsvoering door dhr. dL houd ik' het op basis van
bovenstaande gegevens op de laatste mogelijkheid als werkhypothese.

2. Het echtpaar Willem Jansz van Bemmel — Gerarda;Volckensdr komt
inderdaad te Wijk voor (zo 1581 5/6 wanneer zij 3 morgen land kopen van
Elysabeth Dirckdr, wed. Jan Aelberts van Bemmel, kennelijk zijn moeder
—10 evenals het echtpaar Willem Jansz van Bemmel — Jannichgen Gijs-
berts van Vulpen (3.12.158911)- Identiteit van beide Willem Janszonen is
wel waarschijnlijk, maar wordt niet bewezen. In ieder geval wordt aan hét
laatstgenoemde echtpaar o.a. een zoon toegeschreven geheten: Cornelis
Willemsz (tr. Aaltje Gijsbertsdr), die dat per se niet is en uitsluitend op
basis van het patronym Willemsz aan de stamreeks van Bemmel „geplakt"
moet zijn.

Het echtpaar Cornelis Willemsz van Bemmel — Aaltje Gijsbertsdr, Ver-
haer heeft inderdaad bestaan, maar is alweer niet uit Wijk afkomstig — al
heeft de weduwe daar later gewoond, maar uit Cothen, eveneens onder de
rook van Wijk bij Duurstede.

Op 23 januari 1583 hypothekeren Cornelis Willemsz te Cothen en Alydt
Verhaersdr zijn vrouw 7 morgen land op Wijkersloot, gerecht Wijk12. Op 8
oktober 1631 testeert Aeltgen Gijsbertsdr Verhaer weduwe van Cornelis
Willemsz van Bemmel' dan wonende te Wijk en noemt in haar testament
haar vier kinderen: Willem, Gijsbert, Cornelis en Belichgen, alsmede de
twee kinderen van haar overleden dochter Deliana, verwekt bij Eelgis Ge-
lisz13. Wij zien om te beginnen drie van deze kinderen (n.l. Deliana, Belich-
gen en Willem) in de opstelling van de heer De Lange — volkomen ten on-
rechte — terug als kinderen van Cornelis Aelbertsz van Bemmel (onder
Generatie IV) — ook alweer plakwerk dus op grond van het patronym Cor-
nelis1311. Wat toch is het geval?

Op 9 juli 157714 is er voor het Hof van Utrecht kwestie over 11 morgen
land in het Wijkerbroek en 4 morgen te Wijk tussen enerzijds Willem Wil-
lemsz de Cruyff wonend in de Legeweyde en anderzijds zijn broers en zus-
ters waaronder Cornelis, Dirck en Lambert Willemsz de Cruyff inzake de
erfenis van hun aller overleden ouders Willem Dirckx de Cruyff en Gerit-
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gen. Blijkens de uitvoerige sententie van het Hof had zoon Cornelis Wil-
lemsz in 1567 de boerderij van zijn ouders gekocht voor 2250 gulden en was
zoon Willem Willemsz de „naestleste" augustus 1573 gehuwd met Adriana
Huybertsdr. Wat hebben deze leden van de familie De Cruyff nu met ons
onderwerp te maken? Welnu: deze De Cruyffs blijken eigenlijk van Bem-
mels te zijn, zoals ik straks ook hoop aan te tonen dat de Wijkse Van Bem-
mels waartoe de Amersfoortse Abraham behoorde eigenlijk Verwey's zijn!
Op 25 september 160215 testeren Willem Willemsz de Cruyff in de Leech-
weij en Adriana Hubert Thonis Verkerckxdr, met o.a. twee kinderen Hen-
riek en Willemtgen. Voor Schout en Schepenen van Utrecht huwen
5.11.1603 Henrick Willemsz van Bemmel en Marrichge Jacob Claesdr, jd.
aan de Meern. Op 1-5 augustus 1625 tenslotte testeren Hendrik Willemsz
van Bemmel alias de Cruyff in de Legeweide en Marichjen Jacob Claesdr,
echtelieden16.

Zonder dat ik hier nu verder uitgebreid op in kan gaan, bleken de in de
sententie van 1577 genoemde broers Dirck en Lambert Willemsz de Cruyff,
respectievelijk wonend in Sterkenburg en Werkhoven nageslacht van Bem-
mel te bezitten dan wel zelf met deze naam voor te komen, terwijl dus ook
Cornelis Willemsz welke op de ouderlijke boerderij te Cothen bleef (vóór
1580 gehuwd met Alydt Verhaersdr) later Van Bemmel heette i.p.v. De
Cruyff17. De vader van Cornelis, Willem, Lambert en Dirck Willemszonen
(1577 De Cruyff, later Van Bemmel) heette in ieder geval Willem Dirckx
(de Cruyff) en niet Willem Jansz van Bemmel! Willem Dirckx de Cruyff
was waarschijnlijk een broer van o.a. Claes Dirckx van Bemmel (1536 ge-
land'te Cothen) en Gosen Dirckx van Bemmel (1565 coster aldaar) welke
beiden zegelden met de 3 schaaktorens en behoren tot een familie van Bem-
mel welke tot begin 15e eeuw in Cothen is terug te voeren18. Vermoedelijk
ontleende hij zijn voor- en achternaam — Willem de Cruyff — aan zijn
grootvader van moederszijde, een veel voorkomend en voor genealogen
verwarrend gebruik in het Krommerijngebied19.

3. Wat betreft het onder IV-a gestelde het volgende; het artikel van
Reinboud behoefde inderdaad verbetering: er trouwt in 1616 geen Aalbert
maar een Rutger Jansz van Bemmel. Of deze Rutger en de genoemde Jan
(ook bij Reinboud) inderdaad zonen zijn van Jan Aalbertsz van Bemmel,
betwijfel ik. In het RA van Wijk komt voor (21.10.163920): Maycke Rutten,
weduwe van Jan Jansz van Bemmel welke noemt de kinderen van haar
overleden zoons Jan en Aert wonende te Oudewater en haar andere drie
kinderen wonend te Nieucoop, Holland. Zij machtigt Ruth Jansz, smid te
Oüdewater (zoon, kleinzoon?) en deze akte wijst erop dat wij hier nog weer
met een heel andere familie van doen hebben...

Ter geruststelling kan tenslotte gezegd worden dat de overgrootvader van
de Amersfoortse Abraham van Bemmel: Goosen van Bemmel rustig kan
blijven staan als zoon van Jan Aelbertsz en Neeltje van Setten. Neeltgen zal
wel identiek zijn met de Neeltgen Goosen van Settensdr die voorkomt in het
testament van Jfr. Anna van Zetten, huisvrouw van Evert van Netelroij21.

De voorgestelde „herziening" van de stamreeks van Bemmel in het
Amersfoort-nummer van Gens Nostra, door de heer De Lange vrijwel zon-
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der bronvermelding gepresenteerd, blijkt voor wat betreft het Wijkse ge-
deelte op punten volstrekt onjuist of op zijn minst twijfelachtig te zijn. Aan-
sluiting met andere families Van Bemmel te Leiden, Gouda, Oudewater,
enz. zoals door de heer de Lange voorgesteld in genoemd artikel, is niet be-
wezen en op grond van door mij hierboven naar voren gebrachte gegevens
eerder onwaarschijnlijk. Het artikel van Reinboud in de Navorscher van
1959 blijft voorlopig het meest betrouwbaar overzicht van een familie van
Bemmel uit Wijk waaruit de latere geschiedschrijver van Amersfoort Abra-
ham stamt.

Oorsprong van het Wijks-Amersfbortse geslacht van Bemmel

De heer Reinboud schreef in de inleiding tot zijn „Stamreeks Van Bem-
mel" dat hij omtrent de stamvader Aelbert van Bemmel, geboren ca. 1490,
niets had kunnen vinden. Wel vermeldt hij in de aantekeningen van Abra-
ham Booth22 tekeningen te hebben aangetroffen van drie gedeelde wapens
op kerkramen van respectievelijk Huych Aelberts, Jan Aelberts en Gijsbert
Aelberts waarbij de (heraldisch) rechterhelft „het" wapen met de drie kook-
potten te zien geeft en de linkerhelft telkens een ander wapen, kennelijk af-
komstig van de echtgenotes van deze drie gebroeders. „Het is mogelijk dat
hij (de oudste Aelbert) nog twee zoons had t.w. Huych en Gijsbert... doch
hieromtrent bestaat geen zekerheid" aldus de heer Reinboud destijds. Het
bleek mogelijk deze beide vermoedelijke broers, Huych en Gijsbert Ael-
bertszonen, te traceren en wel in... Cothen! Volgens het register van Oud-
schildgeld over 1536 gebruikt Huych Aelberts alsdan 26 M te Cothen en 4
M te Langbroek van het kapittel van de Dom, terwijl Gijsbert Aelberts
eveneens aldaar 24 M van de Domproost gebruikt23. Retrospectief onder-
zoek van deze beide percelen leverde het volgende beeld op:
1536 Huych Aelbertsz gebruikt 26 M van de Dom.

28.10.1561 Huych Alardts in Cothen gebruikt 30 M van de Dom waarvan 26
M in Cothen en 4 M in Nederlangbroek bij het huis Sterkenburg24.
1567 Hughe Aelbertss gebruikt 26 M te Cothen van Dom25.
1574/81 Wilhelma wed. Huge Aelbertsz gebr. 26 M als voren25.
1580 Jan Huigen en Jan van Schayck (was getr. met de weduwe van Gijs-
bert Aelbertsz, zie onder!) gemachtigden van de weduwe van Huge Ael-
bertss, huren 26 M van de Dom te Cothen26.
21.3.1590 Cornelis Willemsz gebruikt 26 M van de Dom te Cothen die Wed.
van Huge Aelbertsz laatst had27.
1600 Cornelis Willemsz Harthals gebruikt 26 M van de Dom te Cothen28.
1536 Gijsbert Aelbertsz gebruikt 24 M van de Domproost te Cothen.
1542/6 Gijsbert Aelberts na Willem Modde gebruikt 24 M + 2 M29 alsvoren.
NB: het wapen van de vrouw van Gijsbert is volgens de aantekeningen van
Booth: een keper met 3 lelies, 2,1. Zo zegelt zijn kennelijke schoonvader
Willem Modde 7/12 1499 als schout van Cothen30.!
1561 Gijsbert Aelbertsz betaalt pacht voor genoemd land op 28 juni, op 8
november betaalt de weduwe van Gijsbert29.
1572 Jan van Schayck als getrouwd de weduwe van Gijsbert Aelbertsz, ge-
bruikt land als voren29.
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1588 Jan van Schayck, nu na transport: Willem Jansz, molenaar in Cothen
gebruikt idem29.
1600'Willem Jansz te Cothen gebruikt 24 M van Domproost te Cothen23.

De Jan Huighen die in 1580 gemachtigde is voor de weduwe van Huych
Aelbertsz (met Jan van Schayk haar „zwager" of beter de tweede echtge-
noot van haar schoonzuster) acht ik identiek te zijn met Jan Huych Aelberts
die 30.12.1561 lxh M te Wijk huurt van de kerk van SJan Baptist te Wijk bij
Duurstede31. Jan Huych Aelberts huurt ditzelfde land 14.3.1575 opnieuw 31

en transporteert als Jan Huygen Aelberts gehuwd met Aelbertgen Jan
Dircksdr land onder Wijk (32, 30.3.1579). Op 13.4.1597 zijn Jan Ghoes van
Velpen en Jan Hugenss van der Weyde voogden van Mariken Cornelis Pe-
térsdr33 en tenslotte komt Jan Huygensz van der Weyde mei 1607 in het
transportregister van Wijk voor als weduwnaar van Aelbertge34. Hier viel
dus voor het eerst een andere geslachtsnaam dan Van Bemmel, n.l. Ver-
wey. Aan het begin van zijn artikel „Verwey" had de heer W. Wijnaendts
van Resandt35 reeds geschreven m.b.t. het wapen van dit geslacht Verwey:
„Opmerkelijk is, dat geheel hetzelfde wapen gevoerd werd door de Amers-
foortse familie Van Bemmel, die (ook?) uit Wijk bij Duurstede stamt". Ook
de Verwey's waaruit de bekende prof. dr. Albert Verwey stamt zegelen met
3 kookpotten, Stamvader van dit geslacht is Jacob Hugensz geboren ca.
1465/75 en de heer Wijnaendts van Resandt noemde in zijn artikel als ver-
moedelijke jongere broer van deze Jacob een Aelbert van der Weye
Hughens welke in 1507 wordt beleend met 14 hont land onder Wijk na op-
dracht van Evert en Jan Marceliszonen van Bemmel(\)36.

Nader onderzoek in Cothen bracht het volgende aan het licht:
(a) 28.3.150837 Mercelis van Bemmel en Aelbert Hugens huren voor 10
jaar 14 M te Cothen van de Dom.
(b) 11.7.150838 Aelbert Hugensz Verweij wonend op de Wijkersloot mach-
tigt o.a. Jan Ruysch.
(c) 14.2.151039 Aelbert Hugensz van der Weij wordt na opdracht door Mer-
celis van Bemmel beleend met de vrije thinsweer van 3 M 2 Hont te Co-
then.
(d) 29.5.151840 Aelbert Hugensz wordt na opdracht door Evert Mercelisz
van Bemmel beleend met de thinsweer van 10 Hont te Cothen.
(e) 16.8.152441 Hughe Aelbertsz van der Weij ontvangt na opdracht van
zijn broer Peter Aelbertsz van der Weij (die het was aangekomen bij dode
van zijn vader Aelbert Huigens) de vrije thinsweer van 3 M 2 H te Cothen
als voren.

Hieruit bleek dat de gebroeders Huych, Jan en Gijsbert Aelbertsz nóg
een broer Peter Aelbertsz van der Weyde hadden en ook deze was via het
perceel huurland van de Dom te traceren:
1536 Peter Aelbertsz gebruikt 14 M te Cothen van de Dom.
1552 Peter Aelbertsz huurt 14 M alsvoren die hij laatst gebruikt heeft42.
10.4.1562 Weduwe van Peter Aelbertsz huurt 14 M die haar man ge-
bruikte42.
11.4.1570 Cornelis Petersz huurt 14 M alsvoren die de weduwe van Peter
Aelbertsz laatst had42.
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11.12.1579 Frans Willemsz huurt idem na Cornelis Petersz43 (In het trans-
portregister van Wijk komt voor 21.1.1590 Frans Willemsz Cleutingh als
getr. Aelbertge Peter Aelbertsdrl44.

Nazaten van Peter Aelbertsz van der Weijde (zoon van Aelbert Hughens
van der Weyde en broer van Huych Aelberts) heten begin 17e eeuw Ver-
wey en zijn talrijk geworden in Cothen en omgeving. Zo ondertrouwt voor
het gerecht te Wijk 16.11.1630 Joost Petersz Verweij wonend aan de Melk-
weg met Janneken Jans Knijvendr, jdr te Cothen — een achterkleinzoon
van Peter Aelbertsz. Bovenstaande gegevens leiden tot de volgende opstel-
ling:

Aelbert Hughenss Verwey, geboren vóór 1481, 1505 beleend met een Cu-
lemborgs leen na overlijden vader, als jongste zoon45, tr. waarschijnlijk
voor 1507 een dochter van Mercelis van Bemmel uit Cothen.

Uit dit huwelijk:
1. Huych Aelbertsz Verweij 1536 landgebruiker te Cothen, overleden

1567/74; tr. Willemtgen N; wapen: drie kookpotten; waarschijnlijk min-
stens één zoon: Jan Hugens van der Weyde.

2. Jan Aelbertsz van Bemmel tr. vóór 1546 Lijsbeth Dirck Bocksdr; wapen:
drie kookpotten; stamvader van een geslacht Van Bemmel te Wijk, later
Amersfoort, waaruit Abraham van Bemmel sproot.

3. Gijsbert Aelbertsz 1536 landgebruiker te Cothen, overleden 1561, tr.
N. N. die hertrouwt Jan van Schayck (w.s. een dochter van Willem Mod-
de, schout van Cothen); wapen: 3 kookpotten.

4. Peter Aelbertsz van der Wey 1536 landgebruiker te Cothen; stamvader
van een talrijk geslacht Verweij te Cothen en omgeving.
Het lijkt mij bepaald nog de vraag of de Bernt Aelbertss die 1536 land ge-

bruikt in Overlangbroek en wiens vermoedelijke nazaten zich in de 17e
eeuw Van Bemmel gaan noemen, in dit rijtje thuishoort. Het is immers op-
vallend dat alleen de zoon Jan zich van Bemmel gaat noemen met als moge-
lijke verklaring: vernoeming naar Jan Marcelisz van Bemmel, die nog wel in
1507 mee-transporteert, maar niet in 1518 en jong overleden kan zijn dan
wel zonder nazaten.

Hiermee menen wij de stamvader van het geslacht Van Bemmel geïdenti-
ficeerd te hebben als Aelbert Hughensz van der Weyde. De registers van
Oudschildgeld over 1501 en 151146. bevestigen nog eens de nauwe relatie
tussen Mercelis van Bemmel en Aelbert Hughenss Verwey die kennelijk op
diens hofstede te Cothen verder „boerde":
1501 Mercelis van Bemmel gebruikt 29 M te Cothen.
1511 Mercelis van Bemmel, is doorgehaald en verbeterd in: Aelbert
Hughens 29 M idem. Er staat bij: betaald: Aelbert Hughen Verwey.

Deze omstandigheid, alsmede de verschillende transporten van land in
Cothen en Wijk door Mercelis van Bemmel of diens zonen Evert en Jan,
rechtvaardigen het vermoeden dat Aelbert Verwey Hughens met een doch-
ter van Mercelis gehuwd was; door één van de zonen zou ook de naam van
dit geslacht „levend" gehouden worden.

In het kader van deze bijdrage die oorspronkelijk als reactie bedoeld is
op het artikel „Stamreeks van Bemmel herzien" wil ik het hier voorlopig bij
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laten. In de toekomst hoop ik zowel op het voorgeslacht van Marcelis van
Bemmel (uit de familie die zegelt met de drie schaaktorens, hij was de oud-
oom van Willem Dirckx de Cruyff eerder genoemd!) als op dat van Aelbert
Hugensz Verweij (inderdaad jongste zoon van Hughe Dirckx van der Wey-
de en dus ook jongere broer van Jacob Hughenss) nader terug te komen.
Misschien geeft dit artikel enig inzicht in de mogelijkheden voor succesvol
genealogisch onderzoek in het Krommerijngebied, wanneer de vele be-
schikbare bronnen ook werkelijk en integraal worden benut.

M.S.F. KEMP
Noten
(alles RA Utrecht, tenzij anders vermeld)

1 Not. U017a004.
2 Zie bv. mijn artikel „De Leemkolk", Eigenaren en gebruikers van zeven hoeven land

onder Werkhoven 1350-1800; in Tussen Rijn en Lek, Tijdschrift voor de geschiedenis van
het gebied tussen Kromme Rijn en Lek, 16e jaargang nr. 4, dec. 1982.

3 Gem. Archief Utr. Bewaarde Archieven 1488.
4 Financ. Instellingen 1676, Oudschildgeld Overkwartier 1536/1600.
5 Gem. Arch. Utr. Bew. Arch. 1488.
« Gem. Arch. Utr. Bew. Arch. 1510.
7 Fin. Inst. 1679, Oudschildgeld 1685 (+ bij elk perceel 1600en 1536)!
8 Ik moet hier verwijzen naar een binnenkort van mijn hand te verschijnen artikel over de

hofstede Vinkenburg onder Odijk, waarin een dergelijk geval wordt beschreven.
9 Lekdijk Bovendams nr. 1557 (monsterrollen van dijkwachtplichtigen).

10 RA (= Recht Arch) 580-4.
11 RA 580-5.
12 RA 580-4; genoemd wordt Dirck Willemsz, zijn broer.
13 Not. U019c002.
13a De opstelling van „kinderen" (onder IV-b) van Cornelis Aelbertsz van Bemmel en Anna

van Noort is dus beslist onjuist: tenminste de nrs. 1, 3 en 8 horen er niet in thuis en van de
rest durf ik zonder verdere gegevens niets te zeggen. Overigens ligt er onder Wijk geen
Meerdijk maar de Veerdijk. Drukfout?

14 R A 188-7.
15 Not. U004a001.
16 Not. U004a004.
17 Zo vindt men de Huwelijkse Voorwaarden 1.9.1569 van Lambert Willemsz (met Geritgen,

moeder, Jan Jansz stiefvader, Dirck Willemsz broer) met Janneken Willems van Rhijn, erf-
dochter op de hofstede Schadewijk te Werkhoven (RA 1345x fol. 158/160). Lambert Wil-
lemsz van Bemmel transporteert aug. 1594 land te Odijk (Gem. Arch. Utr. II 3606). Een
dochter van Dirck Willemsz ondertrouwt Utrecht (schout en schepenen 11.10.1595) als Ger-
richgen Dirck Willemsdr van Bemmel met Huybert Jan Berntss wonend op Alendorp, waar-
uit uitgebreid nageslacht De Roy te Vleuten.

18 Gosen Dirckx van Bemmel, schout van Nijendijk zegelt 31.7.1569 (Dom 1768). Goesen
Dirckx, coster te Cothen, vermeld 29.3.1565 (RA 99-3). Claes Dirckx van Bemmels wapen
idem (zijn vrouw als Van Schayck) volgens HSS 390 (Abr. Booth). Volgens het register van
Oudschildgeld gebruikt een Claes Dirck te Cothen in 1536 3 percelen, samen 30 M land.

19 Abr. Booth noemt in genoemd handschrift ook nog Gerrit Dirckx van Bemmel, coster te
Cothen 1530 en geeft als wapen van de moeder van Gerrit zowel als van Claes Dirck van
Bemmel: een dwarsbalk en drie lelies (2,1) hetgeen het wapen van de familie De Cruyff is.
Zo zegelt 7.12.1499 een Willem Willemsz die Cruve te Cothen (Dom 1793).

20 RA 585-6.
21 RA 580-5 (8 mei 1591).
22 HSS 390 sub voce Bemmel pag. 11.
23 Fin. Inst. 1676.
24 Dom 1807.
25 Dom 633 (hier zijn enkele steekproeven gedaan, de reeks rekeningen is doorlopend en het

beeld kan dus gecompleteerd worden).
26 Dom 1413-5.
27 Dom 1413-6.
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28 Fin. Inst. 1676. Huych gebruikte onder Nederlangbroek nog 8 M van een vicarie van de
Wittevrouwen in 1536; ditzelfde land gebruikt in 1600 „Cornelis Harthals". Cornelis Wil-
lemsz wonend op de Harthals onder Cothen lijftocht zijn vrouw Jannichje Adriaen Cornelis
Drostendr 29.5.1610 (Not. U003a019).

29 Dom 695/6, rekeningen Domproost (steekproeven, zie 25).
3(1 Dom 1793.
31 Kerk van SJan Baptist te Wijk 1-1.
32 RA 580-4.
33 RA 582-4.
34 RA 582-3.
" Jaarboek CBG XX 1966, pag 245.
36 Oud Munster 1848 fol 172.
37 Dom 1413-2.
38 Gem. Archief Utrecht 703 (schepenminuten).
39 tm 41 Dom 2368-3.
42 Dom 1807.
43 Dom 1413-5.
44 RA 582-2.
« =25 .
46 Staten van Utrecht 51 en 52.

Naschrift

De bovenstaande kritiek op mijn bijdrage, opgenomen in het april/mei
nummer van deze jaargang, is volkomen terecht. Inderdaad heb ik in mijn
bijdrage een aantal ernstige fouten opgenomen; ik heb onvoldoende bron-
nen nageslagen alvorens het artikel te schrijven. Erger nog is, dat ik op blz.
212 de gegevens van Reinboud verkeerd heb overgenomen. Ik heb vermeld
dat Abraham van Bemmel (17034785) een zoon zou zijn van Johannes van
Bemmel en Agatha Boor. Dat is onjuist, zijn ouders waren Pieter van Bem-
mel (1675-1738) en Maria Cornelia Boor (1682-1747), zoals Reinboud te-
recht vermeldde. Johannes en Pieter waren broers, Agatha en Marie zus-
ters; dit kan tot de vergissing hebben geleid.

Bij generatie IV heb ik onder IV-a-1 vermeld dat Aelbert van Bemmel
inderdaad gelezen diende te worden Rutger Janssen van Bemmel, in 1616
gehuwd met Janneken Gerrits van Oudewater. Thans heeft een andere
onderzoeker mij gewezen op het testament van de moeder, Neeltje Gosen
van Settensdr, huisvrouw van Jan Aelbertsz van Bemmel (Wijk bij Duur-
stede 580-7 fol 127 dd 6-8-1615) waaruit blijkt dat het echtpaar slechts drie
kinderen had, namelijk Aelbert, Gbsen en Jan. Rutger is dus zeker geen
zoon van dit echtpaar geweest. Onder IV-b, Cornelis van Bemmel gehuwd
met Anna van Noort, vermeldde ik twee kinderen te veel. Delyana van
Bemmel, gehuwd met Elys Jelyssen, zomede Belichjé Cornelis van Bemmel
gehuwd met Pons Geerloffs behoren niet tot deze familie. Deze vrouwen
waren dochters van Cornelis Willems van Bemmel en Aeltgen Gijsberts
Verhaer (III-c-4 in mijn gewraakte aanvulling op de genealogie); andere
kinderen van dit laatste echtpaar waren Willem Cornelis van Bemmel te
Jaarsveld, Gijsbert Cornelisz van Bemmel te Cothen en Cornelis Cornelis
van Bemmel, waarschijnlijk te Bunnik (transport Wijk 580-9 dd 18-5-1635).

Op blz. 214 vermeldde ik onder IV-c dat Joost Aelbertse van Bemmel en
Merrigje Hendriks twee kinderen hadden, Aelbert Joostensz en Geertruida
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die achtereenvolgens huwde met Daniël Achterhout en Gijsberta Mom.
Deze Geertuida hoort echter niet in de hier beschreven familie thuis;
bovendien waren haar beide huwelijken — in tegenstelling tot wat ik
schreef—gereformeerd.

Het spijt mij dat deze en de door de heer Kemp gesignaleerde tekortko-
ming in mijn bijdrage voorkwamen. Overigens dank ik degenen die mij op
mijn fouten wezen, waardoor in elk geval diverse nieuwe feiten aan het'licht
zijn gebracht.

J. DE LANGE

DE GLYNT

(Vervolg van jaarg. XL (1985) pag. 191)

In de domeinrekening van 1600 — de eerste welke bewaard is19, staan ten name van Bartholo-
meus de Glyndt de erven XIV, XV en XVI aan de zuidzijde van de Ring van het kerkhof te
Willemstad, elk groot 46 roeden; in XIV en XV was hij 12.3.159420 gevest. Dit complex staat
achtereenvolgens ten name van: 28.11.1607 erfg. B. de Glyndt, 5.3.1611 burgemeester Hen-
drik de Glyndt, 24.4.1638 borgemeester Hoevenaar (gehuwd met zijn weduwe), en werd
17.5.166421 door de erfgenamen van borgemeester Cornelis (Hendriksz) de Glynt getranspor-
teerd: huis, schuer, brouwerij, wagenhuis, boomgaert. 13.6.169321 wordt het bij verkoop om-
schreven als het vorige en verder de queeckerije met de fruytboomen, de ketelhuyse, koelbac-
ken en vaten; 7.2.169921 heet het De Swaen.

Het erf ten westen van dit complex was in 1600 al verdeeld in twee percelen ieder van 23
roeden. Het westelijk deel lag op de oosthoek van het Molenpad en werd weer onder twee
huisjes verdeeld; het oostelijke hiervan grensde 31.5.1681 aan de brouwerij De Swaen en dat
klopt, want het tussenliggend oostelijk deel van XVII was 29.12.1629 overgedragen aan Hen-
rik de Glyndt; die het dus bij zijn ander bezit voegde. Ten oosten van het complex lagen de
erven XII en XIII, welke twee erven met één huis, genaamd de Closbane, 20.6.1587 werden
overgedragen aan Cornelis Thonisz Grotenboer. Op 1.11.1625 werd Thomas Lenaers Biesho-
ven er in gevest en zijn erfgenamen droegen het 24.4.1638 gesplitst over: het oostelijk deel aan
Cornelis Jacobs Hoevenaar (20.7.1652 staat het ten name van zijn weduwe — eerder weduwe
Hendrik de Glyndt — en 17.5.1664 droegen haar erfgenamen het over) en het kleiner westelijk
huisje apart omschreven „tussen het erf dat borgemeester Hoevenaar kocht en zijn groot huis
aan de westzijde".

III. Hendrik de Glynt, geb. Amersfoort okt. 1576, thesaurier, burge-
meester, overl. Willemstad 21.2.1633 (oud 56 j . en 4 mnd.), tr. Fijnaart
31.10.1610 Cornelia Vos, geb. Fijnaart, overl. na testament d.d. 27.7.1663
en voor 17.5.166422, dr. van Cornelis Reyniersz Vos en Anna Willems Wit-
tens. Zij hertr. tussen 5.2.1636 (wanneer de tweede man ongehuwd tes-
teert) en 24.4.163823 Cornelis Jacobsz Hoevenaar, burgemeester van Wil-
lemstad, overl. tussen 6.4.1641 en 31.10.164324, wedr. van Nicolaa Ael-
berts, die weer weduwe was van burgemeester Jan Pricker.

Hendrik werd begraven in de kerk van Willemstad onder een fraaie grote zerk, welke
na de restauratie aan de voet van de toren is geplaatst. Behalve een latijns lofdicht op
zijn loopbaan en deugden staan daarop twee familiewapens: heraldisch rechts De Glynt
zoals op pag. 188, heraldisch links drie aanziende vossekoppen 2.1; in de ruimte, welke
kennelijk bedoeld was voor het grafschrift van zijn weduwe, is niets ingevuld, werd zij
bij haar tweede man begraven25?.
Cornelis Reyniers Vos was 23.4.1613 schepen van Oude Fijnaart. Hij werd 9.6.1618 ge-
vest in het huis de Meermin aan de oostzijde van de Oostervoorstraat te Klundert26.
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Op 17.51621 werd te Klundert ingeschreven een voor 9.6.1618 geschreven testament
van Cornelis Reyniersz Vos en Anna Willemsd Wittens: onze kinderen Reynier Corné-
lisz en Cornelia Cornelisd gehuwd met burgemeester Hendrik de Glindt; indien Anna
weduwe wordt zal zij krijgen de hoeve een de stene sluyse in Fijnaart daer wij op wo-
nen; er is een nieuw eind bijgeschreven: wij kochten na het schrijven nog het huis de
Meerminne alwaer wij tegenwoordig door vreese van de vijant ons sijn vernachten-
de.. .26. Het twaalfjarig bestand was toen net een maand afgelopen — men ziet hoe de
herinnering aan de Spaanse strooptochten nog leefde. Op 5.8.1640 droegen Maria Wa-
len wed. Cornelis Reyniersz Vos in leven burgemeester te Klundert, Cornelis Jacobsz
Hoevenaar burgemeester van Willemstad gehuwd met Cornelia Vos wed. de Glyndt en
Reynier Cornelisz Vos, dijkgraaf van Groot Cromstrijen het huis in de Oostervoor-
straat over aan cap. Isaac Elsevier27.

Uit dit huwelijk:
1. Bartholomeus, volgt IVa.
2. Maria, overl. tussen 22.7.1654 en 23.8.165728, tr. (1631) Antony van Go-

len, secretaris van Klundert, overl. voor 14.10.165030, zn. van Hendrick
Pietersz van Golen en N. Antonysdr29.

Antony kocht ter weeskamer van Klundert 25.3.1631 zijn wees Cornelia bij Geertruy
Jansd van Rijsoort uit; 6.5.1652 scheidde Maria als weduwe aan Johan van Son geh.
met de voordochter Cornelia land toe onder Strijen30. Uit dit huwelijk leefde in 1636
„des secretaris zoontje Hendrik Anthonys van Golen", dat jong stierf, en een dochter
Henriëtte van Golen, overleed ongehuwd voor 22.11.16823'.

3. Aeltje (Alid, Aletta), testeert nog 11.4.168232, tr. (1) Johan Johansz Ver-
schellen, brouwer, overl. tussen testament 5.2.1638 en toning daarvan
ter weeskamer van Willemstad 20.4.1638, zn. van Johan Dionysz Ver-
schellen, brouwer en burgercapiteyn.

Hieruit bleef in leven dochter Anna, gedoopt Wstad 21.9.1636, huwt afgekondigd Wil-
lemstad 29.8.1654, bescheid op Klundert 20.8 Johan de la Faille.

tr. (2), otr. Willemstad 28.8.1648 Frederik van der Mijll, bij huwelijk
lieut. van cap. Tomas de Widt, later commandeur van Klundert, overl. tus-
sen 23.3.1677 (superscriptie op hun testament van 6.11.1676) en toning
daarvan ter weeskamer van Willemstad 29.3.1678, zn. van Nicolaas van der
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Mijll en Geertruy van Royen van Papenburg, eerder gehuwd, voor
9.4.164233, met Maria du Bois, dr. van Noel du Bois, wachtmr., major der
stede Clundert.

Uit dit huwelijk Hendrik, Geertruy en Maria Elisabeth. Bij haar laatste testament be-
paalde Alida, dat Maria Elisabeth niet meer zou krijgen dan haar legitieme portie „als
het kwam te gebeuren dat zij haer selve so verre quame te vergrijpen van haer te bege-
ven in de huwelyke state met eenen Cornelis Jansz van de Bergh smit alhier off. enig
ander persoon beneden haar fatsoen". Maria Elisabeth trouwde niet (n.b. de vrijer was
zoon van een burgemeester van Willemstad, dus er waren ook onder de regenten nog
rangen en standen) en verkocht als enig en universeel erfgenaam van haar broer en zus-
ter, wonend te Willemstad, 5.5.1717'4 15 gem. zaailand in Oude Fijnaart. Betekent dit
„enig en universeel" dat Anna de la Faille-Verschellen, van wie wij inderdaad niets
meer horen, kinderloos overleden was?

4. N. ged.Willemstad 13.9.1626, overl. vóór 24.4.1638.
5. Cornelis, ged. Willemstad 27.8.1628, brouwer, weesmeester, schepen en

burgemeester van Willemstad, overl. na zijn moeder, doch ook voor
17.5.1664.

6. Hendrik, ged. Willemstad 15.6.1631, volgt IVb.

IVa. Mr. Bartholomeus de Glyndt, advocaat, schout en dijkgraaf van Wil-
lemstad en Fijnaart, overl. tussen 3.6.1662 en 10.3.166335, tr. 's-Gravenha-
ge 8.10.1643 Josina van de Haer, geb. ald. .30.11.1614, overl. tussen
22.11.1681 en 2.10.168335, dr. van Johan van de Haer en Maria van Kin-
schot.

Uit dit huwelijk, ged. Willemstad:
1. Cornelia, ged. 14.8.1644, overl. tussen 26.2.1669 en 22.11.168131.
2. Johanna Maria, ged. 17.3.1647, overl. voor 15.3.1663.

Bartholomeus werd gevest in een huis aan de westzijde van de Voorstraat te Willem-
stad, enige huizen ten zuiden van het stadhuisj genaamd het Vliegent Hert 7.9.164736;
in dit huis woonde het echtpaar kennelijk, want 2.10.1683 verkochten griffier Nicolaes
van de Haer, Marinus van Vrijbergen (zoon van haar zuster Elisabeth) en verdere erf-
genamen van Josina van de Haer wed. de Glynt dit huis met inboedel waaronder schil-
derijen aan de grutter Abraham de Groot35. Hiernaast had Bartholomeus meer panden,
zo werd hij 26.9.1648-16 gevest in een huis aan de westzijde van de Voorstraat genaamd
St. Joris; 17.5.1664 verkocht schout Johan van de Haer voor de commies Jasper van de
Haer bn de griffier Nicolaas van de Haer vervangende de weduwe en de voogden van
de minderjarige dochter van schout mr. B. de Gl. dit huis „daer uythangt de Jonge Prin-
ce"35.

Josina testeerde Willemstad R 385 15.3.1663 en noemt dan haar enige dochter Corne-
lia; deze wordt nog genoemd in het weesboek van Willemstad 26.2.1669 (in verband
met het eind van de voogdij?).
In Geneal. en Her. Bladen 1911, blz. 245, wordt Bartholomomeus ook schout van Vlie-
land genoemd; was dit voor zijn benoeming in Willemstad?

IVb. Hendrik de Glynt, ged. Willemstad 15.6.1631, secretaris van Oud
en Nieuwgastel (ook genaamd St. Jansland) 1665-1675, overl. vóór
24.11.168131, tr. IJsselmonde 3.10.1666 (na te Gastel te zijn ingeschreven
11.9) Jenneke (Johanna) Pieters Slobbe, geb. Klundert, dr. van Pieter
Adriaansz schipper en Adriaantje Jans van Overassel, kleindr. van Adriaen
Cornelisz, schipper en biersteker, en Lavijntje Pieters de Cort, Jan Willems
van Overassel en Christyntje Adriaens. Haar overgrootmoeder Jenneke
Adriaen Joachims, wed. Willem Jans van Overassel was stadsvroedvrouw te
Klundert.
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Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, ged. Gastel 21.10.1668, tr. aang. gaarder Strijen 8.4.1696

Adriaan Smit, ged. Zwaluwe 16.12.1668, zn. van Barend Jansz Smit en
Anneke Jansd van Sprang.

2. Bartholomeus, volgt Va.
3. Cornelis, volgt Vb.
4. Lumen, volgt Vc.
5. Pieter Henric, ged. Gastel 1.12.1675 (getuigen Cornelis Leest man van

Adriaantje Adriaans Slobbe, Heyltje Adriaans Slobbe de voormoeder
van Schopenhauer en Alida de Glynt — deze doopgetuige bewijzen de
afstamming van Johanna Slobbe gelijk hierboven aangegeven).

Johanna kocht huis en bakkerij op de hoek van de Oostervoorstraat en de Kerkring bij
de brug te Klundert 11.5.1688 en verkocht dit weer 10.1.1710; Bartholomeus en Corne-
lis de Glynt en Adr. Smits geh. met N. de Glynt, erfgenamen van Johanna quitteren de
koper 24.11.1716".
Cornelis en Cornelia de Glynt, jm. en jd. hier ter stede en Luymen de Glynt jm. te Dor-
drecht kinderen en mede-erfgenamen van wijlen Hendrik, secretaris tot Gastel, machti-
gen Bartholomeus de Glynt, chirurgijn alhier hun broeder om te ontvangen van Michiel
Otgens rentmeester in de Hoeven de resterende kooppenningen van een huis tot Gas-
tel, notaris Criellaert te Klundert 14.4.1694.
Johanna kocht van dezelfde verkoper ook nog een erfken achter de kerk, dat zij later
overdeed aan zoon Cornelis, resp. 11.5.1688 en 31.3.1707".

Va. Bartholomeus de Glynt, chirurgijn en schepen te Klundert, overl.
aang. gaarder ald. 20.3.1719, otr. Klundert/tr. Alblasserdam
20.10/7.11.1696 Maria Claasdr Pijl, geb. Alblasserdam, overl. aang. gaar-
der Klundert 2.1.1727.

Uit dit huwelijk:
1. Nicolaes, overl. aang. gaarder Klundert 19.3.1699,
2. Hendricus, overl. aang. gaarder Klundert 10.10.1708.

Bartholomeus woonde eerst in een huurhuis aan de oostzijde van de Westervoor-
straat38; hij werd gevest in een huis aan de zuidzijde van het marktplein tussen Wester-
voorstraat en Stoofstraat 13.3.1699-18; zijn weduwe, ziek, testeert 7.12.172639 en wijst
als universeel erfgenaam aan haar neef Cornelis Leenderts van Asperen zoon van haar
zuster Aagje; deze, wonend te Alblasserdam, erfgenaam van muy Maria Peyl, draagt
het huis over aan de schoenmr. Claas van der Mast 13.2.1727-19.

Vb. Cornelis de Clint, geb. Gastel, tr. (1) Klundert 27.2.1702 Janneke
Diemans, geb. Klundert, aang. overl. gaarder ald. 30.1.1715, dr. van
Adriaan Crijnsz Diemans en Neeltje Gosens (welke Neeltje hertrouwde
met Adriaen Geleyn); tr. (2) Willemstad 2.5.1717 Elisabeth Hogendijk,
geb. Klaaswaal, dr. van Corstiaan Leendertsz. Hogendijk. Zij hertr. Wil-
lemstad 26.2.1729 Andries Snijders, die weer hertr. Willemstad 17.6.1742
Rosetta Dekkers.

Cornelis de Glynt, backer, koopt 23.1.1703" van Goossen Diemans, beenhouwer, de
helft van huis en hof, daar hij in naam van zijn vrouw de andere helft al van heeft, ach-
ter de kerk, welk huis 1678/1692 ten name van Adriaen Geleyn stond. Ten oosten hier-
van lag de hof van Cornelis Simonides, welke Cornelis de Glynt, backer, er 24.7.1704
bij kocht-17. Ten oosten hiervan lag weer de hof, welke zoals we zagen de weduwe de
Glynt 1688 kocht en 1707 aan zoon Cornelis overdeed. Het geheel werd 2Ü.9.1728-W

door de curator over de geabandonneerde boedel van Cornelis de Glint gewoond heb-
bend en overleden in de Ruigenhil en deszelfs weduwe Elisabeth Hogendijk verkocht.
L'histoirese répète . . .
Cornelis en Janneke testeren voor notaris Van Hartel 17.5.1703, ter weeskamer van
Klundert getoond 13.3.1715.
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Op 10.4.1717 deelde Cornelis, nu bouwman in Ruigenhil, aan de weeskamer te Willem-
stad mede te willen hertrouwen en bij Janneke Gelein (sic) drie onmondige kinderen te
hebben, Cornelia, Hendricus en Adrianus. Van twee andere was het overlijden aange-
geven aan de gaarder te Klundert Cornelia 11.8.1703 en Adriaan 14.9.1711. Het testa-
ment van Cornelis en Elisabeth voor notaris Van Hartel 6.1.1723 werd aan de weeska-
mer te Willemstad getoond 4.11.1727 (bij Cornelis overlijden); Elisabeth toont het nog
eens 12.2.1729 (bij hertrouwen).

Vc. Lumen de Glynt, ged. Gastel 7.4.1674, woont reeds 1694 te Dor-
drecht, otr./tr. Dordrecht 21.4/6.5.1697, als jm. van Gastel, wonend over de
Munt, geassisteerd met Jan Willems Overassen desselfs neef, Anna
Adriensdr Smits, jongedochter van Dochter (?), wonende omtrent de Groo-
te Kerk, geassisteerd met Arjaentje Gerrits de Jager wed. van Theunis
Pleunen Smis desselfs muy. Als getrouwd met een borgersdochter werd
Luymen 7.5.1697 ontvangen als borger en inheems poorter der stede Dor-
drecht.

Uit dit huwelijk een uitgebreid nageslacht40.
J.L. RIJNDORP

Naschrift tevens nieuw begin:

Na de publikatie van het eerste deel verraste Ds. M. S. F. Kemp te Gronin-
gen mij met de volgende procuratie, afgegeven voor het Hof van Utrecht
28.9.158441; Gerrit Henrickx van de Glindt wonende te Amersfoort voor
hem zelf en als gemachtigde van Marrichgen Gijsbertsdr, weduwe zaliger
Henrick Meeusz zijn moeder, wonend te Amsterdam; Bartholomeeus Hen-
rickx van de Glindt wonende nu tot Willemstadt, Lodewijck Cornelisz als
getrouwd Evertgen Henrickxdr wonend te Amsterdam, erfgenamen van
Henrick Meeusz, constitueren N.N. volgens procuratie voor het gerecht van
Amsterdam van 8 september j.l.

Hiermee is de vestiging van Bartholomeus te Willemstad nader bepaald.
De ervaring met het „neefschap" van Van Kinschot doet mij me afvragen of
Buys, die een neef heet zowel van de kinderen van Bartholomeus als van J.
van Toll, wel een volle neef was of slechts verwijderd. Het echtpaar Lode-
wijk Cornelisz. x Evertje Hendriksd zou dan de ouders van Van Toll kun-
nen zijn.

Vervolgens verraste de heer J. Hijkoop40 mij met de mededeling, dat een
groep afstammelingen voornamelijk om nu eens te weten wat er waar was
van de familieverhalen over oude adel, door de beroepsgenealoog Putman
te Bussum een onderzoek in Amersfoort en omstreken had doen instellen,
waaruit gebleken was, dat Henrick Meeusz in 1547 getrouwd heet met Ma-
ria Gijsbertsz Lumansdr en dat hij diverse regeringsposten te Amersfoort
bekleedde van 1538 tot 1552; voorts, dat Bartholomeus (II) als eerste 1570
met de naam Van de Glindt werd aangetroffen en diverse regeringsposten
bekleedde van 1570 tot 1583. De schrijfwijze met „Van" komt merkwaar-
digerwijze nog voor op de zerk van Hendrik (III). Het familiewapen —
waarvan de kleuren zijn rood op zilver — komt nog voor: op een zegel ge-
hecht aan een charter van 2.4.1571 in map 322 van het archief van het St.
Pieters- en Bloklands gasthuis te Amersfoort, op een brief in het archief der
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Nassause Domeinen van Bartholomeus (IV) van 17.1.1662 aan de Staten
Generaal (vergelijk Jaarboek Centr. Bureau 1951) en gegraveerd op de
onderzijde van een avondmaalsbeker welke deze Bartholomeus aan de kerk
te Willemstad schonk.

Aan de heer Hijkoop dank ik ook de gegevens over het huwelijk van Lu-
men, die in Klundertse bronnen het laatst j.m. heet. Dankte hij zijn onge-
wone voornaam aan de achternaam van de stammoeder?

Aan de functies van Bartholomeus (II) te Willemstad kan nog worden
toegevoegd die van thesaurier 1588/1589 (Hendrik was toen pas 12 maar
komt de eerste maal als thesaurier voor 1593/1594, toen hij 17 was!)42

Noten
22 resp. Willemstad R 385 en R 162.
23 resp. Willemstad R 204 en R 160.
24 Willemstad R 160.
25 Jaarboek Centr. Bureau 1951 bl. 182.
2(1 resp. Willemstad R 176, Klundert R 98.
27 Klundert R 100.
28 Klundert R 102.
29 Op 10.4.1602 (Klundert R 97) stelde Cornelis Reyniers wonende onder de Fijnaart zich

borg voor de getrouwigheid voor zijn administratie van Hendrik Pieters tegenwoordig secre-
taris deser stede. Klundert R 99 14.2.1622: schuld aan Hendrik Pieters secretaris als procu-
ratie hebbende van mr. Jan Christiaens de Hont, chirurgijn tot Amersfoort sijnen swager,
grootvader van de wees van Anneke Jansdr, daar vader af was Adriaen Jansz van Son; be-
taald 29.11.1631 aan Anthony Hendriks van Golen lasthcbbend van zijn oom Jan Chris-
tiaans. De vrouw van Mr. Jan was 17.9.1627 Maria Anthonis Snijders.

Bij de uitkoop van Cornelia, Wi j . waren 25.3.1631 aanwezig de grootvader Jan Pieters
van Rijsoort poorter en burger der stede Rotterdam en de weesmr. Cornelis Reyniers Vos.
Bij de verkoop van de Meermin werd Maria Walen 1640 bijgestaan door Antony van Golen.
De tweede vrouw van Hendrik Pieters van Glyndt baljuw en dijkgraaf, testeerde Klundert
R 100 23.10.1636 en spreekt dan over de cousijn van haar man Reynier de Vos. Deze
vrouw, Anneke Dirx van Horscam(p) komt Klundert R 97 25.2.1605 voor als vrouw van
Cornelis Vaillant major op de Forte van Noordam. De derde vrouw van baljuw Hendrik P.
van Glyndt was Elisabeth van der A, wed. van Jan Pieters van Rijsoort, die 18.11.1637 tes-
teerde. De verwantschap Vos van Golen wordt misschien verklaard doordat Cornelis Vos in
het testament van 1621 iets legateert aan zijn zustersdochter Digna Pieters.

30 Klundert R 101.
31 Fijnaart R 70.
12 Willemstad R 385.
33 De verhoudingen in de familie Du Bois zijn niet duidelijk. Noel du Bois wachtmr., wedr.

van Agniete Servaes de Vale zijn tweede huisvrouw, met wie hij 2.12.1593 voor notaris H.
Balen te Dordrecht testeerde, kocht 18.2.1611 (Klundert R 97) uit Maria 17, Louys 15, Ser-
vaes 13 en Elisabeth 9 jaar. Servaes du Bois major deser stede pro se en voor zijn zuster
Maria du Bois, wed. Abraham Quelerie in sijn leven franchoys predicant te Rotterdam, erf-
genaam van zuster Elisabeth du Bois echtgenote van cap. Anthony Cucheron accoord met
Anthony (die volmacht gaf in het leger voor Breda) Klundert R 100 4.9.1637.

Een schuld aan Noel du Bois oudmajoor der stede Clundert van 21.6.1636 (Klundert R
100) wordt gekweten 9.4.1642 door Peter Huttenheyn gehuwd met Madelene du Bois, Fre-
derik van der Mijll gehuwd met Maria du Bois en Adriaan Rubbius geh. met Angnete du
Bois.

Daar Servaas, geb. in 1598, in 1642 moeilijk drie in 1642 gehuwde dochters kan hebben,
en de stukken van hem en zijn vrouw eerder op kinderloosheid wijzen, en Maria die in 1637
43-jarige weduwe was niet wel te vereenzelvigen valt met de Maria du Bois wier 15-jarige
zoon Nicolaas van der Mijle Klundert R 102 28.7.1657 testeert — moeten we aannemen, dat
Noel nog een derde huwelijk sloot, waaruit de drie in 1642 gehuwde dochters.

34 Fijnaart R 79.
35 Willemstad R 162.
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36 Wi l lemstad R 160.
37 KlundertR 104 en R 105.
38 Klunder t R 104.
39 Klundert R 106.
40 De heer J. van Hijkoop, Van Leeuwenstraat 124, 2273 VS Voorburg, onderzocht deze na-

komelingschap uitgebreid.
41 R. A. Utrecht, R. A. 233 deel 1.
42 De Brab. Leeuw 1953 blz. 69.

ADDENDA ET CORRIGENDA

GENEALOGIE VAN ROOSENDAAL
(G.N. XXXIX (1984), p. 297-307)

pag. 303. 15e regel van onder, leze men: F. C. M. H. Heukensfeldt Slaghek.
pag. 304. 7e regel van onder leze men: Prof. dr. P. L. E. Happé.
pag. 305. Rechter foto betreft mevr. A. Roosendaal-Duinker.
GN. XL (1985), pag 240. Aan L. van Roosendaal (VIIId4) werd 21.9.1973 de onderscheiding

ridder in de orde van Oranje Nassau verleend,
pag. 241. Het onderschrift van het wapen moet zijn: Szedmaky.
pag. 247. Het onderschrift van de foto moet luiden: v.l.n.r.: Johan van Roosendaal (Vllel), J.

J. C. van Roosendaal (Vlle), Chr. van der Ploeg-van Roosendaal (VIIe2) en J. M.
van Roosendaal-de Regt (Vlle).

pag. 311 Lees: Cornelia van Prooijen (i.p.v. Cornelis).
Red.

Het interessante artikel van wijlen de heer L. van Roosendaal G.N. 1985, pag. 241 verdient
een kleine rectificatie resp. aanvulling t.a.v. het familiewapen Szedmóky en de adelstand van
Sdndor Szedmaky en Paula Edelényi Szabo.

A. Het wapen Szedmiky volgens Siebmachers Wappenbuch (bewerkt 1885-1893) afd. Hon-
gaarse Adel geeft in afbeelding en beschrijving een dubbelstaartige leeuw aan met 3. i.p.v. 4
pijlen in de opgeheven voorpoot.

B. Op 24.2.1717 werden leden van de family Szedmaky opgenomen in de Hongaarse Adel.
Er is een Adels- en Wapenbrief afgegeven door Koning Karel III in Wenen op de eerder ge-
noemde datum (Publikatie Tyrnau Presburger Commit. Arch. 23.10.1717) echter zoals vrijwel
steeds in dit soort gevallen voor met name genoemde personen en soms door officiële vernieu-
wing van de wapenbrief op andere personen of een volgend geslacht overgebracht. In dit geval
gold de Brief voor Michael Szedmaky en zijn vrouw Helene Crulovicz en voor José f en Frans
Szedmóky.

Wat Szabó betreft, er zijn een 40-tal families van die naam. De enige Adels- en Wapenbrief
van Koning Ferdinand V dateert uit 1843 (13 januari) en is de 18e maart d.a.v. gepubliceerd.
Deze heeft betrekking op Josef'Szabó + 5 zoons en 2 dochters, met andere namen.

C. DE JONG VAN HOEVEN, Doorn

TWEE EEUWEN JOODS LEVEN IN LEEUWARDEN
(Gens Nostra XL (1985), pag. 105 e.v.)

Pag. 115-116: met betrekking tot rector J. B. Kan wordt opgemerkt dat zich in de docentenbi-
bliotheek van het Gymnasium Erasmianum te Rotterdam het boekje ..Bezigheid in jaren van
rust" van overgrootvader David Mozes Kan bevindt, dat hij voor Sint Nicolaas 1881 van zijn
kinderen cadeau kreeg. Voorts wordt gewezen op het hoofdstuk „Rector, schoolhistoricus, vir
Erasmianus" in mijn boek „Grepen uit de geschiedenis van het Erasmiaans Gymnasium 1328-
1978", Leiden 1978, dat twee aspecten uit het werkzame leven van de rector behandelt die in
het artikel onvermeld bleven.

Verder bevindt zich in het schoolarchief onder de papieren van rector Kan, indertijd toege-
stuurd door zijn kleinzoon W. G. Kan AHzn in leven arts te Bennekom, één brief van per-
soonlijke aard: een bloemrijke bede om onderstand van „Mozes de eere Gods Elkanan de Le-
viet Kan" uit Leeuwarden aan zijn „dierbaren zoon, den wijzen, den volleerden in allerlei
hoogten en afmetingen, de eere Gods, David, zoon van Mozes Levi Kan" te Groningen, dd. 1
Nissan 5585 = 14 dagen voor Pasen 1825. Deze verklaring en vertaling werden aan rector Kan,
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die de brief na de dood van zijn vader zal hebben gevonden en het schrift en de taal, half He-
breeuws, half Aramees, niet (meer) kon lezen, geleverd door prof. dr. H. Oort te Leiden op
28.11.1892. De vloek van zijn vader, zie pag. 112 van het artikel, zal David Mozes na 1817 en,
naar nu blijkt, na Pasen 1825 hebben getroffen, waarschijnlijk tegen of in het jaar van zijn
doop in 1831 (zie pag. 113).

N. VAN DER BLOM, Bergschenhoek

Pag. 107, vijfde regel van onder: lees bij de armen i.p:v. bij de jaren.
Pag. 115: met betrekking tot Judith Baruch de Beer heeft de heer J. P. Landman te Zuid-

broek aldaar uitgezocht dat zij eerst heeft ingewoond bij het gezin van Lebrecht Emilius Biebe-
richer, wijnhandelaar in Zuidbroek, en zijn vrouw Siebentje Sierts Kluglist en later bij diens
zoon Tiddo Sierts Biebericher en diens vrouw Jantje Gaasbeek.

Pag. 116, tweede regel van boven: lees 18.5.1873 i.p.v. 20.5.1873.
Pag. 118, onder IV/1: leesgeb. Leeuwarden i.p.v. geb. Leerdam.
Pag. 118, onder V/3: in het besnijdenisboek van de Joodse Gemeente Groningen (RA Gro-

ningen) komen de volgende inschrijvingen voor:
1792 19 oktober werd besneden door Joseph Izaak Cohen: SAMUEL zoon van Rabbi Ba-

ruch Braaid in Wildervank;
1795 25 maart werd besneden door J. I. Cohen: AARON zoon van Rabbi van Beyrart op de

Wildervank.
Weet iemand wat de toevoegingen Braaid en Beyrart betekenen? Iemand suggereerde een

geografische naam, bijv. de plaats van herkomst. Ik weet alleen dat de vader van Baruch de
Beer heette Issachar Ber, maar waar zijn ouders vandaan komen is mij onbekend.

Mw. A. H. WESSELDIJK-BEDIJS, Nijmegen

Pag. 117/119 onder V/14: volgens de derde editie van de Mormoonse microfiches voor Lin-
colnshire, voorlopig alleen te raadplegen in de Genealogical Library, Latter-Day Saints
Church, Exhibition Road, London SW7, is Mary Ann Job ged. Gainsborough 23.8.1777 als dr.
van Robert en Mary. Noch het huwelijk van Mary Ann, noch dat van haar ouders kwam in
Lincolnshire voor.

A. VAN MARLE, Amsterdam

GENEALOGISCH EN BIOGRAFISCH ONDERZOEK NAAR DE
GEZINNEN IN DE KOLONIËN VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN

WELDADIGHEID
(Gens Nostra XL (1985), pag. 281, e.v.)

Onderzoek naar individuen in Ommerschans en Veenhuizen.
Voor onderzoek van personen die binnen de koloniën van de Maatschappij van Weldadig-

heid alleen te Ommerschans en/of te Veenhuizen geweest zijn, zal een onderzoek op het rijks-
archief te Assen nodig zijn. Er zijn van al die personen circa 400 inschrijvingsregisters van be-
volking aangelegd, die op het genoemde archief aanwezig zijn.

In „Inventaris van de archieven van de rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommer-
schans, (1820) 1858-c. 1960", door D. T. Koen, uitgegeven in 1979 door het rijksarchief in
Drenthe, wordt uitvoerig en nauwkeurig beschreven hoe zo'n persoon is terug te vinden in een
van die 400 registers. Een kaartsysteem, aanwezig op de studiezaal van het rijksarchief te As-
sen, kan mogelijk ook verder helpen. Wat zo'n inschrijvingsregister omtrent een persoon kan
mededelen, mag blijken uit het volgende voorbeeld:

Stephanus Revelje (ook Reviljo, Reveille, Revallier) wordt vermeld in een inschrijvingsre-
gister van het complex te Ommerschans (inv. no. 435) onder nummer 2256. Aldaar wordt over
hem geschreven: geboren te Leiden op 4.5.1792, gereformeerd, aangekomen op 12.9.1852 van
Assen met Groningen als domicilie van onderstand, op 13.11.1852 naar Veenhuizen en op
24.6.1853 ontslagen; volgt het signalement. De reden van een verblijf in Ommerschans en/of
Veenhuizen hoeft niet altijd bedelarij of landloperij te zijn. Zoals E. J. Rinsma terecht op-
merkt1, kunnen naast wezen, vondelingen en verlaten kinderen sinds 1843 ook arme mensen
die niet gebedeld hebben opgenomen worden. De gemeente die voor hun onderhoud aanspra-
kelijk kon worden gesteld (domicilie van onderstand), betaalde dan het gesticht een bepaald
bedrag per jaar.

Meer informatie over Veenhuizen is te vinden in het boek „Arbeid ter disciplinering en be-
straffing, Veenhuizen als onvrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid 1823-1859".
Dit boek is in 1984 geschreven door R. Berends, A. H. Huusen jr., R. Mensen R. de Windt.
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1 E. J. Rinsma, „'t Geknakte koren aan het Kerkepad", in: Nederjandse Historiën, 19e jaar-
gang no. 4/5 september/oktober 1985, p. 55-57.

Het blijkt dat namen soms verschillend voorkomen in de archieven van de Maatschappij van
Weldadigheid en in de aanvragen van lezers om gegevens van een bepaalde familienaam.

Tot nu toe zijn als de opvallendste verschillen geconstateerd: i
1. De naam Hendrik Timmerman komt niet voor in de archieven van de Maatschappij. Nu

blijkt deze persoon in de Maatschappij bekend te staan als Hendrik Gerrits en is tamelijk
veel over hem en zijn gezin te vinden;

2. De naam Jan Roeles komt niet voor in de genoemde archieven. Hij heet daarin Jan Sierp.
De conclusie mag duidelijk zijn: Wees voorzichtig met de schrijfwijze van familienaam.

Denk ook aan het patronym van de gezochte persoon.
pag. 285: Eiberts, lees Eilerts
pag. 287: Attekum, lees van Attekum

Belkum, lees van Belkum
pag. 288: van Dalen, uit Oostelijk Zeeuwsch Vlaanderen

Dekker, uit Walcheren
Feskens (ook Teskens), uit Breda
Geytenbeek, uit Leiden, geb. Lisse

pag. 289: Mulder, uit Gorinchem, geb. Leiden
Onrust, uit Koog aan de Zaan, geb. Zaandam
de Plot,'uit Middelburg, geb. Hoorn.
de Ruyter, uit Axel of Sas van Gent
van Schie, zie van Verschie
Steenstra, uit Bolsward, geb. Oosterend
Thoss, uit Amsterdam, geb. Paderborn
ter Veen, lees ten Veen
de Wals, uit Geertruidenberg
Weender, uit Amsterdam
Westerveld, uit Monnickendam.

L. F. VAN DER LINDEN, NIJMEGEN

„TEKENEND DE KLEINE LUIDEN..."
(Gens Nostra XL (1985), pag. 291 e.v.)

Onder Raadpleging van de rekesten is in de zinsnede die begint met „In de Inventaris..." een
deel van een andere zin ingeslopen. Voor deze passage te lezen: In de „Inventaris van de ar-
chieven van de eerste en de tweede Commissie tot het ontwerpen van een Plan van Constitutie,
1796-1798" (inventaris 2.01.39) bestaan de bijlagen I tot en met V uit klappers op de plaatsna-
men van .waaruit rekesten opgezonden zijn. Behalve om rekesten van godsdienstige aard gaat
het hier ook om rekesten die betrekking hebben op de samenstelling der schulden, het regle-
ment op de Nationale Vergadering en een geheim rapport.

Pag. 294, regel 12: vreemde, lees: vermeende.
J. H. KOMPAGNIE, Gouda

VOOROUDERS IN DE MIST...
(Gens Nostra XL (1985), pag. 295 e.v.)

Het onderschrift bij de foto op pag. 300 is niet juist. Toen de betreffende foto-ateliers, „De
Rembrandt V & A" en „C. van der Aa & J. Crispijn", in Alkmaar werden geopend, leefden
Albert Koops Moraal en Diena Veldkamp al niet meer. Wie de beide geportreerden dan wel
zijn, is nog niet achterhaald. Voor gegevens over Alkmaarse fotografen en foto-ateliers in de
19e eeuw zie Alkmaar Jaarboekje 1973.

Voorts leefde Diena Veldkamp niet van 1810-1883 maar van 1810-1863. Pag. 296, regel 1:
land verkocht, lees: land gekocht.

Pag. 297, onderste helft: aanvullend op het gestelde aldaar kan worden gemeld dat de oudst
bekende Nederlandse Moraals niet in Middelburg en 's-Gravenhage, maar in Leeuwarden
woonden. In 1552 en 1575 kochten en verkochten Mr. Anthonis Morael, metzselaar, respectie-
velijk Frans Morael, erfgenaam van eerstgenoemde, huizen in de Friese hoofdstad. Ze werden
burgers van Leeuwarden genoemd, maar kwamen niet voor in het Burgerboek dat in 1540 be-
gint (GA Leeuwarden, Klein Consentboek 1545-1556 en Decreetboek AAI fol. 458-465).

A. MORAAL, Nijmegen

554



KWARTIERSTAAT NOLTEN-REULINGS
(Gens Nostra XL (1985) pag. 355 e.v.)

22. Wilhelmus Raes, gepensioneerd korporaal, tr. 's-Hertogenbosch 30.10.1880
23. Johanna Maria van Liempd, geb. Veghel 26.12.1849, arbeidster.
38. Hendrik van Wijk, geb. Nijkerk 25.9.1815, tr (1) Martina Isabella Louwers, overl. Ter-

heijden 12.4.1860; tr. (2) ald. 11.7.1868.
44. Willem Raes, geb. Ruijsbroeck (prov. Antwerpen), ziekenoppasser, ridder M. W. O. 4e

klasse, gepensioneerd korporaal rijdende artillerie, overl. 's-Hertogenbosch 15.9.1873.
tr. ald. 11.7.1835.

45. Anna Elisabeth van Berge, ged. (Ned. Geref.) 's-Hertogenbosch 10.4.1808, dienstmeid,
overl. ald. 1.2.1875

46. Gerardus van Liempd, geb. Delft, klompenmaker, overl. 's-Hertogenbosch 24.3.1870, tr.
47. Petronella van Kessel, geb. Vught 1817, overl. 's-Hertogenbosch 21.10.1881.
64. Henricus Guilietmus Nollen, tr. Klundert 19.1.1832
65. Jóhanna Maria Vermijs, winkelierster.
66. Nicolaas van Leent, ged. Terheijden 18.8.1784, dagloner, tr. ald. 8.5.1813
67. Dymphna Geerls, ged. Chaam 26.1.1789.
68. Wilhelmus Govers, ged. Terheijden 10.11.1802, gepensioneerd soldaat, dagloner, tr. ald.

7.5.1826
69. Cornelia van Nunen, ged. Terheijden 31.8.1801.
70. Antonius Kanters, ged. Terheijden 23.8.1802, tr. ald. 12.11.1826
71. Margaretha van Dongen, ged. Terheijden 13.11.1803.
74. Quirinus van den W(e)ijgert, ged. Terheijden 1.2.1791, arbeider, tr. ald. 21.10.1821
75 Hendrica Bastiaansen, ged. Terheijden 30.9.1799.
88. Antonius Raes, tr.
89. Joanna Muijsenhoudt.
90. Hendrik van Berge, tr.
91. Maria de Loo, ged. (Ned. Geref.) 's-Hertogenbosch 12.1.1768.

130. Pieter Vermijs, timmerman, tr.
131. Joanna Maria Schippers.
132. Jan van Leent, overl. Terheijden 17.5.1789, tr.
133. Barbara de Bock.
134. Cornelis Geerts, landbouwer, Ulecoten, tr.
135. Petronella Cornelis Jansse, Chaam.
136. Nicolaas Govers, geb. Gilse, overl. Terheijden 10.11.1818.
137. Adriana Kaaij.
138. Jan van Nunen, overl. Terheijden 17.8.1812, tr.
139. Cornelia van Geel.
140. Pieter Kanters, overl. Terheijden 23.7.1807, tr.
141. Petronella van Gooi.
142. Hubertus van Dongen, tr.
143. Johanna Godschalk.
148. Nicolaas van de Weijgert, overl. Terheijden 4.11.1812, tr.
149. Ida Sins, overl. Terheijden 14.1.1801.
150. Pieter Bastiaansen, overl. Terheijden 21.12.1809, tr.
151. Willemina Zweep.
182. AdrianusdeLoo,ged. (Ned. Geref.) 's-Hertogenbosch 12.2.1734, tr. ald. 3.5.1767
183. Anna Sibilla Kniepers, geb. Amtkamer in Westfalen (= Kamen).
272. Godefridus Govaarts, tr.
273. Maria Kaijen.
296. Louwerijs van de Wijgert, overl. Terheijden 21,12,1766, tr.
297. Johanna de Jong, overl. Terheijden 21.1.1784.
298. Chreijn Sins, overl. Terheijden 17.12.1784, tr.
299. Allegonda Vlaming, over!. Terheijden 24.12.1770.
364. Johannesde Loo, ged. (Ned. Geref.) 's-Hertogenbosch 15.7.1707, tr. ald. 9.5.1733
365. Maria Nagell, geb. Herwijnen.
728. Adriaan de Loo, uit 's-Gravenhage, otr. 's-Hertogenbosch 22.9.1696
729. Anna Catharina Chemin.

P. L. LEGET-KUIJLEN
J.N.LEGET
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56. overl. Mheer 20.11.1837.
60. overl. 5.2.1882.
62. overl. Terheijden 3.6.1877.
80. ged. Franeker 26.4.1786.

102. overl. 21.3.1827.
109. Anna Catharina Rompgens, ged. Kerkrade 22.6.1760, overl. Kerkrade-Vinck 8.1.1829.
121. Lees: Spaubeek, i.p.v. Spanbeek.
125. Lees: Mortroux, i.p.v. Morhouse.
144. tr. (2) Jeannette van Santen; tr. (3) Adriana van Chaam.
162. Sipk.es Aages Mantjes, tr.
163. Inske Sietzes.
241. overl. Schinnen 12.11.1769.
322. Pieier Pieters, tr.
323. Maatjes Taekes.
386. Johan Heinrich Gerards (Girels), tr.
387. Anna Catharina van Eiseren.
404. Philippus Mahr, geb./ged. Waubach/Eijgelshoven 30.6.1697, overl. Waubach 11.3.1773,

tr. 17.2.1724
405. Anna Creins, overl. Waubach 9.1.1771.
406. Gerardus Moers, tr. Heerlen 2.8.1722
407. Gertruda Rademakers.
408. Henricus Claessen, tr. Hünshoven 7.1.1738
409. SybillaFlecken.
410. Petrus Nelis, ged. Eijgelshoven 21.10.1702, overl. ald. 3.12.1780 tr.
411. Anna Sybilla Schleipen, overl. Eijgelshoven 27.5.1786.
435. overl. Kerkrade-Knoch 6.11.1754.
441. Anna Elisabeth Kugell, wordt in de overl. acte M. Elisabeth Schwan genoemd.
464. Theodorus Beckers, ged. Mheer 24.10.1671, tr. Noorbeek 4.4.1712
465. Catharina vanden Hoven, ged. ald. 14.12.1683.
466. JacobusSteijns, overl. Mheer 28.2.1762, tr. ald. 9.2.1710
467. Maria Royen, overl. Mheer 24.2.1772.
472. Nicolaus Royen, ged. Mheer 2.2.1691, tr. ald. 8.3.1734
473. Maria Geurts, ged. Mheer 24.8.1693 (?), overl. ald. 24.6.1800.
474. PetriBastings, ged. Mheer 29.4.1695, overl. ald. 30.4.1752, tr. ald. 10.9.1721
475. Maria Ploumen, ged. Gulpen 10.3.1697, overl. Mheer 4.4.1768.
476. MathiasThijssen,ged. 12.5.1678, overl. ald. 19.5.1744, tr.
477. Catharina Lousberg, ged. Mheer 3.8.1681, overl. ald. 9.3.1764.
'478. Nicolaus Claessens, overl. Mheer 7.9.1774, tr.
479. Barbara Waltmans, geb. Mheer 1696, overl. ald. 12.2.1781.
494. Henricus Janssen, overl. Gronsveld 26.2.1778, tr. ald. 30.7.1732
495. Catharina Bastiaens, overl. Gronsveld 17.11.1775.
512. Johannes Nolten, tr. Giershagen 29.11.1727
513. Gertrud Elisabeth Hoffmeister, ged. ald. 23.9.1703.
768. ged. Eijgelshoven 3.1.1696.
770. Gerardus Sauren, i.p.v. Sauten.
787. Dortants, i.p.v. Fortants.
1571. ged. 20.11.1639.
1776-1777 = 1574-1575.
3146. Henricus Wetzels.

W. NOLTEN, Heerlen

PERIODIEKEN
(G.N. XL (1985), p. 375)

De auteur van het artikel „Het Cistercienzerinnenklooster Leeuwenhorst en de familie Van
Egmond is niet Jhr. Mr. R. C. C. de Savornin Lohman, maar mevr. drs. G. de Moor. Dit
klooster lag bij Noordwijkerhout en werd ook vermeld als Ter Lee/Lie/le(de). Deze abdij, die
bestond van 1261 tot 1574, is onderwerp van het proefschrift van mevr. De Moor. Zij houdt
zich aanbevolen voor gegevens over de Leeuwerhorster religieuzen.

Red.
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EEN AMFIBIE?
De genealogie Molenaar in West-Friese families, maart 1985, 26e jg., no. 1, begint met Jacob
Pietersz Molenaar, zeeman, landman. Zijn geboorte is niet gevonden, die hangt nog in de
lucht!

BOEKEN
i;

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

Genealogieën

C. J. van den Bosch. Stamreeks van den Bosch (Leuvenheim-Rheden), Bilthoven 1984 (108
pag., wapens). Als toevoeging bij de titel wordt gegeven: met kwartierstaten, genealogische
notities en wapenbeschrijvingen der aangehuwde geslachten, tevens aanvulling op Nederland's
Patriciaat nr 6 / 1915. Dat op dit werkje nader wordt ingegaan heeft tweeërlei redenen. Op de
eerste plaats om de aandacht te vestigen op aanvulling en correctie op de in 1915 gepubliceerde
genealogie en op de integrale stamreeks door de auteur: Het Gelders geslacht Van den Bosch,
Bilthoven 1979 (zie G.N. 1979, p. 358). Op de tweede plaats omdat in dit werkje heraldiek en
genealogie sterk met elkaar worden gebonden. De heraldiek van de aangehuwde geslachten
was in het boek van 1979 niet opgenomen. Deze wordt nu gebracht, alsook de gegevens van
aangehuwde mannen en de mutaties van de laatste vijfjaar.

Wat de aanvullingen op het vorige werk betreft zijn deze over het algemeen met data en
bijzonderheden gegeven, maar helaas niet allemaal o.a. bij beide kinderen van Reinier Pieter
van den Bosch (IXa), medeoprichter en bestuurslid van het Genealogisch-Heraldisch Genoot-
schap „De Nederlandsche Leeuw". Van hen wordt alleen naam en geboorteplaats en -datum
vermeld, maar noch huwelijk, noch overlijden, terwijl overal elders de IXe generatie volledig
is uitgewerkt. De aangehuwde mannen — soms tot in de Ve generatie — wordt veelal alleen
met naam bij hun huwelijk vermeld, een enkele keer met doopplaats en -datum, maar nimmer
is naar het overlijden gezocht, zelfs niet wanneer mocht worden aangenomen dat-deze na 1811
zijn overleden (b.v. een huweiijk te Leiden van 1757 van Elisabeth van den Bosch met Pieter
Fortman, van wie alleen beroep, zijn weduwe en latere hertrouw met Neeltje, Klinkspaan,
wed. De Gaaij). < • • , . • • . .

Op p. 79, na de stamreeks, zoals de titel aangeeft (feitelijk een beknopte genealogie), wordt
een verkorte geschiedenis van het geslacht gegeven, waarbij wij node een schematisch over-,
zicht missen. Daarna volgen van een aantal naamdragers de kwartierstaten, drie van personen
uit de vorige eeuw, en twee resp. geboren in 1960 en 1976. Een naamregister op familienamen
besluit het boek; van naamdragers van het geslacht zelf ontbreekt er een index.

Het gehele werk is doorspekt met wapentekeningen van aangehuwde geslachten met daar
tussendoor vijf maal het stamwapen met vier en zelfs eenmaal met 16 kwartierwapentjes. Wat
bij de wapens opvalt is dat deze zo zijn getekend dat de bovendikte van het schild ten dele is
aangegeven vanuit een schildhoek, terwijl de andere het perspectief niet laten zien. Van de 58
wapens zijn ook de bronnen aangegeven waaraan deze zijn ontleend. Muscharts aantekenin-
gen uit de Gelderse archieven waren veelal de eerste bron, maar daarnaast nog andere, waar-
onder dubieuze, zoals cachets in familiebezit, mededelingen van derden en in vier gevallen het
Armorïal van Rietstap. Bij nadere beschouwing blijkt, dat de auteur slechts bij 21 van deze
wapens het genealogisch verband van de aangehuwde met de wapendrager heeft aangegeven
Van een aantal aangehuwden kent de auteur de ouders niet, maar acht wel dat deze tot het
wapendragende geslacht behoren.

In het algemeen is het boekje zeer verzorgd, maar helaas komen hier en daar de letters
slecht door omdat bij het typen van de tekst helaas geen gebruik is gemaakt van een elektrische
machine met carbonlint. Dit valt destemeer op, daar een genealoog onmiddellijk kijkt in het
naamregister en juist deze pagina komt het slechtst door en is nagenoeg onleesbaar, maar bij
het verder raadplegen van het werk moet hij tot de conclusie komen, dat dit niettemin een aan-
trekkelijk boek is.

N.A. HAMERS
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Jos Kaldenbach, Het geslacht Kaldenbach, Alkmaar 1985. Met 721 bladzijden mag dit boek
met recht een dikke pil genoemd worden. Twaalf en een half jaar intensief en gedegen speur-
werk in verschillende landen is hieraan voorafgegaan. Het boek geeft slechts gedeeltelijk het
resultaat weer, namelijk alle personen welke aantoonbaar afstammen van het oudste voorou-
derpaar van de Hoornse tak van deze familie. De aanvang ligt rond 1740 in Lohn bij Eschwei-
ler. Andere naamdragers zullen in een volgende uitgave worden ondergebracht. De auteur
heeft kosten noch moeite gespaard voor deze eigen welverzorgde uitgave. Juist daarom is het
bijzonder jammer dat een aantal onvolkomenheden afbreuk doen aan het geheel.

Op de eerste plaats zijn in het boek overzichtstabellen van de verschillende takken weggela-
ten onder verwijzing naar de afzonderlijk verkrijgbare poster met de stamboom. Wie echter
niet over de poster beschikt krijgt geen inzicht in de samenstelling van de familie. Het boek
bevat namelijk niet de gebruikelijke genealogische opstelling, maar een alfabetische weergave
van de personen. Uitgangspunt daarbij is de roepnaam van elke persoon. Maar dan blijkt dat
bijv. Joop gerangschikt is onder Johannes temidden van andere roepnamen als Jan, Hans, enz.
welke dan door elkaar staan. Bovendien is dit systeem niet uniform toepasbaar hetgeen een
reeks verwijzingen oplevert en heeft de roepnaam alleen betekenis voor de nog in leven zijnde
personen. De daarbij gehanteerde nummering draagt niet bij tot een grotere duidelijkheid en
kan in veel gevallen worden gemist op het generatienummer na. Ondanks het loffelijke streven
om buiten platgetreden paden te treden, zou ik deze methode — althans in deze vorm — niet
willen aanbevelen. Voorts zijn de gegevens per persoon niet consequent aangegeven. Zo ont-
breekt b.v. bij de auteur wie zijn ouders zijn. Of zoals het onderschrift bij de foto op blz. 350
waar een zilveren paar in 1956 staat maar bedoeld wordt het koperen paar in 1965. Een andere
opmerking betreft de schrijfstijl. De ik-stijl leent zich prima om de eigen betrokkenheid en het
enthousiasme over te brengen op de lezer, maar gaat na 700 bladzijden irriteren. Dit had beter
beperkt kunnen blijven tot de inleiding waarna de informatie bij de afzonderlijke personen
meer afstandelijk weergegeven kan worden. Ook loopt op enige plaatsen de zinsbouw niet
goed. Zijn hier Duitse invloeden in het spel?

Op een aantal plaatsen wordt ook medische informatie gegeven over nog in leven zijnde per-
sonen. Men kan zich afvragen in hoeverre de betrokkenen zo gelukkig zijn met deze openheid.
De wijze waarop deze informatie wordt gepresenteerd, namelijk vaak los tussen genealogische
gegevens, draagt niet bepaald bij aan een beter begrip van het leven van de betrokken per-
soon. In dat geval zou meer informatie gegeven moeten worden om meer inzicht in iemands
levensloop te geven.

Tot slot een opmerking over de vormgeving. De grote variatie aan lettertypen leidt op be-
paalde bladzijden tot een verwarrende indruk. Dit geldt ook voor de wijze waarop veel akten,
kranteknipsels en dergelijke in de tekst verweven zijn. Een aantal reprodukties komen door
verkleining of onscherpte niet meer tot hun recht en hadden daardoor beter weggelaten kun-
nen worden. Advies van een deskundige vormgever is bij een dergelijke omvangrijke uitgave
zeker niet overbodig. Ondanks deze schoonheidsfoutjes bezit de uitgave beslist kwaliteit. Het
boek wordt afgesloten met een naamregister dat echter beperkt is tot de aangehuwde familiele-
den en doop- en huwelijksgetuigen. Dat is jammer want ik ontdekte bij het doorlezen van het
boek toch nog een voorvader van mij.

R. A.J.DIX

G. B. Sanders: Genealogie Sanders; de weg terug: 1753-heden, Maastricht, 1984. Het hier-
beschreven geslacht Sanders kon in Arnhem worden teruggevoerd tot medio 18de eeuw. Hen-
drik Sanders en Wilhelmina van Hal trouwen daar op 28 april 1754. Het nageslacht van dit
echtpaar is in de mannelijke lijn uitgewerkt. Opmerkelijk is dat de auteur bij veel leden van
het geslacht ook het geboorte-uur uit de akte van de burgerlijke stand heeft opgenomen. Hier
en daar is tussen de genealogische tekst wat plaatselijke Arnhemse geschiedenis gerelateerd.
Enkele illustraties en een naamregister completeren het werk. Eenvoudige maar nuttige uitga-
ve in dunne plastic ringband.

H. C. F. G. van Ditzhuyzen: Brouwers, Burgers en Buitenlui, Geschiedenis en Genealogie
van het geslacht Van Ditz(s)huy(i)z(s)en, Nijmegen 1985. Vijftig jaar geleden wijdde de schrij-
ver van dit werk voor het eerst aandacht aan zijn geslacht in een eenvoudige uitgave. Thans
verrast hij de genealoog met een zeer fraai en zeer lezenswaardig verslag van ruim een halve
eeuw ervaring. De familie Van Ditzhuijzen is heel sterk verbonden met Zevenaar, waar Claes
von Ditshausen in 1631 burger wordt. Eeuwenlang, tot in deze tijd, worden leden van de fami-
lie in Zevenaar geboren. De genealogie legt daar getuigenis van af. Deze genealogie vormt de
ruggegraat van het boekwerk, maar het boek biedt meer. Het heeft elementen van een in druk
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verschenen familie-archief, maar ook in zekere zin van een genealogisch leerboek. Daarbij is
de verzorging uitstekend; mooi papier, fraaie afbeeldingen, duidelijke schema's. Van aanver-
wante geslachten zijn veel gegevens vermeld. Dit bijzondere genealogische boek kwam tot
stand met medewerking van de Stichting voor Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en Us-
sel en werd uitgegeven bij Thoben Offset Nijmegen. De prijs bedraagt ƒ 75,—.

Willem M. van Haarlem: Voorlopige Familiekroniek Van Haarlem, pp zaterdag 25 mei 1985
kwamen ca. tachtig leden van de familie Van Haarlem in het Teyler Museum in Haarlem
bijeen. De samensteller van de voorlopige familiekroniek had zijn werkstuk klaar, zodat een
ieder zijn of haar afstamming van Gerrit Harmensz en Aartje Jans van Beek, gehuwd te Buren
in 1656, kon vaststellen, zij het dat niet alle generaties geheel waren uitgewerkt. Het was dan
ook nog maar een voorlopig resultaat. De oorsprong van de familie wordt natuurlijk in Haar-
lem vermoed, maar de genealogische aansluiting met die plaats is er nog niet.

Jozef Nagels, Stamboom: Vierhout, aflevering nr 10. (Oostende, 1985). Ons lid, de heer
Nagels te Oostende, zond ons het eerst uitgekomen deel van de door hem bewerkte genealogie
Vierhout. Aflevering 10 kwam het eerste gereed van het totale werk dat waarschijnlijk elf afle-
veringen gaat tellen. Het gaat hier om de zgn. .Rotterdamse tak, die echter in Utrecht begint.
De nakomelingschap van Johannes Vierhout, geb. Utrecht 17.4.1717, overl. ald. 22.12.1777 en
Maria Knijf, ook in vrouwelijke lijnen uitgewerkt, vult deze aflevering. Enkele schema's ver-
duidelijken de zaak. Naast Vierhout wordt aandacht besteed o.a. aan families als Legerstee,
Florijn, Roemaat, Fritschy en Jongepier. Veel illustratiemateriaal is verwerkt. We zien belang-
stellend uit naar volgende afleveringen.

Mr. F. P. M. Slijkerman en K. J. Slijkerman: Genealogie en geschiedenis van het Westfriese
geslacht Slijkerman; de nakomelingen van Jan Gersen Slijckeman (17267-1802) uit Mettingen,
Alkmaar, 1985. Laat ik bij dit boek beginnen met wat bij de eerste aanblik reeds opvalt: de
vorstelijke vormgeving. Ruim 600 bladzijden fraai papier, keurig gebonden in donkerblauwe
kaft met gouden letters. Weinig families zullen het zich kunnen permitteren zo'n werk aan hun
bestaan te wijden. De uitgever is Slijkerman Da Costa B.V. te Alkmaar, en de eigenaar van
deze uitgeverij onderhoudt een zeer nauwe familierelatie met de eerste van de twee auteurs.
Zonder tegenbericht mogen wij het er misschien op houden dat deze relatie zeer ten gunste van
dit boek heeft gewerkt. Nogmaals: alle hulde voor het fraaie gewaad waarin dit werk is ge-
stoken. Uiteraard interesseert de lezer van deze rubriek zich ook (en meer nog) voor de inhoud
van het werk. Het boek valt eigenlijk in twee grote delen uiteen. Het eerste deel, een kleine
tweehonderd bladzijden, behandelt zeer uitvoerig de historie van het gebied waar de familie
haar oorsprong vindt. De auteurs varen hierbij — begrijpelijk — veelal op het kompas van ver-
scheidene historici. Vooral prof. L. J. Rogier wordt in sommige paragrafen veelvuldig aange-
haald. De indruk bestaat dat de auteurs toch vrij veel hebben gelezen en in hun verhaal ver-
werkt. Het zij aan geschiedkundigen om uit te maken in hoeverre zij er in zijn geslaagd een
harmonisch en afgerond historisch overzicht te geven. In elk geval wordt de lezer uitvoerig in-
gelicht omtrent de geschiedenis van het gebied van de graafschappen Tecklenburg en Lingen,
vanaf de vroege middeleeuwen tot de tijd dat de oudste generaties van de behandelde familie
daar voorkomen. Het tweede gedeelte, de eigenlijke genealogie, kan velen ten voorbeeld wor-
den gesteld. De personen worden in het algemeen uitvoeriger beschreven dan Gens Nostra
zich bij het opnemen van genealogieën kan veroorloven. Er is hier echter wel verschil; velen
moeten het doen met vijf of zes regels, terwijl anderen één of zelfs meer bladzijden worden
toegewezen. Nu is van de een natuurlijk ook meer te vertellen dan van de ander, maar in som-
mige gevallen gaan de bijzonderheden wel erg diep. De samenstellers hebben dat kennelijk zo
gewild; het is hun keuze die we gaarne aanvaarden, zeker wanneer we ons realiseren dat zij
een buitengewoon genealogisch boek hebben vervaardigd. Van de inhoud noem ik verder nog
slechts: veel goede foto's, de kwartierstaten van de beide auteurs en een naamregister.

R. F. VULSMA

Kwartierstaten

Werkboek I, Limburgse Kwartierstaten, 1984. Uitg. Sectie Genealogie van het Geschied- en
Oudheidk. Genootschap, Maastricht 1984 (118 pag.). Kwartierstaatboeken verschijnen met de
regelmaat der seizoenen. Aan een bundel kwartierstaten zou niet zo veel aandacht zijn be-
steed, ware het niet dat deze uitgave de eerste bundel is waarbij gebruik gemaakt is van de
computer.
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Het idee om kwartierstaten door middel van een computer te verwerken is gerealiseerd door
de heer Claessen, destijds te Wamel. De eis van de redactie was dat alleen van probanten ge-
boren voor 1800, kwartierstaten zouden worden opgenomen met tenminste 12 van de 16 kwar-
tieren. Van de 70 ingezonden staten voldeden slechts 25 aan de gestelde eis. Vijf staten geven
kwartieren met de gehele gezinnen, 20 zonder gezinnen en als voorbeeld voor verdergaand
onderzoek zijn nog drie staten toegevoegd; deze laatste samengesteld door H. P. M. Cobben
samen met B. P. M. Lemmens. De eerste staat (Delahaye-Schaepkens) is het meest volledig en
worden bij de kinderen alle doopgetuigen genoemd alsook vaak hun huwelijk, zeer zelden het
overlijden. Gezien de lay-out van de andere vier staten is het de bedoeling ook daarbij doopge-
tuigen en overlijdensdata op te nemen, maar blijkbaar heeft de redactie dit de inzenders niet
meer gevraagd. Het is eveneens jammer dat de overige staten geen gezinnen vermelden. Daar-
door zou het werk zeker aan bruikbaarheid (en misschien ook aan betrouwbaarheid) gewonnen
hebben.

Het is niet duidelijk waarom de redactie de kwartierstaten slechts heeft opgenomen tot
kwartier 32, terwijl blijkt dat de inzenders nog over hogere kwartieren beschikken. Het werk
vertoont daardoor wel een uniformiteit, maar over het al of niet publiceren van oudere kwar-
tieren valt te discussiëren. Geheel uniform zijn de vermeldingen overigens niet. Wanneer voor-
ouders een eerder of later huwelijk hebben gesloten, is dit doorgaans vermeld, doch de ene
keer zijn de kinderen uit dergelijke huwelijken niet (1.11), een andere maal wel (2.02) opgeno-
men, soms ook vóórkinderen van de vrouw (2.05).

Het boek is, zoals de titel aangeeft een werkboek, en moet als zodanig ook gezien worden;
het heeft een voorlopig karakter. Eventueel zal t.z.t. het boek met meer volledige gegevens
verschijnen. Iedereen die dit werkje aanschaft zal daar vrede mee hebben, maar de onvrede zit
in de staart.

Een program voor een computer kan zo gemaakt worden dat allerlei ingangen op de staten
mogelijk zijn. In dit werk zijn er dan ook verschillende registers van totaal 17 pagina's:
allereerst één op doopgetuigen, verder een op aantallen van voorkomende voornamen (dus
meestal verlatiniseerde, waardoor Aegidius en Gillis apart voorkomen, maar ook Jan, Joan-
nes, Johan, Johannes en Johannus!). Voorts één op familienamen van personen zonder ge-
boorteplaats en tenslotte een handig register op geboorteplaatsen met familienamen. Men zou
dan verwachten dat alle namen uit het boek in één der registers zouden zijn vermeld. Niets is
minder waar! Vele namen zijn niet in registers ondergebracht b.v. de namen van aangehuwden
van vermelde kinderen en familienamen van moeders van de in de kwartieren 16 t/m 31 ge-
noemde voorouders. Dat dit aantal toch nog groot is bewijst onze steekproef bij de letter B.
Met deze letter beginnen 85 namen. In de diverse registers zijn tezamen precies 50 ervan opge-
nomen, zodat 35 namen niet door middel hiervan konden worden gevonden!

Tenslotte zij opgemerkt dat midden-Limburg zwak en het deel van de provincie ten noorden
van Venlo in het geheel niet is vertegenwoordigd.

Het werkboek ziet er evenals het tijdschrift van de sectie verzorgd uit. Het is verkrijgbaar
door overschrijving van ƒ 30,— (incl. verz.) op giro 3409800 t.n.v. Beheerder Inf. Centr. Ge-
nealogie te Geleen onder vermelding Werkboek I.

N. A. HAMERS

DTB's

Hermann Kleinholz, Militar - Kirchenbücher, Infanterie - Regiment 29 und 41 (1723-1740 und
1741-1762). Uitgave van de „Bezirksgruppe Kleve der Westdeutschen Gesellschaft für Fami-
lienkunde". Bevat in alphabetische volgorde der familienaam ca. 2500 doop- en rouwinschrij-
vingen uit de militaire kerkregisters van deze beide Pruisische regimenten, in garnizoen te
Lauffen (Neckar), Wezel en Minden; 210 bladzijden met index op de vrouwsnamen.

Geschiedenis

Tussen Kaag en Braassem, Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Alkemade, Alphen
a/d Rijn 1985, onder redactie van A. G. van der Steur (met publicaties van O. C. van Hemcs-
sen (t), dr. R. Rentenaar, A. G. van der Steur, L. van der Steur, P. C. J. Voorthuijsen-San-
ders en G. M. Zoetemelk (t)), behandelt enkele historische, demografische en economische
aspecten van o.a. de woonkernen Roelofsarendsveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering en
Oude Ade evenals van de buurtschap De Kaag, als scheepvaartcentrum eind 17e eeuw het
grootste dorp in dit gebied. De belangstelling van de genealoog zal zeker uitgaan naar het door
de redacteur Van der Steur uitvoerig bewerkte kohier van 1680 met vermelding van naam,
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(veelal) beroep en gezinsgrootte van ruim 800 in de toen bestaande acht buurtschappen wonen-
de gezinshoofden.

Deze rijk geïllustreerde uitgave telt 292 blz. inclusief een register op persoonsnamen.
Drs. A. G. VOSDINGH BESSEM

Ontvangen door aankoop en/of schenking:
Adel

De Nederlandse Adel omvattende alle Nederlandsche Adellijke geslachten in de Noordelijke en
Zuidelijke Nederlanden, door jhr. mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland, deel I. 's-Gravenhage
1913.

Archiefinventarissen

Archieven der besturen gevormd door de Waalse Gemeente in Amsterdam tot 1943, door Dr.
I. H. van Eeghen. Amsterdam 1951.

Beroepen

Naamlijst van Ingenieurs gediplomeerd aan de Polytechnische School Delft 1865-1905; Tech-
nische Hogeschool Delft 1906-1966; Technische Hogeschool Bandoeng 1925-1949; Technische
Hogeschool Eindhoven 1962-1966; Technische Hogeschool Twente 1965-1966; uitgegeven
door Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1967. Drukkerij G. J. Thieme, Arnhem en Nij-
megen, door M. A. Sipman. Nijm. 1913.

Biografieën

Mr. Joachim Rendorp en zijn bemoeienissen met de vierden Engelschen oorlog, door Dr. W.
J. Koppius.

Burgerboeken

De Poorters van Roeselare 1580-1796, door Gerard Marichal Roeselare 1955.
Eethen Tiendepenning 1545-1572, door P. Sanders.

Catalogi

Catalogus van voorwerpen, welke betrekking hebben op het verleden van Woubrugge en
Hoogmade, ten Raadhuize bewaard en tentoongesteld, door O. C. van Hemssen. Woubrugge
1928.

Congressen

Algemeen verslag van het XXXIXe Congres van de Federatie van de Kringen voor Geschiede-
nis en Oudheidkunde van België, gehouden te Brugge van 16 tot 18 september 1966. Brugge
1967

Eethen, Genderen en Heesbeen, geb. 1811-1902. Afschrift door P. Sanders.
Heusden, begraafboek, 1736-1786 (deel I en II). Afschrift door P. Sanders.
Herpt, Trouwboek, Ned. Ger. Gem. 1730-1792. Afschrift door P. Sanders.

DTB's

Gebouwen

Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht, door Dr. W. Jappe Alberts e.a.
Tweede deel. 's-Gravenhage 1969. Gedenkboek ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van
Schovenhorst 1848-20 Januari-1948, door Dr. Th. C. Oudemans 3 delen, deel 2 en 3 kaarten en
foto's. Putten 1947/48!

Genealogieën

Genealogie Andriesse; Regina Veugeltje, een kleurrijke figuur uit de Andriesse-story, door
N. N. Andriesse 1982.

La familie Paternelle de Jeane D'Arc, est-elle originaire D'Arc-en-Barrois?, door Chanoine
Fernand Rongneville. Arc-en-Barrois Hte Marne 1958.
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Genealogie Van Arkel (Haastrecht en Zuilen) vanaf 1622.
Genealogie Brandenburg, door F. E. Brandenburg.
Het geslacht Buitelaar, door J. en A. Buitelaar. Maasland/Maassluis 1984.
Genealogie Les Caunègre vieille familie Landaise avec ses prolingements du XVe siècle a nos

jours, door Charles Blanc et Paul Lhespitaou. Soissons (Aisne) 1957.
Genealogie Van Eeden (Eede, Heeden, van der Heede, enz.).
Genealogie Van der Eijk. Amstelveen 1983.
Genealogie van een Drentse familie Hadders (Harders), door J. Semmelink. Pretoria 1974.
De Zeeuwsche Familie Makkers (met portretten), door Mr. Fh. G. van Eek 's-Gravenhage

1928.
Familie van Noort, deel II (vervolg op blz. 25 van deel I).
Die Wildtuin tussen die twee riviere. Die Geslagregister van die Immigrant Simon du Plooy,

door J. F. du Plooy en S. J. du Plooy. 1982.
Polak, Polak Kerkdijk, Kerkdijk. Een familiegeschiedenis sedert 1779, door Mr. A. F. Sche-

pel. 's-Gravenhage 1977.
Register van de verzameling familie-annonces met de geslachtsnaam Prins.
Geslachlslijst van de geschiedenis van Nicolaas Stoop en Margaretha de Veer, ouders van

Dirk Hubert Stoop. Aerdenhout 1958.
Onderzoek naar de genealogie Suyk, door K. Suyk jr. Heemstede 1984.
Aanvulling op het geslacht Veth met tak Lekkerkerk.

Gilden

Schatten der Vlaamse Schuttersgilden, door Drs. W. van Nespen Antwerpen/Brussel 1966/77.

Kerkelijke zaken

Ourfamily trees have mats in Utah's Mountain vaults, by Donald G. Schueler.
Lijst van Stemgerechtigden der Hervormde Gemeente van Voorschoten en Veur per 1.7.1954.

Kwartierstaten

Kwartierstaat Anna Geertruida van den Bosch, geb. 1863.
Kwartierstaat Moraal, vanaf 1640 met aanvullingen en correcties.
Kwartierstaat Walet, vanaf ca. 1735.
Kwartierstaat Prof. Dr. Johannes H. Wilhelmus de Wit (zie ook kwst. E. A. H. van Koelen,

R. A. van de Hoven en P. H. A. Goedhart. Meest voorkomende plaatsen: Amersfoort, Hoog-
land, Achterveld, Hamersveld, Leusden Stoutenburg, Utrecht en Breda). Culemborg 1985.

Kwartierstaat Judith Schavrien, geb. uit Joodse ouders te Amsterdam 7.8.1935 (met Namen-
lijst) door F. G. W. de Wit. Culemborg 1984.

Militaire zaken

,Als 't moet". November 1918 en de bijzondere Vrijwillige Landstorm, door Dr. J. C. van
der Does. Amsterdam.

Musea

Belastingmuseum „Prof. Dr. van der Poel" Rotterdam. Documentencollectie 1973.

Plaatsbeschrijvingen

Geschiedenis van Geertruidenberg. Uitgegeven ter gelegenheid van het 725 jarig bestaan der
stad.

Rechterlijke archieven

Ten Post. Verzegelingen verleden voor Ednard Rengers als overrichter van Ten Post. 1673,
1681-1694, door P. Bos. Mijdrecht 1979.

Eethen, register transporten en obligatiën en delingen 1659-1710, door P. Sanders.

Streekgenealogieën

Genealogisch-Historisch-Economische studiën over Zaansche families, door Gerrit Jan Ho-
nig. Koog a/d Zaan 1952.
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Waterschappen

Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977, door Prof. Mr. O. Moorman-van Kappen e.a. Zalt-
bommel 1977.

Mw. H. L. VERMEY-DE GRAAF

Onderwijs

Nr. 209, code ALBK. Album Studiosorum Academiae Lugduno — Batavae, 1875-1925.
Bijeengebracht door J. E. Kroon. Inleiding van A. J. Blok, Leiden (1925). Het betreft hier een
voortzetting van het gelijknamige werk over de jaren 1575-1875, dat ter gelegenheid van het
derde eeuwfeest der Leidse Universiteit verscheen.

In dit vervolg vinden wij een opsomming van de namen van curatoren en van de secre-
tarissen van curatoren en hun ambtsperioden, het geeft, geordend naar de faculteiten, waarin
zij werden aangesteld, de lijsten van de namen der hoogleraren (gewone, kerkelijke, buitenge-
wone en bijzondere), lectoren en privaatdocenten, met vermelding van hun leervakken en van
de jaren, gedurende welke zij aan de Universiteit verbonden waren. Voorts bevat het, in chro-
nologische volgorde, de namen van hen, die voor de eerste maal als student aan de Leidse Uni-
versiteit werden ingeschreven met vermelding van studievak, leeftijd en plaats van geboorte.
Tenslotte is een index van namen der ingeschreven studenten toegevoegd, terugwijzende naar
het volgnummer, voor hun namen vermeld en een lijst van verbeteringen van in het vorige Al-
bum Studiosorum geslopen fouten.

Voor hen, die willen nagaan, wie van hun geslacht aan deze Universiteit hebben gestudeerd
'of onderwezen, is dit een uitstekende en uitvoerige informatiebron.

Genealogieën

Nr. 123, code ROOM. Familia Roome in Suid-Afrika, uitgave van de Raad voor Geesteswe-
tenschappelijk Onderzoek, Pretoria. De familie Roome is een kleine familie in Zuid-Afrika
maar heeft wel een interessante en kleurrijke geschiedenis op haar naam. De stamvader, Wil-
liam Roome, was scheepskapitein en -eigenaar van Kings Lynn, in het graafschap Norfolk
(Engeland). In het begin van de negentiende eeuw vestigt hij zich met zijn gezin aan de Kaap.
Aangezien een deel van zijn afstammelingen Engels bleven spreken en een ander deel Afri-
kaans is de genealogie in beide talen geschreven.

Boerderijen

Nr. 2076, code BHBW. Bibliografie Historisch Boerderijonderzoek, samengesteld door B.
Wander. Deze bibliografie bevat de literatuur over het boerenhuis-onderzoek over de periode
1960-1970. In dit boekje kan men titels en schrijvers vinden die zich op één of andere wijze met
boerderijonderzoek bezig hebben gehouden of nog houden.

A. D. LEEWIS

Nr. 113, code HAJE. C. W. Hajer-Sasse: Op zoek naar Jan Fokkes Hajer Patriot en zijn fa-
milie in het Oldambt en in Assen met notities over recht, geschiedenis en godsdienst. Beek-Ub-
bergen, 1985. Autrice gewaagt van de ruime medewerking, welke zij bij haar onderzoek mocht
ondervinden. Het geslacht, dat hier beschreven wordt, heeft als oudst-bekende voorouders
Geert Fokkes en Willemke Beerents (tr. Nieuwolda 1730). Hun zoon Fokko Geerts (Dussel)
huwde een dochter van Hindrik Jans Hajer. Hun kinderen noemden zich Dussel(jee), behalve
de in de titel genoemde patriot Jan. Zijn twee zoons waren betrokken bij de afscheiding van
1834. Door de wijze waarop mevr. Hajer het onderwerp behandelt, vormt het boek een inte-
ressante bijdrage voor ieder die belangstelling heeft voor de patriotten in Groningen en voor
de Afscheidingsbeweging. Het eerste deel is verhalend, het tweede deel betreft o.a. de stam-
reeks met schema's en een kwartierstaat. Veel illustraties, een literatuurlijst en naamregister
completeren het geheel. Nabestelling is mogelijk door vooruitbetaling van ƒ 30,— per ex.
(incl. verzendkosten) op postgiro 55.64.826 t.n.v. C. W. Hajer-Sasse, Beek bij Nijmegen.

M. VULSMA-KAPPERS

Archief-inventarissen

Nr. 314, code HUBR. Inventaris van het familie-archief Hubrecht annex van Lelyveld (1550)
1618-1920, door Mr. W. Downer. Uitgave gemeentearchief van Leiden. Deze inventaris is ver-
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krijgbaar bij het Gemeente-archief van Leiden voor een afhaalprijs van ƒ 16,— per stuk. Hij
kan ook worden besteld door overmaking van ƒ 21,25 (incl. verzendkosten) op gironummer
194276 t.n.v. Gemeentearchief Leiden onder vermelding van „Inventaris Hubrecht".

De vorenbedoelde archieven hebben betrekking op diverse families, die zowel voor de ge-
schiedenis van Leiden en Holland als ook voor heel Nederland van belang zijn geweest. Een
boekje vol met waardevolle informatie, 28 genealogische staten en een lexicografische alfabeti-
sering van familienamen.

Onderwijs

Nr. 209, code ZGLS. „Tot meesten nut ende dienst van de jeught." Latijnse scholen in Gel-
derland. 1580-1815. Uitgave De Walburg Pers, postbus 222, 7200 AE Zutphen, prijs ƒ 65,—.
Het uitvoerig onderzoek naar de Latijnse scholen in Gelderland tot aan 1815 is het resultaat
van omvangrijk archiefonderzoek dat werd uitgevoerd door het Nijmeegse Instituut voor Intel-
lectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de Nieuwe Tijd. De studie stond
onder redactie van R. Bastiaanse, H. Bots en M. Evers.

In 17 afzonderlijke hoofdstukken wordt de geschiedenis gegeven van de Latijnse scholen in
de plaatsen Arnhem, Borculo, Culemborg, Doesburg, Doetinchem, Elburg, Groenlo, Harder-
wijk, Hattum, Lochem, Nijkerk, Nijmegen, Tiel, Wageningen, Zaltbommel, Zevenaar en Zut-
phen. Aandacht wordt gegeven aan de voorgeschiedenis van de betreffende school, aan het
toezicht op dit onderwijstype, aan personeel en leerlingen en de financiële organisatie.
De studie is mede door haar systematische opzet van bijzonder belang voor degenen die in de
onderwijsgeschiedenis, in de geschiedenis van Gelderland of een van de kwartieren of plaatsen
geïnteresseerd zijn. Een uitvoerig namenregister en een overzichtelijk zakenregister complete-
ren de uitgave.

DTB

Nr. 142.1, code ROTT. The Episcopal, Presbytherian and Scotüsh marriage registers at Rot-
terdam by R. K. Vennink. Het betreft huwelijken in de Episcopaalse, Presbytheriaanse en de
Schotse kerk in Rotterdam gesloten tussen 1643 en 1810.

Nr. 142.1, code HDFG. Huwelijken van uit Drenthe, Friesland en Groningen afkomstige per-
sonen welke voor 1812 in Rotterdam zijn gehuwd, geschreven door R. K. Vennink. In dit boekje
zijn uitsluitend die huwelijken opgenomen welke voorkomen in de geklapperde periode nl. de
Stadstrouw vanaf 1576 en de Gereformeerden vanaf 1650.

Streekgenealogieën

Nr. 132, code FEDI. Ortsippenbuch Leerort (1600-1900). Die Familien der Festung und des
Dorfes Leerort, geschreven door Wilhelm Lange.

Verdeeld in drie delen omvat deze documentatie, de ontwikkeling van de bevolking, het ont-
staan van de vesting Leerort en vanaf 1744 het ontstaan van het gelijknamige dorp. Na een
beschrijving van het ontstaan en wederwaardigheden van de vesting geeft het tweede deel een
uitgebreid overzicht van gezinnen binnen de vesting betreffende geboorten, huwelijken en
overlijden. Ook het derde deel betreffende de families van het dorp Leerort (1744-1900) is de
moeite meer dan waard.

Gebouwen

Nr. 2076, code FRBO. Dorpstimmerman of stadsarchitect?
Notities bij enige Friese boerderij-ontwerpen uit de 19e eeuw door S. J. van der Molen met een
genealogische toelichting door J. A. Mulder. De aanleiding tot het samenstellen van de publika-
tie is het feit, dat enige tijd geleden uit Fries patricisch en adellijk familiebezit een zevental
getekende ontwerpen voor boerderijen in Friesland aan het licht kwam, die omstreeks het mid-
den van de vorige eeuw (1850-1875) in opdracht van enkele grootgrondbezitters werden ge-
maakt.

Slechts drie van de zeven ontwerpen dragen een opschrift en zijn gesigneerd. Daaruit blijkt,
dat zij gemaakt werden in opdracht van Mr. P. Heringa Cats te Oranjewoud door J. L. Dou-
ma, een architect uit Leeuwarden. Van eerstgenoemde bevat het boekje een vereenvoudigd
overzicht en beschrijving van zijn voorgeslacht.

Nr. 2076, code BBOG. De vakleu en et vak. Boerderijbouw in Oosl-Gelderland vanaf de
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eeuwwisseling lol ca. 1940. Vaktermen en werkwijze, geschreven door L. A. van Prooije. Uit-
gave Stichting Historisch Boerderij-onderzoek. Arnhem.
Voor genealogen niet direct van belang maar voor belangstellenden in boerderij-bouw bijzon-
der instructief. Veel uit het bouw-vak „van toen" is vermeld.

Nr. 2076, code BOBE. Boerderijen bekijken. Historisch boerderij-onderzoek in Nederland.
Uitgave van de Stichting Boerderij-onderzoek, Arnhem.

Er is een groot aantal typen en soorten boerderijen. Onderzoekers, die zich met het onder-
werp hebben beziggehouden, komen bij een indeling tot een handvol hoofdtypen, tientallen
subtypen en nog meer varianten, steeds fijner verdeeld naar streek, plaats of periode. Feitelijk
zijn geen twee boerderijen aan elkaar gelijk. In dit boekje kan men uitgebreide informatie vin-
den over het waarom van historisch boerderij-onderzoek, over boerderij-typologieën, over
boerderij-onderzoekers, over de aspecten van boerderijonderzoek en over bronnen van histo-
risch onderzoek betreffende boerderijen.

Plaatsbeschrijving

Nr. 204, code DEVE. Op zoek naar de geschiedenis van Deventer,'uitgave V.V.V. Deventer
en Bureau Voorlichting, geschreven door C. M. Hogenstijn.

Het betreft hier een verhaal over de stad Deventer, meer in het bijzonder over de geschiede-
nis van deze stad. Een aardig leesbaar boekje, bestemd voor leerlingen van de hoogste klas van
het basis-onderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

Familieblad

Juli 1985. Stichting Genealogisch Onderzoek „Craeck".

Geschiedenis

Nr. 203, code EHMH. Zuiderzeesteden, Enkhuizen, Hoorn, Muiden en Harderwijk in de
eerste helft van de negentiende eeuw. Tweede deel van de „Regionale geschiedenis van Ne-
derland". Uitgave van de V.U. Boekhandel/Uitgeverij BV, Amsterdam.

De auteurs van dit boek vormen een gevarieerd gezelschap, zowel uit de wereld van de (VL-
) V.U. als uit de wereld van het onderwijs afkomstig. J. Sonneveld (die een bijdrage over de
armoede en armenzorg in het Hoorn van de late negentiende eeuw verzorgde) is student ge-
schiedenis aan de Vrije Universiteit, J. W. Loots, T. Stroeken, R. Nijman en G. J. Onrust zijn
geschiedenis-studenten aan de Vrije Leergangen en L. Mulder is leraar aan een middelbare

' school in Harderwijk.
Naast de interessante bijdragen van vorenbedoelde auteurs is m.i. vooral „Het dagboek van

een behoeftige Zaanlander (1741-1816)" bijzonder belangwekkend.

Nr. 203, code WIBA. De eerste tocht van de Willem Barenis naar de Noordelijke Ijszee,
1878, door W. F. J. Mörzer Bruijns, uitgave De Walburg Pers.

De Linschoten-Vereniging heeft de schrijver verzocht te onderzoeken of er tot een uitgave
kon worden gekomen van de tochten van de poolschoener Willem Barents. Het is voorname-
lijk een geannoteerde uitgave geworden van twee dagboeken, bijgehouden in 1878 tijdens een
reis naar Spitsbergen, de Barentszee en Nova Zembla.

Voor hen, die belangstelling hebben voor de voorbereidingen en de reis van een voor die tijd
ongetwijfeld moeilijke onderneming is het een uitermate boeiend boek geworden. De genealo-
gische waarde is uiteraard niet groot. Het boek is bijzonder goed verzorgd en rijk voorzien van
terzake dienende informatie.

A.D.LEEWIS

Nr. 110, code EGGE. J. H. Eggenhuizen: Genealogie Eggenhuizen, Eggenhuizen, Eggen-
huis in Nederland, Nieuw Vennep (1985). De stamvader werd ca. 1648 in Bad Salzuflen gebo-
ren en overleed 23.4.1733 in Nijmegen. Het was Teunis Hermanszoon Eggenhuizen, die in
1683 het burgerrecht van Nijmegen verkrijgt.

Het opvallende van dit boek is dat de samensteller verschillende kleuren papier heeft benut.
Inleiding en oudste generaties zijn op witte bladen afgedrukt, terwijl de onderscheidene —
doorgaans keurig uitgewerkte — takken op resp. rode, gele, blauwe en oranje bladen staan.
Hier geldt derhalve: aan de kleur kent men de tak. Een roze en een groene tak beslaan slechts
één pagina; ze zijn direct uitgestorven. Een register op aangehuwden ontbreekt niet, wel een
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op voornamen van naamdragers Eggenhuizen en dat kan bij het terugzoeken even lastig zijn.
Overigens een goed stuk werk.

Nr. 116, code CROO. Dr. P. Bos: Drie eeuwen Kroon. De familie Kroon: 10 generaties van-
af 1653, Mijdrecht, 1985.

In samenwerking met mej. P. J. C. Elema, publiceerde de auteur in Gens Nostra december
1983 en februari 1984 de oudste vijf generaties van deze familie Kroon. In dit boek zijn ook de
generaties VI tot en met X opgenomen, alles bijeen in honderdeenenzeventig pagina's. De fa-
milie treft men ook in de latere generaties overwegend in het Groningerland aan.

De auteur geeft blijk van een voorkeur voor de generatiegewijze opstelling van de stam-
boom in plaats van de staaksgewijze opstelling die Gens Nostra thans al geruime tijd hanteert.
De discussie over de voor- en nadelen van beide systemen zal nog wel lange tijd voortduren.
De waardering voor het gedegen onderzoekswerk van de heer Bos en voor de eenvoudige
maar keurige verzorging van zijn werkstuk, voorzien ook van het nodige illustratie-materiaal is
er niet minder om! Overzichtelijke naamregisters, ook op voornamen van de naamdragers
Kroon completeren het boek, waarvoor eventuele belangstellenden zich met de schrijver, Dr.
P. Bos, Kroon 2, 3641 LG Mijdrecht, in verbinding kunnen stellen. N.b. Het adres van de au-
teur toont slechts toevallige gelijkenis met de titel van zijn boek!

R. F. VULSMA

Geschiedenis

Nr. 238, code ORDE. Orders and decoralions of the Netherlands, geschreven door de heren
H. G. Meijer, C. P. Mulder en B. W. Wagenaar. Dit boek is aangekocht door de N.G.V. Ken-
nemerland en geschonken aan de bibliotheek van de vereniging. De vereniging kan dankbaar
zijn voor dit unieke overzicht en de beschrijving van de Nederlandse onderscheidingstekenen.
Bij het lezen van dit boek gaat men onwillekeurig na of er niet een onderscheiding is vergeten.
Dit lukt niet. Het boek is in de Engelse taal geschreven, omdat voor de meeste onderzoekers
en verzamelaars van onderscheidingen de Nederlandse taal problemen oplevert.

Een ieder, die bij het familieonderzoek stuit op gedecoreerden en dan wil weten welke be-
tekenis hieraan kan worden gegeven kan in dit boek antwoord vinden op deze vraag. Prachtige
foto's maken het tot een waardevol geheel.

Nr. 213, code VIAN. Van Vianen, een Utrechtse familie van zilversmeden met een internatio-
nale faam (twee delen).

Een proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren aan de Rijksuniver-
siteit van Leiden door J. R. ter Molen. In het eerste deel wordt uitvoerig geschreven over de
familie van Vianen met als bijlage een stamboom van deze familie. Het tweede deel bestaat uit
een omvangrijke catalogus, die op een nogal uitzonderlijke wijze is samengesteld. Deze catalo-
gus omvat 848 nummers van kunstvoorwerpen, die vervaardigd zijn resp. gevonden zijn onder
de naam Van Vianen.

De voorouders van de kunstenaarsfamilie Van Vianen, die hun geslachtsnaam ongetwijfeld
aan hun plaats van herkomst ontleend hebben, waren waarschijnlijk reeds in de vijftiende
eeuw in Utrecht gevestigd.

Voor hen, die rondom Utrecht naar voorouders zoeken, een instructief en boeiend verhaal,
terwijl zij, die zich interesseren in de zilversmeedkunst, hierin een waardevolle informatiebron
hebben.

Beide boeken werden ons aangeboden door de N.G.V. Kennemerland in het kader van de
totstandkoming van hun gedenkboek. Woorden van dank zijn hier alleszins op hun plaats.

Cultuur

Nr. 220, code ORGE. Orgelluiken in Nederland. Door T. Brouwer, ISBN 90.6707.0416.
Uitgave De Bataafsche Leeuw, Dieren. Prijs ƒ 29,—.

Vanaf het einde van de 14de tot het begin van de 18de eeuw werden aan orgels luiken of
deuren opgehangen. De luiken vormen een wezenlijk onderdeel van gotische en renaissance
orgels. Van de ongeveer zeventig uit die periode in Nederland bewaard gebleven instrumenten
bezitten nog bijna dertig orgels luiken. Zij vormen als zodanig kostbare en complete voorbeel-
den van een bijzonder en zeldzaam soort meubilair.

In dit boek worden uitvoerig het gebruik, de vorm en de constructie van het luik beschreven.
Dit alles rijk geïllustreerd met speciaal voor dit werk gemaakte foto's en tekeningen.
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Nr. 203, code BEGE. Bestuurders en Geleerden, door Dr. S. Groeneveld e.a. ISBN
90.6707.065.3. Uitgave De Bataafsche Leeuw te Dieren. Prijs ƒ 42,50. Dit boek omvat 20 bij-
dragen over bestuur en geleerdheid, vaak op personen in hun individuele uitingen en pro-
blemen toegespitst. Zo valt er te lezen over besturen en denken, over ideeën en handelingen
vaak van individuele bestuurders en geleerden of het nu rechters, professoren. Compagniesdie-
naren zijn. Het zijn bijdragen over onderwerpen uit de geschiedenis van Nederland in de zes-
tiende, zeventiende en achttiende eeuw.

Het geheel is een indrukwekkend boek geworden, dat in de eerste plaats bedoeld is om af-
scheid te nemen van Prof. Dr. J. J. Woltjer, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.

Voor onderzoekers/sters is het niet alleen een uniek afscheidsgeschenk geworden, maar voor
hen van betekenis bij het verwerven van meer inzicht in de verhoudingen gedurende vorenbe-
doelde periode.

Nr. 2087, code HUNE. Vlucht naar de Vrijheid. De Hugenoten en de Nederlanden. ISBN
90.6707.064.5. Uitgave De Bataafsche Leeuw te Dieren. Prijs ƒ 29,50. De schrijvers zijn de
heren H. Bots, G. H. M. Posthumus Meijjes en F. Wieringa.

Het is dit jaar drie eeuwen geleden dat de godsdienstpolitiek in het Frankrijk van Lodewijk
XIV tot een dramatisch hoogtepunt leidde: de Herroeping van het Edict van Nantes, afgekon-
digd op 17 oktober 1685 in het Edict van Fontainebleau, waarbij de Franse protestanten al hun
godsdienstige rechten verloren, hoe beperkt die toch al waren. Velen van hen stonden voor de
keus om of een gedwongen bekering tot het katholicisme te aanvaarden of een heimelijke
vlucht uit Frankrijk te ondernemen.

In dit boek wordt in woord en beeld aandacht gevraagd voor de lotgevallen van de Franse
protestantse vluchtelingen in hun nieuwe vaderland. Een indringende en zeer gedegen be-
schrijving van de wijze waarop het Edict van Nantes (1598) systematisch werd uitgehold en
over de wijze waarop toegewerkt werd naar de herroeping van een overeenkomst, waarin de
rechten en vrijheden van de Franse protestanten werden omschreven. Vast staat dat men in die
tijd zeker nog niet op de hoogte was van het bestaan van mensenrechten.

Nr. 203, code REKO. Van Republiek tol Koninkrijk, De vormende jaren van Anton Reinhard
Falck (1777-1813), door D. van der Horst. ISBN 90.6707. 056.4. Uitgave van de De Bataafsche
Leeuw te Dieren. Prijs ƒ 39,50. Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat de heer
Van der Horst op 30 juni 1983 aan de Leidse Universiteit heeft verdedigd onder de titel „Het
leven van Anton Reinhard Falck tot zijn optreden als Secretaris van Staat in 1813".

Anton Reinhard Falck (1777-1843) is lang algemeen bekend geweest als één van de mannen
van 1813. Hij leeft in de herinnering als deelnemer aan de „opstand" in dat jaar tegen de Fran-
sen. Historici kennen hem nog als één van de belangrijkste ministers van Willem I. Hij werkte
met overtuiging mee aan de stichting en opbouw van het Koninkrijk der Nederlanden dat
Noord en Zuid verenigde.

Voor hen, die belangstelling hebben voor de gebeurtenissen gedurende de jaren van de
Franse inmenging in de Nederlanden, is dit boek een gedegen en waardevolle informatie.
Vooral de beschrijving van de gebeurtenissen in november 1813 is indringend te noemen. Van
harte aanbevolen.

A. D. LEEWIS

PERIODIEKEN
Fotokopieën van in deze rubriek vermelde, voornamelijk genealogische ar-
tikelen, als ook van vroeger verschenen en in de bibliotheek aanwezige arti-
kelen kunnen worden aangevraagd bij de N.G.V., Adriaan Dortsmanplein
3a, 1411 RC Naarden. Er worden geen tijdschriften uitgeleend.

Nederland
Amstelodamum, 72e jg., nr. 3 (1985); /. H. v. E.: Jan Sijwertsz. Kolm, schilder en koop-

mansbode; W. J. van Hoboken: Het archief en de Joden 1940-'45.

De Brabantse Leeuw, jg. 34. nr. 2 (1985); M. L. W. van den Nieuwenhuysen: Genealogie van
het geslacht Van den Nieuwenhuysen uit Son en Breugel; drs. L. E. E. Ligthart: Loon-op-
Zandse sprokkelingen 2; dr. H. C. M. van der Krabben: Die Leemputten onder Boxtel,

idem, nr. 3 (1985); M. J. H. van Dooremolen: De familie Hollen (Hollemans); drs. L. E. E.
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Ligthart: Loon-op-Zandse sprokkelingen 2(!); J. Th. M. Melssen: Een vroege borgbrief (1649);
ir. M. Cahen: Jehoeda ben David Hartog, genaamd Leib Tilbirg.

Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord Brabant, 9e jg . , nr. 2 (1985); J. H. M.
van der Straten: Kwartierstaat Van der Straten; R. Jacobs: Persoonsnamenklapper op borg-
brieven te Hooge en Lage Zwaluwe, 1677-1810; J. G. G. P. van de Griend: Archiefbronnen
van Hedikhuizen; drs. J. B. Vermetten: Het geslacht Conincx; A. J. Stasse: Kwartierstaat Ver-
duijn; Aanvullingen op Kwartierstaten Van Loon, Van Amsterdam, Segboer; J. J. M. de Bra-
ber: Huwelijken ned. ger. gem. Oudenbosch 1707-1756; J. A. van Vuren: Geërfden van Op- en
Neer-Andel (1601); P. L. Leget-Kuijlen enJ. N. Leger. Migratie tussen de Heerlijkheid Hilva-
renbeek en de Zuidelijke Nederlanden; A. C. van Amersfoort: Genealogie Heyblom (Blom);
P. Sanders en J. Rosenbrand: Genealogie Rosenbrand; / . R. W. Sinninghe: Schoolmeesters te
Vlijmen.

Mededelingen van de Caledonian Society, 9e jg., nr. 2 (1985); Stamreeks Mackay/Mackaay
(vervolg); Schots-Nederlandse Familiewapens Hamilton of Silvertonhill, Harris, Henderson,
Hope, Van Iterson.

Historische Kring Eemnes, jg. 7, nr. 1 (1985); / . van Wijk en B. van Wijk-Blom: De familie
Van Wijk in Eemnes; H. van Hees: Zouaven uit Eemnes.

Gens Data, 2e jg., nr. 3 (1985); P. J. M. van Gils: Kaartenbakprogramma's; / . G. Lever:
Werkgroep Analyse & Modelvorming; R. Vader: Genealogie en Computer; R. Gröber: De
toepassing van de computer bij het bewerken van kerkregisters; J. G. Lever: Bewerking van
DTB-gegevens (2), Kwantitatief plausibiliteitsonderzoek \;J. W. Pallada: Apparatuur; J. C.
M. Beesems: Family roots 4; A. J. van Reeken: De eerste resultaten van de enquête; R. Vader:
Wat kan de computerdienst N.G.V. voor u doen?; P. A. Harthoorn: „Quickfile" en andere
programma's bij toepassing voor de genealogie,

idem, nr. 4 (1985); A. K. Oudman: Computers, kerk en genealogie; J. J. M. den Braber:
Family tree; D. Versteeg: DVS Genealogie; C. Jie en A. J. van Reeken: De optimale datastruk-
tuur bij direkte benadering; R. Vader: Voortgangsbericht van de werkgroep programmatuur-
ontwikkeling; J. G. Lever: Peek-eren en Poke-ren;7. H. Luijerink: GEO-sociale dokumentatie
Berghem vóór 1832; P. C. J. Bijl: Parenteel-log, computer beheer van gen. gegevens (2); G.
Vrieling: TRS-80 gebruikers/genealogen bijeen.

Heemtijdinghen, 21 jg., nr. 1 (1985); F. J. C. Rombach: Zenuwzinkingkoorts in Montfoort
en omgeving (1817/'18).

De Nederlandsche Leeuw, Clle jg., no. 5-6 (1985); mr. E. J. Wolleswinkel: Twee Scherpen-
zeelse geslachten Van Wolfswinckel.

Ons Voorgeslacht, no. 350, 40e jg. (1985); K. J. Slijkerman: De oudere generaties van een
geslacht (Van) Moerkerken uit Zuid-Beijerland; mr. G. van Niekerken: Butterman te Zwam-
merdam; / . C. Kort: Repertorium op de lenen van de hofstede Altena 1232-1650; C. Hoek:
Inkomsten uit de grafelijke domeinen te Hillegersberg, Kralingen, Overschie, Rotterdam en
Schiebroek (1315-1607).

idem, no. 351 (1985); A. M. Verbeek: Rotterdam-lOe penning 1561; C. Hoek: De verpach-
tingen van de grafelijke domeinen in en rond Schiedam (1315-1604); T. van der Loos: Het
Overschiese geslacht Post; K. J. Slijkerman: De oude generaties van het geslacht Van Gelder
uit Nieuw-Beijerland.

Tijdschrift voor genealogie en historie „Westerwolde", 6e jg . , nr. 2 (1985); C. J. Wegman:
Ten Veenhuis; E. G. Schrage: Molanus;

idem: Waar zoeken? (bronnen voor Westerwolde).

Westfriese Families: 26e jg., no. 2 (1985); Fam. Molenaar (vervolg); J. W. Joosten: Ds. Hen-
drik Beets en zijn familie; B. C. Mantel: Bijna honderd jaar Pluijster Medemblik.

Usselakademie, 8e jg., nr. 2 (1985); C. van Heel: Kwartierstaat van Evert ven Benthem,
winnaar van de elfstedentocht 1985; G. Verslraete: Kwartierstaat Dirk Hoksbcrgeri (1800-
1870).
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België

L'Intermediaire!De Middelaar, no. 237 3/1985; Baron Bonaert: Genealogie van Lille a Diest
et Ypres; G. Guyot: La familie de Villegas en Belgique; L. Denis: Esquisses généalogiques li-
melettoises;./. de Launois: Les quartiers d'ascendance de Jean Baptiste van Mons (1765-1842).

Le Parchemin, no. 237 (1985); P. de Borman: La pierre tombale de Jean de Vilhain a To-
hogne (Durbuy); Colonel de Lannoy: Une descendance batarde légitimée des Lannoy; Général
Comle d'Esdaibes et Chevr. X. de Ghellinck Vaemewyck: Nos beaux portraits de familie (Ca-
rondelet); Baron de Kerchove d'Ousselghem: Une familie présumée éteinte: De Lens; G. de
Hemptinne: Encore une branche de la familie Hemptinne; Baron Bonaert: Fragment généalo-
gique Lamoot; A. de Walque: Du nom patronymique du roi Léopold Ier; M. Marien: Grès ar-
moriésde Raeren.

Vlaamse Stam, 21e jg., nr. 6 (1985); P. Peumans: De familie Boursky te Herderen; J. G. de
Brouwere: Een binlander verkocht? W. Beele: De familie Spinnewyn; J. Smits: de familie Wan-
ger alias Wanger; F. van den Kerkhove: Peiling naar de gemiddelde huwelijksleeftijd van onze
voorouders; J. van Overstraeten: Wat betekent mijn familienaam?; H. Hezemans: Lommelse
kooplieden Hesemans die Duitsers werden; /. G. de Brouwere: Protest tegen de zee; A, Huy-
sentruyt: Verwarring stichtende akten in verband met overlijdens.

Duitsland

Der Deutsche Hugenott, 49. Jg., nr. 2 (1985); J. E. Bischoff: Hugenotten — Hugenotten-
nachkommen — Forschung in Franken und „Karte der Hugenottenorte in Deutschland"; E.
Francois: Ein Beispiel europaischer Forschung; H. Scholl: Glaube und Spiritualitat der Huge-
notten; W. Mogk: Grundprobleme der deutscher Hugenottenforschung; Th. Kiefner: Stand der
Waldenserforschung.

Roland zu Dortmund, Jg. 19, Band 6, Heft 9 (1985); K. A. Goldacker: Ahnenliste Goldac-
ker;

idem: Militariaforschung.

Blatter für Frankische Familienkunde, 12. Band, Heft 3 (1985); G. Kiessling: Die KieBling-
Bauern in Stobersreuth; £. von Glass: Genealogie der Oberlander; A. Oesper: Huldigungslis-
ten aus dem Bereich des Fürstentums Brandenburg-Kulmbach.

Genealogie, 34. Jg., Band 17, Heft 5 (1985); H. J. Sunstenau: Über die Wappenverleihungen
der Deutschen Kaiser 1328 bis 1806; H. van Gottberg: Die mittelalterlichen Gottberg; C. H.
Dingedahl: Daniel Nicolaus Runge, der Vater des Malers Philipp Otto Runge, und seine Fami-
lie; E. von Stutterheim: Luise von Göchhausen (1752-1807),

idem, Heft 6 (1985); H. F. Friederichs: Kröll von Grimmenstein — keine Falschung des
ló.Jhdts!; N. von Wandruszka: Ein unbekannter Zweig der von Langen mit der Schere; L.
Völker: Huldigung der kurmainzischen Stadte Miltenberg, Klingenberg und Stadtprozelten am
3.10.1675 im Hohen Amt Miltenberg; F. Haertel: Die Bfuderschaftsrechnungen von Waldkir-
chen als vielseitige Forschungsquelle.

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 60. Jg., Heft 3 (1985); H. Starkjohann: Die
Volkszahlungen in Schleswig-Holstein im 19.Jhdt als familiengeschichtliche Quelle; W. R. Do-
degge: Zum Stammbuch des Studenten C. P. J. Pflaumbaum aus Celle (1736-1740); C. Griem:
Griem Hufe 2 in Stöllnitz/Mecklenburg.

Mitteldeutsche Familienkunde, Jg. 26, Band VIII, Heft 2 (1985); B. Heinicke: Die Familie
Hettling und ihr Epitaph in der St. Stephankirche in Osterwieck/Harz; F. Spring: Die Lausitz-
ein besonderes Forschungsgebiet; W. Keyl: Die Gothaer Gelehrtenfamilie Regel und ihre
Nachfahren; K-D. Bofldorf: Einquartierungsliste für Treuenbrietzen und Umgebung von 1822;
C. Alpermann: Pachter und Amtmanner in Seelensdorf, Kr. Rathenow.

Norddeutsche Familienkunde, 34. Jg., Band 13, Heft 2 (1985); W. Billig: Rudolphus Augusti-
nus Vogel (1724-1774); A. Petersen: Das Lübecker „Concordienbuch" Interessaante Funde bei
der Entzifferung seines handschriftlichen Teils; E. Jörns: Die südhannoverischen Ahnen des
Grafen Zeppelin.
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Ostdeutsche Familienkunde, 33. Jg., Band X, Heft 2 (1985); R. Seeberg-Elverfeidt: Die Fami-
lie Koeppen aus der Neumark; M. Bruhn: Lehrkrafte der Stadt und des Landkreises Belgard in
Pommern; D-G. Erpenbeck: Narvas Rat in Schwedischer Zeit (1581-1704); H-J. Wolf: Solda-
tentrauungen im evangelischen Kirchspiel GroB Leistenau, Krs. Graudenz/WestpreuBen; A.
Goertz: Evangelische Familiennamen in und um Mewe an der Weichsel vor 1800; V. Hek: Der
Stammvater der Familie von Güldenstubbe auf Oesel; E. Croy. Bömischische Glashandler in
Munster i. W.; H. Borst: Ostdeutsche als katholische Geistliche im Bistum Trier.

Saarlandische Familienkunde, Jg. 18, Band 5, Heft 70 (1985) A. H. Kuby. Nochmals Aus-
wanderer aus dem Kanton Bern nach Südwestdeutschland und ElsaB-Lothringen; K. Zimmer:
Einwohner der Pfarrei Niederkirchen i.O. vor Beginn der Kirchenbücher; W. Habicht: Bespre-
chungen von Die Familie von Winterscheidt zum Kirschhof und ihre Nachkommen.

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Jg. 73, Band 32, Heft 2
(1985); H. Siebels: Die Reimbach zu Münstereifel; N. Pies und K. Leyendecker: Der Hof Beu-
ren auf dem Treiser Berge; W. Günier Henseier: Ründerother Burger in eveng. KB; H. M.
Sleicher: Fremde in den KB von Reifferscheid; H. G. Allardl: Zerstreut in alle Winde (II).

Frankrijk

Nord Genealogie, no. 72 1985/1; R. Dierickx: La migration a la Frontière de la France et de
la Flandre Occidentale aux 19ème et 20ème siècles; Mme Viaene-Watteeuw: La familie Wat-
teeuw; R. Dierickx: Ascendance de Jules Watteeuw; R. Dierickx el M. Spriet: Registre d'im-
matriculation des étrangers è Roubaix en 1893; R. Dierickx: Traduction d'actes flamande;
idem: L'arrondissement Mouscron-Comies; idem: Les archives de l'Etat.

Oostenrijk

Adler, 13. Band, Heft 10 (1985); Göbl: „Kriegswappen" — Ein Vorschlag zur Einführung
bürgerlicher Wappen um Ersten Weltkrieg; Chocolaty: Herzog Przemko von Troppau (1365-
1433) im Lichte seiner Zeit; Plöckinger. Österreichische Ahnenliste 29: Plöckinger.

Gr. Brittanië

Genealogists' Magazine, vol 21, no. 10 (1985); R. Whittaker: Worcestershire Records in the
Hereford and Worcestershire Record Office; J. B. Threlfall: John Fressh, Lord Mayor of Lon-
donin 1395; M. J. Wood: American Ancestorsand Cousinsof the Prince of Wales.

The Scottish Genealogist, vol 32, no. 1 (1985); D. W. A. Baker: The ancestry of Sir Thomas
Livingstone Mitchell; A. I. B. Stewart: The North Carolina Settlement of 1739; idem: Stewarts
and the New World.

Ver. Staten

The New York Genealogical and Bibliographical Record, vol. 116, nr. 1 (1985); Tax List,
Town of Hurly, 1783; E. H. Young: Symon Schouten and his family; R. D. Joslyn: Coffins by
Bela Joslyn of Alexander N.Y.; K. Slryker-Rodda: Adrian Schouten; S. Hargreaves Leubking:
The church notebook of rev. J. W. Bailey, pastor; H. E. Maslon: Family Record: Wilson; D.
B. Woodfield: The Gailor Family Bible Records; Hazen Leuertes Hoyt; 5. A. Hegeman: Hege-
man Family Records; R. W. Arthur: The Deall Account Books 1756-1778.

Verder ontvingen wij:
Molennieuws, jg. 32, nr. 111 (1985).
ItBeaken(1985),nr. 1.
Le Heraut, nr. 30(1985).
Thoendertijd, jg. 8, nr. 14.
Jelsumer Hoekstra's, 6e jg.,nr. 1 (1985).
Lookroniek, no. 28 (1985).
Jan Bruins Slot, nr. 6 (1985).
Vreugdenhil, 3e jg., nr. 4 (1985).

P. M. OP DEN BROUW
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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 via de Con-
tactdienst kunnen worden verkregen, kunnen vragen in de rubriek worden
gesteld.

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

ANTWOORDEN

966. BAKS (XXXIX (1984) p. 435)
In 1762 brandde in Gilze de nieuwe Roomse kerk af, waarbij het oorspronkelijke doopboek
verloren ging. Het huidige doopboek is slechts een reconstructie van de doopakten van de in
1762 nog in leven zijnde en te Gilze wonende parochianen. De gemaallijsten bieden hier uit-
komst. Uit deze belastingkohieren blijkt dat er twee personen met de naam Adriaan Baks tus-
sen 1724 en 1770 zijn geboren. Hier volgen hun kwartieren:
A. 1. Adriaen Baks, geb. 1738/39, inde kost buiten Gilze-Rijen of overl. 1741/42.

2. Peeter Adriaen Baks, overl. april 1743, tr. (1) Marie Mark Wircken, tr. (2) sept. 1725
3. Jenneken Jan Looijmans, overl. mei 1741.

B. 1. Adriaen Bacx, geb. 1743, verlaat ouderlijk huishouden 1750/51, mogelijk (jonge) knecht
1751/52-1753/54.

2. Jan Bacx, hoofd huishoudenl742/43-1749/50.
3. Catharina Willem van Ham, geb. ca 1718, overl. na 1749/50.
6. Willem van Ham, geb. van Meel, overl. april 1732, tr. (2) Gilze mei 1724 Anna Matthijs

Stijnen, geb. Alphen, wed. Geert Hendrick Godtschalck; tr. (1)
7. Jenneken Govert Janssen, overl. 1720/24.

Deze gegevens haal ik uit de computer en mijn kaartsysteem. Zij dienen voor een historisch-
demografisch onderzoek en de data zijn daarom slechts nauwkeurig tot op de maand.

J. J. SCHELLEKENS, Jeruzalem

6. SCHENK-HARREWEYER (XL(1985)p. 277)
1. Z(S)ara Harreweyer (Herweijer), ged. Middelharnis 27.9.1699, overl./begr. ald.

8/9.2.1751, tr. (2) ald. 25.12.1747 Cornelis Verdoorn, wedr. van Jacobmina Vallaree,
waarbij geen kinderen.

2. Jan Teune Her(re)weijer, ged. Middelharnis 14.1.1674, overl. ald. 4.10.1720 (aangifte en
begr.), marktschipper ald. en schepen 1719-1720, tr. ald. 8.8.1696

3. Marie Post, ged. Middelharnis 27.12.1671, begr. ald. 19.4.1724.
4. Thomas Jansz Herreweijer, geb. Middelharnis ca. 1645, aang. overl./begr. ald. (in de

kerk) 24/30.5.1718, koopman en schipper, schepen 1697, 1706, diaken, ouderling, otr. (2)
ald. 23.1.1677 Lijsbeth Jansz Kanse, ged. ald. 9.6.1658, begr. (in de kerk) 30.7.1703, tr.
(1) ald. tussen 1666-1669

5. Tanneke Neels Visser, geb. Middelharnis ca. 1645, overl. ald. 9.5.1676
6. Thomas Arendse Post, geb. Middelharnis, otr./tr. (1) ald. 10.4/2.5.1649 Lijntje Franse,

otr. (2) ald. 13.9.1659
7. Sara Jacobse Kanse, jd. van Middelharnis.
8. Jan Leenderts Herweijer (Herreweijer) jg. van Hekelingen, geb. ca. 1610, biersteker,

overl. Middelharnis, begr. (in de kerk) 1.9.1673, otr. Middelharnis/tr. Simonshaven
29.9/6.11.1633

9. Janneke Leenderts Schuddebeurs, geb. Simonshaven ca. 1610, begr. Middelharnis (in de
kerk) 23.3.1683.

10. NeelDirck Joostensz Visser, jm. van Middelharnis, otr./tr. ald. 1/17.1.1638
11. Annetje Cornelisse van Kakum,jd. van Middelharnis.
18. Leenden Dirck Jobszoon.

Dr. Ir. W. HERWEYER, Brugg (CH)
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27. STRAETMAN-KOONINCKS (XL (1985) p. 280)
In R.A. Veluwe, inv.nr. 377, dd. 17.10.1637 wordt een Roelof Straetman genoemd als mom-
ber over de kinderen van zal. Sicamber van Arnhem, schout van het ambt Rheden. Het Hof te
Dieren (eveneens ambt Rheden) was een bezitting van de Oranjes. Hierin ligt mogelijk een
relatie met Johan, jager op 't Loo.

E. DE JONGE, Apeldoorn

37. STUBBE (XL (1985) p. 328)
Hinderk Derks tr. Wijmeer 1.5.1740 Wupke Berends. Zij laten ald. tussen nov. 1740 en okt.
1751 zeven kinderen dopen. Na 1751 wordt dit echtpaar niet meer te Wijmeer genoemd.

E. W. TREFFERS, Blaricum

43. ADERLERHOF(XL(1985)p. 382)
Harmen Jans, ged. Vaassen 5.12.1745 als zn. van Jan Hendriks, van Aerlerhoff. Deze tr. (att.
van Apeldoorn) Vaassen 4.4.1738 Hendrina Jans, uit 't Broekland. Zij wordt lidmaat te Vaas-
sen voor Kerstmis 1739, met att. van Apeldoorn.
Hermen Jans van den Adelerhoff, doet belijdenis te Vaassen voor Paessen 1769 en vertrekt
17.2.1777 met att. naar Diepenveen. De Adelerhof of Aerlerhof was een boerderij in de ker-
spel Vaassen, gelegen in de richting Terwolde.

B. J. VAN DEN ENK, Apeldoorn

48. VAN EXTER (XL(1985)p. 383)
1. Jacobus van Exter, jm. van Harrigen, begr. Hoorn 9.3.1798 (Grote Kerk zuidzijde no. 305.

Hij kocht dit graf samen met Frans Jansz, coopman (zijn schoonvader?) op 9.7.1750), tr.
Hoorn 1S.7.1744 (aantekenen) wonende in de Schoolsteeg, Trijntje Frans Heerings, jd. van
de Koepoortsweg, belijdenis 16.3.1745, overl. Hoorn 7.9.1808, oud 83 jr. Kinderen: Jan
17.9.1747 en ald. overl. 7.5.1791, Lijsbeth, ged. ald. 19.10.1760.

2. Jan Sijmensz van Exter, ged. Hoorn 27.2.1685, koopt in de Grote Kerk graf.no. 555 zuidzij-
de 15.1.1707, otr. ald. 6.9.1710 als jm. van Nieuwendam, Trijntje Pieters Haring, van Ger-
ritsland, dr. van Pieter Pietersz Heeringh. Begr. Hoorn 10.8.1711 Grote Kerk graf no. 477
zz. Dit graf werd gekocht door Pieter Heering, als kindskind van Pieter Cornelisz Hee-
ringhs, metselaar, op 29.6.1707. Kind: Sijmen, ged. Hoorn 21.7.1711. Tr. (2) Hoorn
14.7.1714, als wedr. van de Kruisstraat

3. Jannetje Casteleins, van Harrigen onder Groedt. Het paar vertrekt juli 1714 met att. van
Hoorn naar Campen en Groedt. Geen dopen gevonden van hun kinderen.

4. Sijmen Jansz van Exter, ged. Hoorn 3.3.1658 op 't Noord, notaris ald. 1678-1704, otr. ald.
29.7.1684, komende van Oude Noort

5. Antje Volckerts, van het Oost, wed. Albert Jansz. Spangert, begr. juni 1704 in graf no. 555
zz -Grote Kerk Hoorn. Kinderen: Jan 27.2.1685, Magteltje 17.9.1686 en Sybrichje
17.9.1686. Jan en Magteltje erven als enige erfgenamen van Antje Volckerts haar graf in de
Grote Kerk op 15.6.1707.

8. Jan Jansz van Exter, bakker, tr. Hoorn 6.4.1642, als jm. in de Nieuwsteeg, Neeltje Joris,
jd. van Hoorn in de Gravestraat. Zoon: Jan 19.1.1645. Tr. (2) Hoorn 13.9.1648

9. Machteltje Jans, jd. van Saerdam. Kinderen: Crijntje (doop niet gevonden), Sijmen
16.3.1653, overl. 11 wk. oud, Sijmen 3.3.1658, Jannetje 8.6.1660, Marijtje 17.3.1665,
Neeltje 23.1.1667, Neeltje 21.4.1669. Minderj. kinderen in 1675: Crijntje, Sijmen, Jannitje,
Maritje en Neeltje.

W. J. VERHART, Sijbekarspel

53. VAN DUYNEN-VAN DER WILLIGEN/VAN HEUKELOM (XL (1985) p. 384).
Hendrik van Duynen, jm. alh. otr./tr. Varik 24.11/16.12.1736 Anna van Halen, jd. van Dor-
drecht.
In de marge: ondertrout en getr. tot Rotterdam.

J. G. G. P. VAN DER GRIEND, Nijmegen

Neelke Ariese van Heukelom, geb. Herwijnen 5.5.1678, is een dr. van Arie Franse van Heu-
kelum en Anneke Jans. Neelke doet belijdenis Herwijnen 23.7.1696 en is 19.1.1727 lidmaat als
wed. van Dielis Cornelisse Zars, zij nog doopgetuige op 2.12.1731 bij een zoon van haar broer
Frans.

Mevr. C. T. FLINK-PRINS, Dordrecht
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56. PIJNACKER-VAN ALPHEN (XL (1985) p. 384)
Apolonius Pijnacker werd gedoopt (niet geb.) Naaldwijk 11.12.1740, als zn. van Jacobus Pijn-
acker (1710-1794) en Bastiaantje Jongenburger (1709-1781), welke te Monster 7.9.1732 waren
getrouwd.
Verdere gegevens over dit echtpaar en een stamreeks Pijnacker zijn te vinden in NP 28 (1942)
Gen. Pijnacker Hordijk. ,
De grootvader van Apolonius, naar wie hij is vernoemd, Pleun Pijnacker, geb. 1676, was ge-
trouwd met Maria Brants, dr. van Jacobus Brants en Volckera van der Meijde. Over familie
Brants zijn gegevens te vinden in Blois van Treslong Prins, grafstenen Zuid-Holland II, 312 no.
37: grafsteen in de NH kerk te Pijnacker.

MR. Ph. M. SCHENKENBERG VAN MIEROP, Glimmen

VRAGEN

70. VAN DER LEEDEN-VINK
Gerrit van der Leeden en Adriana Vink, overl. Poederooyen 1827, (dr. van Gijsbert Vink en
Stijntje Muylenburg) laten ald. 21.8.1797 Gijsbertus dopen.
Gevr. doop van Gerrit en voorgeslacht van genoemde personen.
VAN DER LELIE-KEEREWEER
Jilles van der Lelie, van Leiden, otr. Amsterdam 12.4.1754 Maria Keereweer, van Leiden.
Gevr. herkomst van dit echtpaar, niet in Leiden gevonden.
OUDSTEYN
Anthonie Oudsteyn, van IJsselstein, overl. Amsterdam 1837 en Maria Margaretha Bruns, van
Leer, laten te Amsterdam 5.1.1794 (Ev.) Gerrit dopen.
Gevr. doop en voorgeslacht van Anthonie.

M. BESET, Diemen

71. DANSDORP-KORREBIJN
Willem Cornelis Dansdorp, opzichter bij Waterstaat, en Therezia Elisabeth Korrebijn krijgen
3 kinderen: Anna Engelina, geb. Katwijk a/d Rijn 26.7.1841, Hermanus Hendrik, geb. Aals-
meer 3.2.1843 en Willem Cornelis, geb. Katwijk 6.8.1844.
Gevr. huw. en voorgeslacht van dit echtpaar.

A. JAGER, Santpoort-N.

72. VANAMERONGEN
Willem van Amerongen, overl. Utrecht 19.2.1795, tr. (1) ald. 2.11.1735 Maria van Diepe(n);
tr. (2) ald. 17.7.1759 Johanna ten Ni(e)st (Tennist, ten Sist). Gevr. doop en voorgeslacht van
Willem.
Deze Willem niet te verwarren met naamgenoot afk. van Houten en overl. Utrecht 26.4.1797;
deze was 3x gehuwd: 26.12.1744 met Cunera van Amerongen, 4.5.1756 met Anna van den
Brink en 2.2.1773 met Jacomina de Heus. Ook van hem gaarne voorgeslacht.

J. VAN AMERONGEN, Leende

73. BOELHOUWER-DE ROODE
Cornelis Boelhouwer, van Amersfoort, geb. ca 1716 (RK), otr. Amsterdam 17.4.1738 Gesina
Maria de Roode, van Amsterdam, wed. Philippus Hoogtwout. Gevr. zijn voorgeslacht.
TEN HAGEN .
Christina Sara ten Hagen, van Utrecht, overl. Amsterdam 11.3.1862, otr. ald. 5.2.1808 Fredrik
Smelt. Zij brengt dan consent van haar vader Johannes mee. Gevr. nadere gegevens en voor-
geslacht van Christina en haar broer Bernardus, steenfabrikant te Utrecht, in 1842 oud 62 jaar.
DE SONNAVILLE
Annette, dr. van De Sonnaville, geb. Pekalongan 13.5.1839 (Almanak Ned. Ind. 1840), tr.
Soerabaja 19.9.1860 Johannes Cornelis Botter, wedr. van Johanna Adriana Kleijn. Haar moe-
der Anna overl. Batavia 15.5.1874. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Annette.

R. Ch. VERSCHUUR, Rotterdam

74. VAN DER WIJK '
Gevr. geb., huw. en voorgeslacht van het echtpaar Hendrik Klazes en Johanneske Jans, in
1778 in Sloten (Fr.) woonachtig. Hun zoon Klaas geb. ald. 1778 neemt later de naam Van der
Wijk aan.

H. VAN DER WIJK, Petten
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75. Ekker
Albert Jans Ekker, overl. Balk 9.10.1809 en Annigjen Alberts Roels, overl. ald. 23.8.1826,
krijgen op 23.3.1803 te Steenwijkerwold een dochter Annigjen. Gevr. nadere gegevens en
voorgeslacht van dit echtpaar.
VANGER
Lieuwe Ages Vanger en Jeltje Theunis laten te Paesens 20.12.1772 Hendrik dopen. Gevr. na-
dere gegevens en beider voorgeslacht.

J.TRINKS, Leeuwarden

76. ROSEMA(N)-BARELS
Hindrik Geerts Rosema(n), van 't Laar in het Graafschap Bentheim, overl. Groningen
15.7.1735, tr. ald. 16.6.1723 Anneghjen Barels, wed. Jan Roelofs van Lieveren, uit Drente.
Gevr. beider doop en voorgeslacht, alsmede doop van zoon Claas.

Mevr. G. H. ESSER, Rijswijk

77. VAN STAVEREN-DE VRIES
Hermanus Barends van Staveren, tr. (2) Wilnis 11.7.1710 Minke Hinnis de Vries. Gevr. nade-
re gegevens en beider voorgeslacht.
SIETEUR-WOUDENBERG, STAM
Arie Sieteur, afk. van Woerden, tr. Jannigje Woudenberg, verm. dr. van Gijsbert of Arie
Woudenberg, die otr. Bodegraven/tr. Utrecht 15/28.4.1744 Cornelia Stam. Gevr. nadere gege-
vens van genoemde personen en hun voorgeslacht.

A. C. HERWEIJER, Hilversum

78. SWAANBORN
Charles Swaanborn, jm. van Hasselt, otr. (NH) St. Michielsgestel 1.3.1707 Anna Catarina van
Zutphen, afk. van 's-Hertogenbosch en wonende te Gemonde onder Gestel. Gevr. nadere ge-
gevens en voorgeslacht van Charles.
Nadere gegevens gevr. van Elsken Swaenborn, van Utrecht, tr. Maarssen 15.4.1638 Gilles
Huiser.

Mevr. I. ZIJLSTRA-SWANBORN, Harderwijk

79. LOUWISEN
Hendrik Louwisen, geb. ca 1747, tr. Neerbosch 27.4.1777 zijn achternicht Hendrina Roelofs.
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Hendrik. Is hij een zoon van Louwis Gerrits uit
Wychen en Wilhelmina Hendriks, getr. Nederasselt 14.5.1731?

J. Th. AALBERS, Waddinxveen

80. PROTIN
Jean Jaques Protin, wedr., tr. 's-Gravenhage 30.11.1794 Willemina Keuninck. Gevr. nadere
gegevens en voorgeslacht van Jean, evenals van Jean Protin, ged. (Waals) Sedan 16.3.1661,
begr. 's-Gravenhage 7.7.1736 en van Louis Protin, geb. ca. 1692, begr. idem 5.2.mi, geh.
met Parette Vanet.

G.H. STOTIJN, Elsloo

81. DE BOCK
Met wie en wanneer trouwde Jan Jacobus Arnoldus de Bock, geb. 's-Gravenhage 16.3.1800,
kapitein administrateur van 3e Regt. Dragonders.

H. C. BAARENS, Kamperland

82. IJSERMAN (IJZERMAN)
Anthonie Userman, geb. Barneveld 7.8.1803 als zn. van Laurens Userman en Aaltje Voskuy-
l(en). Gevr. huw. en nadere gegevens van hun kinderen.
Albertus Userman, geb. Barneveld 20.4.1812 als zn. van Laurens Userman en Grietje Groe-
nenstein, tr. Scherpenzeel Maatje de Jong. Gevr. hun huw. en gegevens van de kinderen Hen-
drikus Gijsbertus, geb. 24.12.1838 en Margrita, geb. 16.12.1845 en hun nageslacht. Gevr. aan-
vullende gegevens nageslacht van Gerrit Laurens Ijzerman, geb. Barneveld 8.9.1844. overl.
Amsterdam 30.9.1907 en Gerredina Holzmann. Gevr. nadere gegevens en nageslacht van het
echtpaar Willem Us(z)erman, chirurgijn te Apeldoorn en Hendrina Herman(Harman), geb.
Apeldoorn 22.12.1765. Zij krijgen ald. tussen 1791-1809 vier kinderen.

M. J. IJZERMAN, Den Ham
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83. IVENS
Jacobus Jacobussen Ivens tr. Uden 1.2.1724 Christina Judocussen (Pelgroms). Zij laten ald. 5
kinderen dopen, waarbij alleen familie van moederskant aanwezig. Gevr. nadere gegevens en
voorgeslacht van dit echtpaar.

W.J.H. M. IVITS, Gemert

84. VAN RIEL-WICKELAAR, WEVER
Jacob van Riel en Catrijn Wickelaar laten te Hoorn kinderen (RK) dopen; Jan, ged.
27.8.1702, tr. Maria (Gellars) Wever. Gevr. aanvullende gegevens van genoemde personen.
VAN DEN BELT
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Engbert van den Belt, geb. 6.2.1754, overl. Enk-
huizen 24.5.1818.
HOEGEN/HUYGEN-CRAAYVANGER
Hendrina Hoegen/Huygen, geb. ca. 1732, overl. Doesburg 30.12.1817, is dr. van Jacobus Hoe-
gen en Jacoba Craayvanger.

Mevr. D. J. BAIS-HILLEN, Den Helder

85. IJZERMAN
Adam Ijzerman, ged. (Luth.) Leiden 10.6.1781, tr. ald. 18.8.1808 Hester Straatman. Gevr.
nadere gegevens en nageslacht van dit echtpaar.

P. H. IJZERMAN, Utrecht

86. VANSINDEREN
Ds. Ulbo (Ulpianus) van Sinderen en Hendrikje Halbertsma laten te Beetsterzwaag
15.11.1703 Trijntje dopen. Gevr. .nadere gegevens en voorgeslacht. Verm. is ook een dochter:
Janneke van Sinderen, geb. ca. 1716. Deze Janke, en haar echtgenoot Rindert Jacobs hebben
een zn. Ulbe. Deze tr. als Ulbe Rinderts, van de Gordijk 16.5.1762 Sjoukjen Ates, van Beets.
Janke van Sinderen komt als wed. van Rindert Jacobs op 20.2.1743 van Dronrijp naar Gorre-
dijk. Albert Tjibbes tr. 7.2.1762 Janke van Sinderen, beide van de Gordijk. Wie weet meer
van bovengenoemde personen?

R. VAN ZINDEREN BAKKER, Medemblik

87. VAN DER AART
Teunis van der Aart, jm. van Haarlem, tr. ald. 20.7.1783 Maria Engel(s)man, jd. ald. Gevr.
doop en voorgeslacht van Teunis, wiens vader verm. Cornelis heet.

J. BEDIJN, Noordwijk

88. VANDENBERGH
Joannes van den Bergh, geb. ca. 1779 te Leuverdal in IJsland, tr. Maasland 18.5.1811 Helena
Esbeukman. Kan IJsland misschien IJsselland zijn? Gevr. doop en voorgeslacht van Joannes.

A. HEERINGS, Delft

89. SLAGT-GROTE
Jan Jansz Slagt, koopman te Zaandijk, overl. 1790, tr. voor 5.7.1748 Geertje Jans Grote.
Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.
WARMPIE
Hendrik Frederiksz Warmpie, geb. volgens Reg. Civ. kanton Hoorn op 20.5.1776, rietdekker
te Middelie, overl. ald. 1845, tr. ald. 1804 Geertje Jans Hartog. Gévr. doop en voorgeslacht
van Hendrik.
BENTIJN-GAKIERS/CAQUIER
Jan Bentijn, bierbrouwer, overl. Edam 1682 en Jannetje Gakiers/Caquier, overl. ald. 1684,
krijgen te Edam tussen 1641-1652 elf kinderen. Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.

R. JOFRIET, Den Oever

90. SCHERMER
Floris Schermer en Elisabeth Duin hebben een zn. Johannes, geb. Velsen 1811, overl. Alk-
maar 5.3.1871. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Floris.

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

91. BLIEKENDAAL-VAN DER MEER
Gevr. het huw. van Cornelis Bliekendaal, geb. Zuilen 31.7.1829 als zn. van Cornelis Blieken-
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daal en Marrigje Bloemendaal, met Grietje van der Meer, geb. Huizen 18.4.1828 als dr. van
de turfschipper Hendrik Sjoerds van der Meer en Gerritje Wijgertse Schaap, woonachtig te
Alkmaar.

B. MULDER, Rotterdam

92. GROENENDIJK/GRONENDICK
Jan Aertsz, overl. Waarder, onder Woerden, 1627 en Aechtje Dircx hebben een zn. Dirck, die
ca. 1650 de familienaam Groenendijk, ook wel Gronendick, aanneemt. Gevr. nadere gegevens
en voorgeslacht van dit echtpaar.

H. GROENENDIJK, Amsterdam

93. VAN DORTMONDT-GROOTHAND
Cornelis van Dortmont, ged. Loon op Zand 6.1.1730, tr. 's-Gravenhage 9.5.1756 Maria Groot-
hand, verm. van Ravenstein. Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht en contact met
andere Van Dortmondt-zoekers.
VAN DER SMAN
Corstiaan van der Sman, geb. Wateringen ca. 1787, tr. Monster 5.5.1811 Adriana Tetteroo.
Gevr. doop en voorgeslacht van Corstiaan.
HARMEIJER
Christiaan Harmeijer, geb. ca. 1740, tr. (1) Scheveningen Margareta Busse, tr. (2) 's-Graven-
hage 5.2.1792 Jakomina Wilmink. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Christiaan.

J. H. KUIJPERS, 's-Gravenhage

94. VAN BINSBERGEN-ROELOFS
Adriaan van Binsbergen en Wouterke Roelofs laten Randwijk 16.5.1743 Jan dopen. Gevr. na-
dere gegevens en voorgeslacht van Adriaan.
BINSBERGEN-DE JAGER
Cornelis Binsbergen, overl. Doesburg en Cornelia de Jager laten te Doesburg 24.1.1761 Geer-
truida dopen. Gevr. nadere gegevens van Cornelis.
VAN DER VELDEN VAN CAPELLEN-VAN BINSBERGEN
Simon van der Velden van Capellen en Wilhelmina van Binsbergen hebben een dr. Esther,
geb. Amoerang (Celebes) 28.5.1855. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Wilhelmina.

E. VAN BINSBERGEN, Ede

95. JETSKEHANZES
Ged. Oudeschoot 26.12.1751, tr. Lippenhuizen 8.11.1778 Thomas Sybrensz, van Langweer.
Gezin nadien spoorloos. Wie weet meer?
GEERTJE HANZEDR.
Ged. Oudeschoot 28.12.1742, vertrekt ongehuwd 27.1.1775 van Heerenveen naar Steenwijk.
Daarna spoorloos. Wie weet meer van haar?
POSTMA
Rhomas Sybrensz Postma, geb. Rauwerd 5.6.1854, tr. Sneek 1.7.1883 Antje Hendriks Japsers.
Thomas overl. ca. 1888. Gevr. aanvullende gegevens van dit gezin.

E. J. POSTMA, Bilthoven

* De redactie wenst alle leden prettige feestdagen toe *
X en een heel gelukkig 1986! t
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