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WAPEN VAN GODFRIED VAN BOUILLON

(Gens Nostra XXXIX (1984) p. 336 en XL (1985) p. 140 en 265)

De vraag naar de oorsprong van de wapens heeft door de eeuwen heen heel
wat pennen in beweging gebracht. Dat hierop tot voor kort geen bevredigend
antwoord is gekomen en vele fantastische en soms tegenstrijdige theorieën het
licht hebben gezien hangt samen met de volgende factoren.

Heraldici zijn vaak onvoldoende historisch geschoold om dit geschiedkundi-
ge probleem het hoofd te bieden en omgekeerd hebben vakhistorici de beoefe-
ning van genealogie en heraldiek vaak - en terecht - beschouwd als een ijdel
vermaak1. De recencies van het 7de Internationale Congres voor Genealogi-
sche en Heraldische Wetenschappen (1964) in de historische vakbladen waren
in die toon gezet.

Het bij uitstek internationale probleem van het ontstaan van de wapens kan
niet met nationale middelen worden opgelost. Toch is er tot voor kort weinig
internationale uitwisseling van onderzoeksresultaten geweest. Door onvol-
doende kennis van vreemde talen hebben de oudere heraldici weinig kennis
kunnen nemen van wat er in het buitenland werd gepubliceerd2. Veel oudere
schrijvers laten de wapens dan ook binnen hun eigen taalgebied ontstaan.

De verschillende ontwikkelingen die geleid hebben tot het ontstaan van wa-
pens worden onvoldoende scherp van elkaar onderscheiden en de daarmee sa-
menhangende probleemstellingen onvoldoende scherp geformuleerd.

De ontwikkelingen zijn te herleiden tot een drietal hoofdgroepen:
- krijgstechnische ontwikkelingen; .
- sociaal-juridische en ten dele zelfs theologische ontwikkelingen;
- iconologische ontwikkelingen, de ontwikkeling van het herkenningsteken.
Het laatste decennium is de belangstelling voor de oorsprong en de ontwikke-
ling van wapens in de oudste tijd sterk toegenomen en de inzichten zijn mede
dank zij de voortreffelijke publicaties van Pastoureau3 aanzienlijk verdiept.
De Academie Internationale d'Héraldique wijdde in 1981 haar tweede collo-
quium geheel aan dit onderwerp4.

Het is momenteel communis opinio dat wapens in het tweede kwart van de
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12de eeuw op de Europese slagvelden zijn ontstaan uit de noodzaak om voor
vriend en vijand in de hitte van het gevecht duidelijk herkenbaar te zijn.
Krijgstechnische ontwikkelingen hadden geleid tot steeds zwaardere wapen-
rustingen voor bereden krijgslieden. De pothelm, een zware het gehele hoofd
omsluitende metalen helm die vlak voor het gevecht over de „capuchon" - de
zogenaamde „camail" - van de maliënkolder werd opgezet, maakte de ruiter
totaal onherkenbaar. Vooral ook op het toernooi was het noodzakelijk om de
tegenstander als persoon te kunnen identificeren. Daartoe werden herken-
ningstekens op de wapenrusting aangebracht. Daarom is heden ten dage een
herkenningsteken pas een wapen als het op een onderdeel van de middeleeuwse
wapenuitrusting, het schild, is afgebeeld.5.

Een andere bijdrage tot het ontstaan van wapens werd geleverd door de ont-
wikkeling van de zware ruiterij tot een aparte sociale klasse, de ridderschap6.
In de loop van de 12de eeuw voldeed de feodale structuur waarin de lagere
adellijke heer dienstbaar was aan een hogere, steeds minder aan zijn oorspron-
kelijke doel, de levering van militaire bijstand van de leenman aan de leenheer.
De lagere heren waren inmiddels ook bestuurderen geworden die het vechten
graag aan anderen overlieten en die node de wapenrok van hun leenheer aan-
trokken. Door de grotere heren werden die dienstplichtigen daarom vervangen
door beroepsmilitairen die zij recruteerden uit de stand der ministerialen of
dienstlieden, half-vrijen die functies vervulden op hun goederen, aangevuld
met vrijen en zoons uit lagere adellijke geslachten waarvoor geen plaats meer
was op het vaderlijke erfdeel. Inmiddels had ook de Kerk haar standpunt ten
opzichte van de oorlog en het krijgsbedrijf ingrijpend gewijzigd. De Lijdende
Kerk uit de eerste eeuwen na Christus was de Strijdende Kerk van de kruistoch-
ten geworden, die na Augustinus de rechtvaardigde oorlog erkende.

Zo veranderde ook het ideaal van de klasse der bereden krijgslieden. Want
hoewel heldenmoed en krijgsmanseer hooggewaardeerd bleven, mochten
strijdlust en zucht tot gewin nooit meer het doel zijn. Daarvoor in de plaats
kwamen deugden als trouw, dienstbaarheid en hulpvaardigheid. Trouw aan
kerk en christenheid, aan koning en eigen heer, dienstbaarheid aan de edele da-
me en bescherming voor weduwe en wees en alle zwakkeren in de samenleving.

Deze ruiters kregen gaandeweg de naam van ridders, hetgeen aanvankelijk
hetzelfde betekende. Maar door het veranderde ideaal steeg de riddernaam zo-
zeer in aanzien dat zelfs koningen en hoge edelen er zich mee lieten tooien. Zo
ontstond de ridderschap uit de ministerialiteit onder toetreding van de adel en
ze ging weldra beide in sociaal aanzien te boven. Deze nieuwe klasse wilde sta-
tussymbolen en vond die in haar wapen.

Het is opmerkelijk dat de ontwikkeling van ruiterij tot ridderschap en die
van kenteken op het slagveld tot familiewapen synchroon verlopen. In 1120
werd het Middelhoogduitse woord Ritterschaft voor het eerst gebruikt en de
nieuwe klasse consolideerde zich rond 1225.

Rest tenslotte de vraag welke figuren men als wapen koos en waaraan ze wer-
den ontleend. Voor dit iconologische probleem werden tot voor kort bijna uit-
sluitend zegels als bronnen voor het onderzoek gebruikt. Maar zegels zijn
kwetsbaar en veel zijn er in de loop der eeuwen verloren gegaan. Het onder-
zoek van geschreven teksten, miniaturen, wapenboeken, munten, afbeeldingen



/. Munt van Hugo III Candavène (ca 1100) met een haverschoof.
2. Zegel van Ingelram I (ca 1150) met haverschoven los in het zegelveld.
3. Zegel van Anselm (1162). De haverschoven versieren het paardendek.
4. Zegel van Hugo V (1223). Het zegel is beladen met een wapenschild met vijf kruiselings ge-

rangschikte schoven (Pastoureau, M., l'Hermine et Ie sinople p. 89).

op bouwwerken, zerken en gebrandschilderde ramen komt pas aarzelend op
gang.

In voorheraldieke tijd bestonden er al familietekens. Uit het gebied van St.
Pol-sur-Ternoise in het Zuiden van Vlaanderen zijn een drietal munten bekend
met haverstengels of een haverschoof. De plaatselijke graaf Hugo III, die zich
later Campus Avenae of haverkamp noemde, liet ze aan het begin van de 12de
eeuw slaan. Zijn oudste zoon en opvolger Ingelram (1143-1162) heeft haver-
schoven los in het veld van zijn ruiterzegel gevoerd en zijn tweede zoon Anselm
(1162-1174) plaatste ze op het paardendek. Hugo IV was de eerste die een echt
wapen voerde, maar hij koos twee gaande leeuwen omdat koning Hendrik II
van Engeland hem geridderd had (wapenadoptie). Op het zegel van Hugo V
(1223) de zoon van een dochter yan Hugo IV, wèl de opvolger maar uit het huis
Chatillon, komt een wapen voor met vijf haverschoven7.

Tien verschillende geslachten gesproten uit Dirk II graaf van Bar (1ilO3)
voerden in verschillende kleurcombinaties en met verschillende bijfiguren als
breuk, alle twee afgewende vissen. Van Dirk II zijn geen wapens bekend en in
zijn tijd kwamen ze ook nog niet voor. Het kan dus welhaast niet anders of
de familie moet een sprekend embleem gehad hebben. Bar betekent namelijk
zeebaars en is verwant met barbeel8.



Een andere bron waaraan men zijn teken kon ontlenen is het schild zelf, met
name de schildversterkingen en de schildversieringen. Zo kon een umbo of
schildknop met daarvan uitgaande uitgesmede stralen zoals die te zien zijn op
het schild van Godfried van Anjou, geworden zijn tot een karbonkel, een ver-
sterkte schildrand tot schildzoom, spijkerkoppen tot penningen, etc.

Op het Tapis van Bayeux dat uit voorheraldieke tijd stamt, zien we schildver-
sieringen in de vorm van „molenwieken", draken en zaagtandsneden. Het ge-
bruik was echter niet consequent en zeker niet erfelijk. Ze hadden naast een
herkenningsfunctie mogelijk ook een imponerende functie en een afschrikwek-
kende. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit soort tekens eerst tot persoonlijke en later
tot familiewapens geworden. Veel van dit soort tekens zijn van dierlijke of
plantaardige aard.

Eustaas II van Boulogne (f1088) komt ten minste twee maal op het Tapis voor.
Éénmaal markeert hij de plaats van de opperbevelhebber aan Normandische
zijde in de slag bij Hastings en draagt hij de door de paus aan Willem de Vero-
veraar geschonken banier. Éénmaal voert hij zijn eigen lansvaan met een witte
baan waarop drie bollen.

De banier van Eustaas van Boulogne naar het Tapis van Bayeux vertoont drie bollen op een baan.
Aan het begin van de 13de eeuw werden drie bollen het wapen van het graafschap en van de rege-
rende gravengeslachten.

. Sinds het begin van de 13de eeuw is het wapen van Boulogne bekend via de
zegels van een verre nazaat van Eustaas, gravin Ida van Boulogne en haar echt-
genoten die in haar naam het graafschap bestuurden. Het is een wapen met
drie bollen (2-1); de kleuren zijn op zegels uit die tijd niet aangegeven.

De banier die de plaats van de aanvoerder op het slagveld markeert is het
middelpunt van de strijd en een herkenningspunt voor de volgmanschap van
kleine vazallen. Ze vormen het - dienstplichtige - contingent dat hun heer,
op zijn beurt ook weer een vazal van een grotere heer, op de been moest bren-
gen. De banier, is daarom, anders dan.het veel jongere en aanvankelijk per-
soonlijke wapenschild, een gemeenschappelijk teken dat niet alleen een
contingent krijgslieden aanduidt, maar ook het gebied waar ze vandaan ko-
men. Het is.een feodaal gezagsteken. Dit verschil tussen banier en wapenschild
wordt fraai geïllustreerd in de „Züricher Wappenrolle" (ca 1240), waarin de
wapens voorkomen van 27 geestelijken. Deze worden niet afgebeeld op een
schild, maar pp een rechthoekige banier, omdat ze wel leenman waren, maar
als geestelijken geen ridder konden zijn.



Aan banieren ontleende wapens werden vaak gebiedswapens. Ze zijn veelal
tweekleurig en bestaan voor het merendeel uit geometrische figuren die moge-
lijk de aanleiding zijn geweest tot het ontstaan van schildverdelingen en he-
rautstukken. Als voorbeeld geven we de wapens: Vermandois - geschaakt,
Savoie - een kruis, Bourgondië (oud) - geschuinbalkt, Aragon-palen, Vlaan-
deren (oud) - gegeerd (dit is een zeer oude misvatting), Henegouwen -
gekeperd9. Curieus is in dit verband het wapen van Luxemburg. De oorspron-
kelijke leenvaan, bekend van de oudste ruiterzegels van de graven van Luxem-
burg, was gedwarsbalkt (van zilver en blauw?). Toen de graven van Limburg
ook graaf van Luxemburg werden zouden ze hier over heen de rode leeuw uit
hun aangeboren wapen zijn gaan voeren10.

Lange tijd hebben heraldici gezocht naar het oudste wapen en de eerste wa-
penvoerder, waarbij Godfried Plantagenet graaf van Anjou vaak ten tonele

Op de fameuze geëmailleerde koperen graf plaat
in Le Mans is Godfried Plantagenet, graaf van
Anjou ten voeten uit afgebeeld. Voor zich houdt
hij zijn licht gebogen wapenschild, dat tot voor
kort voor het oudste heraldieke wapen werd ge-
houdend Er zijn echter redenen om hieraan te
twijfelen. Volgens een kroniek kreeg hij het wa-
pen toen hij in 1127 door zijn schoonvader ko-
ning. Hendrik I van Engeland, met het zwaard,
werd omgord. Er zijn. echter geen eigentijdse
bronnen die de gebeurtenis bevestigen. Onze
kroniekschrijver Jean Rapicault, de monnik van
Marmoutiers, stelde zijn verhaal pas een halve
eeuw later te boek en op grond van kunsthistori-
sche gegevens is de grafplaat rond 1160 te date-
ren. We zijn dan in een periode dat de wapens
waren geaccepteerd.

Het schild is in het midden versterkt door een
schildknop of umbo waar vier gesmede stralen
vanuit gaan. Dit soort schildversterkingen kan
de aanleiding zijn geweest tot het ontstaan van
bepaalde heraldieke stukken, in dit geval een
karbonkel.



wordt gevoerd. Het is zeer de vraag of dit een zinvolle bezigheid is. Wapens zijn
niet zomaar uit de lucht komen vallen, en geen modegril die aansloeg of de
ontdekking van een enkele ridder. Ze zijn het resultaat van verschillende ont-
wikkelingen en omdat er in de loop der eeuwen veel bronnenmateriaal verloren
is gegaan mogen we blij zijn als we die ontwikkelingen ten naaste bij in deca-
den kunnen indelen.

Na nauwkeurige analyse van vele heraldieke zegels heeft Pastoureau" een
indeling gegeven die hier in tabelvorm verkort wordt weergegeven.
1120-1130 Enkele grote leenheren zegelen met ruiterzegels waarop banieren

voorkomen met geometrische figuren.
1130-1140 In het zegelveld komen losse stukken voor die later op wapen-

schilden tot wapens worden.
1140-1160 De eerste echte wapenschilden verschijnen.
1160-1180 Figuren worden erfelijk.
1180-1220 Verspreiding van het wapengebruik onder alle combattanten.
1220-1330 Verspreiding onder non-combattanten als geestelijken, vrouwen,

burgers, steden, gilden etc.
Het is daarbij opvallend en mogelijk meer dan een coincidentie dat het Mid-
delhoogduitse woord „Ritterschaft" voor het eerst in 1120 werd gebruikt en dat
de ridderklasse zich in het tweede kwart van de Ode eeuw consolideerde12.

Het fenomeen heraldiek afgrenzende van de voorgeschiedenis onderscheiden
we drie perioden:
Préheraldiek: het grijze verleden waarin men tekens voerde op het slagveld ter
herkenning of anderszins.
Protoheraldiek: van het midden der 11de eeuw (Slag bij Hastings en T&pis van
Bayeux) tot het midden van de 12de eeuw, de ontwikkeling van de krijgskunde
die herkenningstekens noodzakelijk maakte en het sociale bestel waarbinnen
dit kon gebeuren.
Heraldiek: na het midden van de 12de eeuw, de periode waarin het systeem
van herkenningstekens met zijn specifieke regels ontstond.

Soortgelijke ontwikkelingen bij andere volken en in andere culturen noemen
we paraheraldiek.

Bezien tegen de hiervoor geschetste ontwikkeling zal de vraag nu niet meer
zijn welk wapen Godfried van Bouillon voerde maar of hij een wapen voerde.
Er zijn geen zegels of andere bronnen bekend waaruit blijkt dat hij dat wèl
deed. Zijn zegels vertonen geen heraldieke figuren. Er zijn ook geen contempo-
raine bronnen waaruit blijkt dat zijn tijdgenoten het deden. De conclusie zal
dan ook luiden dat Godfried gèèn wapen voerde.

Anderhalve eeuw na Godfried's dood was het middeleeuwse leven zo door-
drenkt van de heraldieke gedachte dat het ondenkbaar was dat belangrijke
historische figuren niet gekenmerkt zouden zijn geweest door een wapen.

Matthew Paris beschreef het wapen van Godfried en zijn broer Boudewijn I
als: In zilver een gouden kruis. In 1217 was hij monnik geworden in St. Albans
Abbey en in 1244 schreef hij een Historia Anglorum die hij eigenhandig il-
lustreerde met fraaie wapenafbeeldingen. Ca 1254 schreef hij over het konink-
rijk Jerusalem13. Zoals heiligen op afbeeldingen kunnen worden
geïdentificeerd door hun attribuut (voor Petrus een sleutel en Paulus een



zwaard) zo kregen niet alleen pré-heraldieke historische figuren, maar ook le-
gendarische als King Arthur of bijbelse als koning David, in die tijd hun attri-
buut in de vorm van een wapen. Hierbij wordt in het midden gelaten of die
oude herauten die deze wapens registreerden zelf wel overtuigd waren van de
historische juistheid, of - onuitgesproken - wisten dat het fantasiewapens
waren.

We betreden hiermede het gebied van wat de Engelsen noemen de „attribu-
ted arms" en de Fransen de „héraldique imaginaire". In de Nederlandse heral-
diek zou men kunnen spreken van fabelwapens of fantasiewapens. Na de
heraldieke renaissance in het midden van de vorige eeuw werden deze wapens
kleinerend als historisch apert onjuist ter zijde geschoven en de bron die ze ver-
meldde als onbetrouwbaar bestempeld. Nu worden die bronnen opnieuw ge-
waardeerd, maar dan als tijdsdocument voor de periode waarin ze werden
opgesteld.

Zo neemt momenteel de belangstelling voor fabelwapens weer toe.
Pastoureau14 heeft onlangs een wapenboek samengesteld van de Ridders van
de Ronde Tafel, aan de hand van wapenboekjes die tot in de 16de eeuw door
miniatuurschilders werden gebruikt om ridderromans te kunnen illustreren.

In Engeland schreef Rodney Dennys15 „The Heraldic Imagination" (1975)
en in een ander boek „Heraldry and the Heralds" (1982) wijdde hij een apart
hoofdstuk aan deze attributed arms en aan het wapen van het koninkrijk Jeru-
salem. Aan dit laatste hoofdstuk zijn veel van de hierna volgende gegevens
zonder nadere bronvermelding ontleend.

Godfried van Bouillon moge dan geen wapen gevoerd hebben, als Bescher-
mer van het Heilig Graf had hij ongetwijfeld een banier, zoals van de andere
aanvoerders vermeld is dat zij hun banieren op de muren van Salomo's Tempel
plantten, ter bescherming van hen die daarin de wijk genomen hadden.

Om er een indruk van te krijgen hoe die er uit zag moeten we terug naar
het Tapis van Bayeux en wel naar de scène waar de vader van Godfried, Eustaas
van Boulogne de door paus Alexander II aan hertog Willem geschonken gewij-
de banier of gonfanon draagt. Door deze gonfanon kreeg de veldtocht het ka-
rakter van een kruistocht.

Dank zij de gedetailleerde afbeelding is hij precies te beschrijven: wit met
een geel (goud) kruis met aan de uiteinden iets verbreed uitlopende armen; in
de vier hoeken tussen de armen een blauwe schijf en alles binnen een gele
zoom. De vorm is vierkant met drie lange slippen, twee gele en een groene.

Anna Comena, de dochter van de Byzantijnse keizer die de binnenkomst van
de kruisvaarders in Constantinopel beschreef, omschrijft de banier van Hugo
van Vermandois, één van de aanvoerders, als: „De gouden standaard van Sint
Pieter". Bisschop Adhemar van Le Puy, de pauselijke legaat, had ook zo'n ge-
wijde vlag. We weten niet precies hoe ze er uit zagen, maar overeenkomst met
de gonfanon op het Tapis is waarschijnlijk, wit met een geel kruis en mogelijk
een toevoeging in de vorm van een zoom of een voorwerp tussen de kruis-
armen.

Matthew Paris was een tijdgenoot van Jan van Brienne, koning van Jerusa-
lem. Zijn beschrijving van het wapen van Jerusalem is dus wel betrouwbaar..
Hij beschrijft het eerst als: in zilver een gouden kruis en later als: in zilver be-



Toen tijdens de slag bij Hastings het gerucht ging dat Willem de Veroveraar zou zijn gesneuveld,
kon deze zich nog op zijn paard omdraaien en zijn helm oplichten om zijn volgelingen zijn gelaat
te tonen. Volgens het Tapis van Bayeux dat van deze slag een geborduurd verslag geeft, riep
Eustaas van Boulogne: „Hier is hertog Willem". Eustaas markeert de plaats van Willem als op-
perbevelhebber met de door de paus gewijde kruisbanier of gonfanon. Door deze banier kreeg
de tocht naar Engeland min of meer het karakter van een kruistocht.
(Tekening van de schrijver)

zaaid met gouden kruisjes, een gouden kruis. De Van Briennes hadden een be-
zaaid schild en het is dus heel wel mogelijk dat tijdens de regering van Jan van
Brienne een aanpassing van het wapen heeft plaatsgevonden. Door retropolatie
kan uit het eerste genoemde wapen het vermeende wapen van Godfried van
Bouillon zijn ontstaan.

Tijdens de regering van Jans opvolger Aimery van Lusignan werd het aantal
kruisjes in het schild gereduceerd tot vier, in elke hoek van het krukkenkruis
een.

Het Armorial Wijnbergen16 waarvan het desbetreffende deel is te dateren
gedurende de regering van Filips de Stoute, koning van Frankrijk (1270-1285)
geeft voor de Koning van Jerusalem: In zilver bezaaid met gouden kruisjes een
gouden herkruist kruis. Honderd jaar later, in het beroemde Armorial univer-
sel du heraut Gelre17 komt het wapen van Jerusalem vier maal voor, twee
maal voor Lodewijk II van Anjou-Valois, koning van Sicilië en Jerusalem (ge-
deeld: I, Jerusalem; II, Anjou), een maal voor Jacobus I van Lusignan, koning
van Cyprus en Jerusalem (Jerusalem gevierendeeld met Lusignan-Cyprus) en
een maal voor Hugo van Lusignan, prins van Galilea (Jerusalem gedeeld met
Lusignan en over alles heen een barensteel als breuk).

Op alle oude afbeeldingen wordt het kruis vergezeld van gewone kleine
kruisjes en dit lijkt mij ook de juiste vorm. De afbeelding in Pama's Rietstaps
handboek der wapenkunde en de identieke afbeelding in zijn Heraldiek en Ge-
nealogie (Utrecht 1969) zijn dus waarschijnlijk onjuist, evenals de afbeelding
in mijn boekje Heraldiek (Bussum 1966). Pama's gezag was twintig jaar gele-
den voor mij zo groot dat ik hem zonder verificatie citeerde.
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Het wapen van Jerusalem komt zowel alleen in het schild voor als gebroken
met andere familiewapens, zoals hiervoor is aangetoond. Zo ook het vermeen-
de wapen van Godfried van Bouillon.

Volgens Dennys18 geven veel 15de eeuwse Franse en Engelse wapenboeken
Godfrieds wapen weer als Jerusalem gedeeld met een halve van de deellijn uit-
gaande karbonkel, van goud op rood. Hierbij wordt een typisch Engelse wijze
van delen in praktijk gebracht: beide wapens worden gedeeld en het rechtse
deel van het ene wapen wordt tegen het linkse deel van het andere geplakt19.

Aan Godfried wordt ook wel een wapen toegeschreven gedeeld, met rechts het halve wapen van
Jerusalem en links een halve karbonkel (Naar Dennys, G., Heraldry and Heralds).
Godfried van Bouillon, koning van Jerusalem en hertog van Lothrike, naar een 15de eeuwse
houtsnede afgebeeld bij Gevaert p. 23. Hij voert het gedeelde wapen met rechts Jerusalem en
links Lothrike (in rood een zilveren dwarsbalk) (Gevaert, E., l'Héraldique, son esprit, son langua-
ge et ses applications p. 23).

Ook wordt het Jerusalemse kruis wel gedeeld met de zilveren balk in het rode
veld van de Neder-Lotharingen. Godfried was de erfgenaam van zijn oom
Godfried met de Bult of de Bultenaar, hertog van Neder-Lotharingen. Bouil-
lon behoorde daarbij. Ook het wapen van Neder-Lotharingen is legendarisch.
Gelre beeldt de banier van dit hertogdom af onder de naam Lotrike. De herto-
gen van Brabant, met name die uit het Bourgondische Huis, maakten aan-
spraak op die titel. Voor Filips de Goede was dit een argument om te trachten
de koningskroon te verwerven en het Middenrij k van Lotathrius te doen herle-
ven. Voor deze heraldiek interessante geschiedenis wordt verder verwezen naar
de verschillende publicaties hierover van Van Ettro20.
Tenslotte werd door Hoeben21 in dit blad gesuggereerd dat Godfried ook het
wapen van Boulogne naast dat van Jerusalem gevoerd zou kunnen hebben. Zo-
als hiervoor uiteengezet komt het wapen van Boulogne pas in het begin van
de 13de eeuw voor en ontstond het uit de oudere banier die het feodale teken
van het graafschap Boulogne was. Godfried heeft nimmer van die banier ge-
bruik gemaakt omdat hij nooit de grafelijke rechten heeft uitgeoefend. Ge-
bruik van dit teken als familiewapen is dus onwaarschijnlijk.

J. A. DE BOO
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Noten

1 De bekende cultuurhistoricus Prof. J. Huizinga was ook die mening toegedaan. In zijn autobi-
ografische „Mijn weg tot de historie" (Verz. Werk, Haarlem 1948 dl 1 p. 13) noemt hij zijn
voorliefde voor genealogie en heraldiek „een geheime zonde, die ik nooit geheel verzaakt en
afgezworen heb . . . "

2 Zelfs in het internationale tijdschrift Archivum Heraldicum (1971) p. 18-26 en 53-59, geeft het
duitstalige artikel van A. Kittel, „Wappentheorien", bijna geen anderstalige literatuurverwij-
zingen.

3 Michel Pastoureau (geb. 1947) schreef in 1972 zijn these voor de Ecole nationale des chartes
te Parijs over de planten- en dierenwereld in de heraldiek. Van zijn hand verschenen vele artike-
len over diverse heraldieke onderwerpen, waarvan er 24 zijn gebundeld in het boek PHermine
et Ie sinople, études d'héraldique médievale. Uitg. Le Léopard d'Or, 11 rue du 4-Septembre
75002 Paris (1982). Zijn voornaamste werk tot nu toe is wel zijn Traite d'héraldique (Editions
Picard, Paris 1979) een compleet nieuw opgezet handboek dat uitgebreid ingaat op de histori-
sche ontwikkeling van de wapens en dat internationaal veel erkenning geniet. Momenteel is hij
archivaris en conservator bij het medaillekabinet van de Nationale Bibliotheek te Parijs, met
als specialisme wapen- en zegelkunde.

4 Actes du He Colloque international d'héraldique, Bressanone/Brixen 5-9.X.1982 (Paris 1983),
getiteld Les origines des armoiries.

5 Zie de algemeen aanvaarde definitie in de diverse handboeken.
6 Winter, Jkvr. Dr. J. M. van, Ridderschap, ideaal en werkelijkheid. Bussum 1965, 2de druk

1972.
7 Warlop, E., „Campus Avenae", het wapen van de graven van Saint Pol. In: Gedenkboek Mi-

chiel Mispelon. Kortemark-handzame 1982 p. 587-599.
Afbeeldingen bij:
Galbraet, D. L., en Jéquièr, L., Manuel du blason. Nouvelle édition Lausanne 1977 p. 31.
Pastoureau, M., La génèse des armoiries, emblématique feodale ou emblématique familiale.
In: PHermine etc. op. cit. p. 85-91.

8 Pastoureau, M., Géographie héraldique des pays lotharingiens: l'influence des armes de la mai-
son Bar (XHe-XVe s). In: l'Hermine etc. op cit. p. 71-85.

9 Pastoureau, M., l'Apparition des armoiries en occident; état du problème (1976). In: l'Hermine
etc. op. cit. p. 51-70.
Aangaande het gegeerde schild van Oud Vlaenderen heeft Dr. Warlop aannemelijk gemaakt
dat dit een vergissing uit het begin van de 14de eeuw is en Dr. Loutsch houdt de gegeerde banier
voor de oude banier van Rethel, waarvan men ten tijde van Lodewijk van Male, graaf van
Vlaanderen de betekenis vergeten was en die daarom werd toegeschreven aan de oude Vlaamse
graven.

10 Loutsch, J. C , Armorial du Pays de Luxembourg. Luxembourg 1974 p. 28-30.
11 Pastoureau, M., Traite d'héraldique. Paris 1979.
12 Van Winter, op. cit. p. 20.
13 Dennys, R., Heraldry and the heralds. London 1982 p. 88.
14 Pastoureau, M., Armorial des chevaliers de la Table Ronde. Paris 1983.
15 Na een carrière in militaire en diplomatieke dienst (militair attaché) werd Rodney Dennys in

1961 Rouge Croix Pursuivant of Arms, dus lid van het Engelse College of Arms. Sinds 1967
is hij Sommerset Herald in welke functie hij een groot aandeel had in de organisatie van het
ceremonieel rond de staatsbegrafenis van Sir Winston Churchill en de investituur van de Prins
van Wales. Hij is Fellow van verschillende geleerde genootschapen, heeft vele heraldieke publi-
caties op zijn naam en is goed op de hoogte van de Engelse en anderstalige heraldieke lite-
ratuur.

16 Adam-Even, P., en Jéquier, L., Un armorial francais du XHIe siècle, l'Armorial Wijnbergen.
Archives Héraldiques Suisses (1951-1954) no 1259.

17 Adam-Even, P.. l'Armorial universel du heraut Gelre. Archives Héraldiques Suisses (1971)
nos 310, 736, 749 en 1482.

18 Dennys, op. cit. p. 59-61.
19 Boo, J. A. de, Over het samenvoegen van verschillende wapens. Gens Nostra XVIII (1963)

p. 207 e.v.
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2 0 Ettro, F. J. van, Het sprookje van het wapen van de graven van Leuven. De Brabantse Leeuw
24 (1975) p. 129

--, Een koningskroon voor hertog Philips de Goede. De Nederlandse Leeuw, XCVI (1979)
k. 146 e.v.

—, De Bourgondische oorsprong van enige provinciewapens in Nederland en België. Archief
van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 1979 p. 127 e.v. Overdruk met na-
schrift.

--, Welke waren de namen der zeventien Nederlanden? Jaarboek Centraal Bureau voor Genea-
logie dl 33 (1979) p. 127 e.v.

21 Gens Nostra XL (1985) p. 140.

VAN ASSENDELFT TOT RIJPERMAN

INLEIDING

Uit mijn kwartierstaat volgt hier een stamreeks, die in 1543 onder patronym
te Assendelft begint. De familie voert in 1656 in Landsmeer de achternaam As-
sendelft en na vertrek naar De Rijp komen zij weer onder patronym voor. Na
benoeming tot schoolmeester in Ursem wordt de naam Rijperman aangeno-
men, die tot heden nog voortleeft.

Door de bijzondere combinatie van de namen Garbrand en Floris, die niet
zo vaak voorkomt, kon vrijwel zeker de juiste afstamming opgespoord worden.
Van de aangehuwden zal ik ook enige bijzonderheden geven, indien aanwezig.

Alle opgegeven archiefstukken bevinden zich in het Rijks Archief te Haar-
lem indien niet anders vermeld.

Stamreeks

I. Floris Garbrand.
Fotocopieëncollectie A 26. 10de penning Assendelft. 1543 Floris Garbrand bezit 12 morgen
land, betaalt ƒ24.
A 27. Floris Garbrand bezit huis.
A 28. 1557. Floris Garbrand bezit 2 morgen + 5 roeden + huis en huurt nog 2 morgen.

II. Garbrand Floris, woont te Assendelft 1553, 1579 en 1581.
Fotocop. coll. A 27. 1553 Garbrand Floris bezit huis, betaalt 12 st 7 p. Bezit 1 morgen +
huisje.
A 28. 1557 Garbrand Floris heeft 2 morgen + 14 roeden eigen land.
O.R.A. 1993, dd. 5.3.1581. Garbrand Floris en Cornelis Floris, als oomen en voogden van
Pieter Floris en Claas Floris, nagelaten weeskinderen van wijlen Heer Floris Claasz, gepro-
creëert bij Antje Florisdr; Gerrit Floris, als neef en voogd van Antje Floris, mede nagelaten
weeskind van Floris voorsz.
O.R.A. 1993, dd. 31.3.1581. Garbrand Floris, losrente.

III. Willem Garbrand Floris, tr. Lijsbeth Dirks, dr. van Dirk NN en Comen
Duijff.

O.R.A. 1993, dd. 22.12.1579. Compareerde Willem Garbrands als man en vooght van Lijs-
beth Dircsdr zijn huisvrouwe ende Griete Dircsdochter geassisteerd met Jan Heijnricx Gael
haern rechtelijcken gecoren vooght in desen erffgenamen van Comen Duijff haern overle-
den moedere, verkopen land.
O.R.A. 1993, dd. 20.1.1581. Willem Garbrand Floris, borg.
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O.R.A. 1996, dd. 3.7.1591, fol. 200. Willem Garbrand Floris bekent schuldig te zijn 25. -
car. guldens jaarlijkse losrente aan Aellert Pouwels, poorter der stede Haarlem.

IV. Floris Willems, overl. voor 21.5.1632, tr. Neeltje Simons.
O.R.A. 2005, dd. 21.5.1632. Neeltje Simons, weduwe wijlen Floris Willems, geassisteerd
met haar zoon Garbrand Floris, bekent schuldig te zijn an Marijtje Cornelis, wed. wijlen
Doctor Augustijn van Teijlingen een jaarlijkse losrente van 15. - car. guldens.

V. Garbrand Floris, overl. voor 19.3.1668, tr. Trijn Gerrits, wonende te As-
sendelft vertrekken met attestatie in 1633 naar Knollendam.

O.R.A. 2005, dd. 18.2.1633. Garbrand Floris, voor hemzelven, voogt van Neel Simons, zijn
moeder, zich sterk makende voor zijn zusters, verkoopt 789 roeden land voor ƒ437. - . 10.
O.R.A. 2006, dd. 20.6.1637. Garbrand Floris treedt op voor zijn zusters Guurt, Griet en
Engel Floris, tevens voor zijn moeder Neeltje Simons.
O.R.A. 2012, dd. 19.3.1668. Trijn Gerrits, weduwe van Gerbrand Floris, zuster van Dieu-

wer Gerrits, weduwe van Simon Claas Wildeboer (zie: Twee eeuwen Wildeboer in Assen-
delft, Gens Nostra jg. XL (1985) p. 16)).

VI. Floris Garbrand Assendelft, ged. Assendelft 26.12.1636, schoolmeester
te Landsmeer van 1656-1664 (begin doopboek Landsmeer zijn eigen hand-
schrift), overl. voor 9.12.1676, tr. Guurtje Claas, dr. van Claas NN en Dieuwer
Dirks.

N.A. 4466, dd. 17.1.1678. Guurtje Claas, anders gezegd Meijnis, verklaart hierin, dat haar
man Mr. Floris Garbrandsz Assendelft, indertijd schoolmeester was tot Landsmeer en dat
zij daar woonden.
In Landsmeer worden ook nog een Aagje, Neel en Claas gedoopt. Claas echter met de ach-
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ternaam Swaen, en deze komt met die naam ook nog voor in de O.R.A. van De Rijp. Door
de grote brand in De Rijp in 1654 zijn de doopboeken en het O.R.A. van voor die tijd verlo-
ren gegaan.
O.R.A. 6378, dd. 13.2.1700. Compareerde Claes Pieters Swaen voor hem selven, Cornelis
Wouterse de Boer als in huwelijk hebbende Aagt Floris, Pieter Claas Erg als in huwelijk
hebbende Neel Floris. De gemelte Cornelis Wouterse de Boer, beneffens Claes Jansz Mars
als geauthoriseerde van den geregte alhier, in plaatse van Claes Florisz Swaen of sijne kin-
deren, overmits de selve Claes Florisz Swaen is uitlandig, sonder dat sijn huisvrouw Antje
Cornelis daarvan Tijdinge kan bekomen, en nog Griet Jans Vergaije als weduwe en boedel-
houdster van Garbrant Floris in dier qualiteit kintskinderen en enige erfgenamen van Dieu-
wer Dirks; verkopen een stuk land voor ƒ429.7. - .

VII. Garbrand Floris, ged. Landsmeer febr. 1658 (begin doopboek, overl.
De Rijp voor 14.5.1699, tr. ald. 23.1.1681 Griet Jans Vergaye (haar familienaam
blijkt uit de weeskameracte), overl. Dè Rijp 24.3.1704.

O.R.A. 6419, dd. 14.5.1699, fol. 288. Compareerde ter Weeskamer voor Weesmeesteren tot
Rijp Gerrit Claasz Purmerent en Cornelis Woutersz de Boer als voogden over de kinderen
van saliger Garbrant Florisz en Griet Jans, en hebben doen registreren de goederen op-
gestorven van Diewer Dirkx uijt kragte van de testamentaire dispositie van Jacob Meij-
nertsz Jonk bestaande in vijfhondert en twintig guldens aan contante penningen en een
sestepaart in een stuckjen lant leggende in de Banne van Rijp. De ƒ520 blijven onder be-
rustung van Griet Jans en zij zal de kinderen onderhouden voor ieder een gulden tien stui-
ver, dus voor vier kinderen zes guldens per week.
Dd. 5.6.1704 compareerde Gerrit Claasz Purmerent en Cornelis Wouters en verklaarden
dat Griet Jans Vergaije niet anders had nagelaten dan het huisje waar zij tot het einde van
haar leven in had gewoond, en dat nog belast was met een speciale hypotheek van ƒ 100
ten behoeve van Jochem Meijnerts Haen en nog een van ƒ50 ten behoeve van een persoon
die niet gaarne bekend was.
Dd 7.11.1709 compareerde Dirk Gerrits, uijt den hoofde van sijn vader die overleden is en
nog Aagt Floris, als weduwe van Cornelis Wouterse, die mede overleden is, en nog Guurtje
Garbrants, mitsgaders Neel Garbrants dewelke verklaarden dat de bovengemelte Guurtje
Garbrants het huijs hier boven gemelt hadde bewoont nog dat sij hadde onderhouden haar
jongste broeder, sijnde haar outste broeder omtrent in staat om hem selfs te redden en ver-
koren Dirck Gerrits tot voogt in plaatse van sijn vader over de nog onmondige kinderen
van Garbrant Florisz.

VIII. Floris Garbrand (ook Garmands), ged. De Rijp 3.9.1685, mr. timmer-
man, ouderling, overl. ald. 1.12.1750, tr. De Rijp 4.3.1714 Maartje Dirks
Scharn, ged. ald. 23.6.1686, overl. na 18.7.1723, dr. van Dirk Jacobs Scharn en
Bregt Jacobs.

N.A. 4493, acten 645 en 646, dd. 1.7.1723 en 18.7.1723.
Uit deze acten blijkt de afstamming van Maartje Dirks Scharn in vrouwelijke lijn van
Heertje Pieter Mettes, die overl. Graft 13.8.1657 en begr. De Rijp in de Herv. Kerk. Een
schild in medaillon op zijn grafsteen1.
Er worden 7 staken opgenoemd en 33 erfgenamen, die meest in De Rijp wonen. Zo ook
de broers en zusters van Maartje, haar moeder, grootmoeder en overgrootvader Heertje
Pieters Mettes, Grootschipper. Zodoende konden ook weer de ouders, grootouders en over-
grootvader van vaderskant opgespoord worden.

IX. Gerbrand Florisz Rijperman, ged. De Rijp 15.10.1719, schoolmeester,
voorzanger, eerst te Ursem en later te Velsen, begr. Velsen 22.7.1791, tr. Ursem
28.11.1745 Bregje Jans Spruyt, geb. Berkhout ca. 1722 (hiaat doopboek), begr.
Velsen 17.9.1808, dr. van Jan Adriaansz Spruijt en Jannetje Volkerts.
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Door de naam van de doopgetuige: Dirk Floris Rijperman in Velsen, veronderstelde ik dat
deze familie weieens uit De Rijp zou kunnen komen. Inderdaad heb ik de doop van de
broers Gerbrand en Dirk in De Rijp onder patronym gevonden.
De naam Spruijt komt al begin 1600 voor in Berkhout en behoorde aan een vrij gegoede
familie aldaar.

X. Jan Rijperman, ged. Velsen 12.7.1746, bode ald., overl. ald. 7.1.1827, otr.
Velsen 5.10.1770 (impost elk ƒ15) Grietje Kromhout, ged. Velsen 2.8.1744,
overl. ald. 7.12.1825, dr. van Barend Kromhout en Gerritje Brouwer.

De familie Kromhout is pas in 1737 in Velsen komen wonen, de vader van Grietje was daar
timmerman en later ook aannemer. Hij heeft tal van grote buitenhuizen gekocht, opge-
knapt en later weer van de hand gedaan samen met zijn zoon Hendrik. Zo kocht hij ook
's-Gravenlust in 1766. Het huis werd in de jaren 1766 en 1768 vergroot. Na het overlijden
van Barend Kromhout kwam het Herehuijs, zijnde een gedeelte van 's-Gravenlust in eigen-
dom van de erven Jan Rijperman, een stallinge en wagenhuijs kwam op naam van Hendrik
Kromhout. De weduwe Geertje van Koot (zijn 2e vrouw) verkocht 290 roeden boomgaard
en moestuin van 's-Gravenlust aan Johan Goll van Frankensteijn Sr., die in 1781 de nieuwe
eigenaar van Velserbeek was geworden. Twee woonhuijsen en een gedeelte van 's-
Gravenlust bleven op naam van Geertje van Koot en werden later verkocht2. Barend
Kromhout was ca. 1709 geboren in Brummen, waar nu nog het hotel-restaurant 't Krom-
hout bestaat, welk huis vroeger toebehoorde aan de ouders van Barend Kromhout3. Ter
gelegenheid van de bruiloft van Hendrik Kromhout met Johanna Swarts te Velsen op
15.11.1767 werd een bruiloftslied4 geschreven, waarvan zich nog een exemplaar in het Ge-
meentearchief van Velsen bevindt.

XI. Gerritje Rijperman, geb. Velsen 5.8.1775, overl. Bloemendaal 22.1.1816,
tr. Velsen 5.10.1798 Dirk van der Wateren, geb. Haarlem 16.8.1772, bouwman,
overl. Beverwijk 27.7.1836, zn. van Jan van der Wateren en Jacoba Pruijs (ook
Bruijs).

De familie van der Wateren komt in 1579 uit Leuven naar Antwerpen en heetten daar Van
de Water. Ze zijn dan RK. In 1696 trouwt in Haarlem Willem van de Water met Barber
Abrams in de gereformeerde kerk. Daarna van 1700 af is de familie Doopsgezind en woont
in Haarlem. Dirk is de eerste die gereformeerd wordt gedoopt en in de registers van de bur-
gerlijke stand Van der Wateren heet. Thans wonen nog vele Van der Waterens in de omstre-
ken van Velsen en Beverwijk.

Nolen
1 Bloys van Treslong Prins P.C. en J. Belonje. Genealogische en Heraldische Gedenkwaardighe-

den in Noord Holland, Utrecht 1931.
2 Gemser, H. en S. Schaafsma, samenstellers. Een kerk en een handvol huizen. Grepen uit de

geschiedenis van het dorp Velsen. Uitg. Stichting „Het Dorp Velsen", 1975.
3 R.A. Arnhem. Veluwezoom inv. nr. 987, dd. 3.5.1741.
4 Rolle, Siebe. Gisteren... haast onherkenbaar. Velsen toen en thans. Umuiden 1982.

A.G. MOLENDIJK-VAN DER PLOEG

Doopboek Loenen
23 aug. 1661. Loijert, sone van Cornelis Dircksz, De moeder Elsje Jans, dese
waren arme luijden, de man was Lazerus, maer waren litmaten van de gerefor-
meerde kerck, maer niet van Loenen.
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ZUIDMULDER BAKKER

GEBOORTE EERSTE PIETER 1795, LAATSTE PIETER STIERF 1975

Er zijn verscheidene geslachten, waarvan de familienaam ver in het verleden
teruggaat, daarnaast komt een aantal namen voor die maar een kort leven be-
schoren zijn. Zo ook de familie Zuidmulder Bakker, waartoe mijn moeder be-
hoorde. In 1795 wordt deze naam in het doopboek van de Doopsgezinde
Gemeente op het eiland Terschelling voor het eerst ingeschreven.

Op 9 augustus 1795 vermeldt het doopboek van West-Terschelling de geboor-
te van Pieter Adriaans Zuidmulder Bakker, onecht kind van Sieke Gerdes Bak-
ker. Hieruit kan men concluderen dat diens vader Adrianus Zuidmulder zal
hebben geheten. Aangezien deze naam op het eiland niet voorkomt, moet de
vader van elders zijn gekomen. Het meest voor de hand ligt, dat deze zeeman
of milicien was op een schip dat in november 1794 een veilige plaats zocht te-
gen de storm.

Na lang zoeken bleek de naam Zuidmulder te Rotterdam voor te komen.
Daarbij komt dat aldaar een Adrianus geboren en getogen is die de vader van
Pieter zou kunnen zijn. Zijn levensloop luidt als volgt:

Adrianus Cornelis Zuidmulder, zn. van Pieter Zuijdmulder en Maria There-
sia Gordeijn, geb./ged. (RK) Rotterdam 14.1/14.1.1775, sjouwer, overl. Rotter-
dam (Leeuwenstraat 5/623) 16.8.1852, tr. (1) ald. 14.11.1803 Friphona (Frefena)
van Langeveld, geb. en ged. Leiden (RK) 26.11.1723, overl. Rotterdam (gast-
huis) 27.3.1807; tr. (2) ald. 9.10.1808 Jenne Maria van Eijs(s)en, geb. Tiel
31.3.1782, overl. Rotterdam 12.6.1859, dr. van Chiel van Eijsen en Helena van
Tricht.

Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Catharina, geb. Rotterdam 25.8.1803.

Uit het tweede huwelijk:
2. Pieter Johannes, geb. Rotterdam 7.5.1814.

Sieke Bakker moest de naam van haar tijdelijke minnaar onthouden. Er was
immers een overheidsbesluit dat het vroedvrouwen verbood om ongetrouwde
kraamvrouwen te helpen, voordat zij de naam van de verwekker van het kind
hadden genoemd. Aan gehuwde kraamvrouwen werd deze vraag niet gesteld,
omdat werd aangenomen dat de wettige echtgenoot ook de vader van het kind
was.

In de kustplaatsen waren de verhoudingen toch enigszins anders dan in het
binnenland. Omdat de meeste mannen als zeelui of vissers veelal lange tijd,
soms jaren, van huis waren, moesten de vrouwen alles zelf regelen en de kinde-
ren groot brengen. Veel vrouwen waren ook op jonge leeftijd al weduwe, door-
dat schepen met de bemanning vergingen. Het was dan ook geen uitzondering
dat gehuwde vrouwen zich tijdens de afwezigheid van hun man troostten met
een andere man.

Volgens een akte in het oud rechterlijk archief van Terschelling (inv. nr. 6954)
d.d. 18.12.1775 verklaren Foppe Ziebes en Ytje Hellendoorn de vroedvrouw,
dat Geertje Fokkes, weduwe van Wouter Teunisz Geest te West Terschelling ge-
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zegd heeft „dat zij de drie kinderen, die zij bij het leven van wijlen haar man
had geprocreëerd en geteelt het eerste bij een seker persoon heeft gehad, het
tweede kind bij haar man en het derde bij een ander persoon".

Pieter werd in het gezin Bakker liefderijk opgenomen. Zelfs nadat Sieke op
11 mei 1799 beviel van een dochter, genaamd Katharina Everts Houteveen, was
er in de krib van de bedstee nog wel plaats. Maar als een derde „vreemde eend"
zich aankondigt wist Sieke de vader nog voor de geboorte over te halen om met
haar in het huwelijksbootje te stappen. Haar levensloop is:

Sieke Gerkes Bakker, dr. van Gerke Popkes Bakker en Antje Cornelisse Rot-
gans, geb. West-Terschelling 17.9.1772, overl. ald. 8.6.1842, tr. ald. 5.7.1801 Cor-
nelis Houtkooper, geb. Harlingen 16.10.1768, bootsman, later visser, overl.
West-Terschelling 15.2.1852, zn. van Jacob Houtkooper.

Kinderen, geb. West-Terschelling:
1. Pieter Adrianus Zuidmulder Bakker, geb. 9.8.1795.
2. Katharina, geb. 11.5.1799.

Uit dit huwelijk geb. West-Terschelling:
3. Jacob, geb. 15.1.1802.
4. Gerke, geb. 13.9.1803.
5. Hendrik, geb. 10.9.1805.
6. Oepke, „onecht", geb. 11.6.1808.
7. Pieter, geb. 27.11.1810.

Genealogie

I. Pieter Adrianus Zuidmulder Bakker, geb. West-Terschelling, 9.8.1795,
doopsgezind, groeit op in het huis nr. 213 van stiefvader Cornelis Houtkooper
en werd zeeman, loodsleerling en loodsman, overl. ald. 3.7.1863, tr. ald.
16.12.1821 Wietske de Beer, geb. West-Terschelling 14.8.1796, NH, dienstbode,
overl. ald. 30.10.1878, dr. van Pieter IJsbrands de Beer en Tietje Gauwes Span-
jer.

Uit dit huwelijk, geb. West-Terschelling:
1. Pieter, volgt Ha.
2. Tietje Zuidmulder Bakker, geb. 27.8.1822. NH, overl. Harlingen (zieken-

huis) 10.2.1905, tr. West-Terschelling 27.3.1845 Joost Krul, geb. ald.
28.4.1821, NH, zeeman, later loods, overl. Vlieland 21.10.1899, zn. van
Teunis Stevens Krul en Maike Joosten Mink.

3. IJsbrand, geb. 26.4.1824, spoorloos verdwenen.
4. Anna Bakker, geb. 10.10.1825, werkster, overl. West-Terschelling 30.6.1873,

tr. ald. 14.6.1847 Johan Christiaan de Boer, geb. ald. 1.11.1823, zeeman,
verdronken vóór 1864, zn. van Hendrik Lubs de Boer en Johanna Frederi-
ca Voigt.

5. Sieke Zuidmulder Bakker, geb. 3.7.1827, dienstbode, overl. Water-
graafsmeer 4.2.1908, tr. Amsterdam 23.2.1854 Ulrich Gustav Hermann
Schmedes, geb. Emden 1.11.1820, schildersknecht, schilder, winkelier,
overl. Breukelen 19.4.1893, wedr. van Emelia Rosalia Bonnafond en van
Dorothea Wittich, zn. van Margaretha Catharina Schmedes.

Voor haar huwelijk werd geboren:
a. Pieter, geb. Amsterdam (Binnengasthuis) 27.1.1851, overl. ald.

12.2.1851.
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6. Gerrit, volgt Ilb.
7. Maamke, geb. 14.8.1831, overl. West-Terschelling 8.9.1832.
8. Hendrik, volgt lic.
9. Catharina Zuidmulder Bakker, geb. 25.3.1838, overl. West-Terschelling

6.9.1859 (in het kraambed), tr. ald. 1.8.1859 Pieter Starrenburg, geb. ald.
6.1.1831, zeeman, overl. Amsterdam 1.9.1893, zn. van Arien Jans Starren-
burg en Antje Iges Lettinga.

10. Cornelis, volgt lid.
11. Reintje Zuidmulder Bakker, geb. 10.11.1841, overl. West-Terschelling

.8.1.1911, tr. ald. 22.10.1868 Reinder de Beer, geb. West-Terschelling
14.2.1845, zeeman, later arbeider, overl. ald. 10.12.1897, zn. van IJsbrand
Ariens de Beer en Neeltje Eelkes Koop.

Ondanks de elf spruiten, waarvan vijf zonen, telt de hele familie slechts vijf
generaties, alle aangevoerd door een Pieter. Doordat Terschelling nauwe be-
trekkingen had met de havenstad Amsterdam, verdeelden de familieleden zich
over beide plaatsen zonder later ooit contacten meer te onderhouden. Het
merkwaardige daarbij is dat de Amsterdamse tak stug vasthield aan de familie-
naam Zuidmulder Bakker, terwijl de Terschellinger familie de naam beperkte
tot Zuidmulder.

Ha. Pieter Zuidmulder Bakker, geb. West-Terschelling 27.8.1822, NH, zee-
man, later scheepsbevrachter, overl. Amsterdam 4.1.1904, tr. ald. 8.8.1849 Ma-
ria Hansen, geb. Amsterdam 6.12.1825, overl. ald. 26.6.1905, dr. van Pieter
Hansen en Gerritje van Hulsen.

Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam:
1. Pieter, volgt lila.
2. Gerrit, volgt Illb.
3. Hendrik, geb. 17.8.1854, overl. Soerabaja 28.12.1876.
4. Sieke, geb. 8.12.1856, overl. Amsterdam 7.12.1874.
5. Louisa Maria, geb. 16.8.1858, overl. Amsterdam 23.11.1876.
6. Maria Zuidmulder Bakker, 28.9.1861, overl. Schiedam 12.8.1922, tr. Am-

sterdam 15.4.1886 Paulus de Mos, geb. Schiedam 8.10.1862, schipper,
overl. ald. 1.6.1919, zn. van Johannes Cornelis de Mos en Pieternella van
der Valk.

7. IJsbrand, volgt IIIc.
8. Levenloze zoon, geb. 19.8.1865.
9. Cornelis, geb. 3.11.1866, overl. Amsterdam 26.3.1872.

10. Johanna, geb. 10.6.1869, overl. Amsterdam 27.3.1872.
11. Christiaan Zuidmulder Bakker, geb. 25.11.1871, barbier, overl. Amsterdam

9.1.1970, tr. ald. 15.7.1897 Wilhelmina Maria Wijkhuizen, geb. Haarlem
25.2.1868, overl. Amsterdam 25.1.1940, dr. van Johannes Wijkhuizen en
Geertje Martens.

lila. Pieter Zuidmulder Bakker, geb. Amsterdam 11.4.1850, scheepstuiger,
scheepswerkman, overl. ald. 5.3.1900, tr. ald. 17.10.1878 Anna Johanna Maria
Catharina van Bruggen, geb. Amsterdam 24.4.1849, strijkster, overl. ald.
2.10.1910, dr. van Wilhelm van Bruggen en Magrita Steffina Nauman.
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Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam:
1. Pieter, geb. 13.8.1879, overl. Amsterdam 28.2.1880.
2. Pieter, geb. 8.4.1881, overl. Amsterdam 2.3.1885.
3. Margaretha Steffina, geb. 21.6.1883, overl. Ermelo 14.2.1913.
4. Anna Johanna Maria Catharina, geb. 12.1.1885, vertr. 5.5.1914 ongehuwd

naar Haarlem.
5. Gerrit, volgt IV.
6. Sientje, geb. 28.6.1890, overl. Amsterdam 13.6.1891.

IV. Gerrit Zuidmulder Bakker, geb. Amsterdam 11.11.1887, herenkapper,
overl. Ede 20.2.1935, tr. Amsterdam 10.7.1919 Antje van den Hove, geb. ald.
27.2.1898, overl. Uithoorn 29.11.1957, dr. van Izaak van den Hove en Geertuida
Margaretha Huntelaar.

Uit dit huwelijk, geb. Ede:
1. Pieter, volgt V.
2. Geertruida Margaretha Zuidmulder Bakker, geb. 2.3.1924, tr. Uithoorn

14.6.1949 Hendrik de Jong, geb. Uithoorn 27.8.1922, monteur, zn. van Hen-
drik de Jong en Ufke Minkes.

V. Pieter Zuidmulder Bakker, geb. Ede 16.6.1920, ankerwikkelaar, maga-
zijnmeester, verkoper, administrateur, overl. Amsterdam 20.11.1975, tr. ald.
10.6.1942 Adriana van Ieperen, geb. ald. 3.7.1921, dr. van Albertus van Ieperen
en Johanna Christina Hommerich.

Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam:
1. Ansje, geb. 9.4.1944.
2. levenloze zoon, geb. 5.6.1948.
3. Wilma Mande, geb. 20.10.1959.

Illb. Gerrit Zuidmulder Bakker, geb. Amsterdam 6.8.1852, koffiehuishou-
der, tapper, overl. ald. 26.8.1900, tr. Purmerend 19.12.1878 Catharina Jochman,
geb. ald. 27.5.1846, overl. Amsterdam 25.8.1933, dr. van Cristoph Heinrich
Jochman en Anna Catharina Elisabeth Karseboom.

Üit dit huwelijk:
1. Maria Anna Catharina Zuidmulder Bakker, geb. Amsterdam 23.9.1882,

overl. ald. 18.9.1970, tr. ald. 1.9.1904 Jan van Doornik, geb. Amersfoort
12.7.1872, rijwielhandelaar, overl. Amsterdam 28.2.1936, zn. van Willem
van Doornik en Helena Smit.

IIIc. IJsbrand Zuidmulder Bakker, geb. Amsterdam 18.8.1863, hofmeester,
conciërge, overl. Schoten 2.11.1914, tr. Monnickendam 15.9.1889 Woubina Snie-
der, geb. ald. 2.1.1869, pensionhoudster na 1914, overl. Haarlem 7.2.1941, dr.
van Willem Snieder en Trijntje Visser.

Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam:
1. Maria, geb. 23.8.1890, dienstbode, kraamverzorgster, overl. Haarlem

4.10.1974.
2. Catharina Woubina Zuidmulder Bakker, geb. 27.7.1892, costuumnaaister,

overl. Tjepoe (NOI) 15.8.1930, tr. Amsterdam 23.3.1916 Frangois Gerardus
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Bes, geb. ald. 22.1.1892, machinist Bataafse Petroleum M., zn. van Klaas
Bes en Johanna Sophia Plaat.

3. Pietje Zuidmulder Bakker, geb. 23.4.1894, naaister, overl. Haarlem 4.4.1969,
tr. ald. 11.1.1917 Petrus van Muijen, geb. ald. 23.12.1884, magazijnknecht,
rijtuigschilder, huisschilder, overl. Haarlem 12.1.1962, zn. van Hendericus
Joannes van Muijen en Wilhelmina van Breero.

4. Antje, geb. 3.10.1895, overl. Amsterdam 30.1.1896.
5. Pieter, geb. 10.2.1898, overl. Amsterdam 5.3.1898.

Ilb. Gerrit Zuidmulder Bakker, geb. West-Terschelling 14.2.1828, zeeman,
overl. ald. 18.3.1871, tr. ald. 9.12.1858 Klaasje Starrenburg, geb. West-
Terschelling 20.3.1827, overl. ald. 9.9.1895, dr. van Arien Jans Starrenburg en
Antje leges Lettinga.

Uit dit huwelijk, geb. West-Terschelling:
1. IJsbrand, geb. 16.11.1858, overl. West-Terschelling 17.5.1882.
2. Arien, geb. 16.11.1859, overl. West-Terschelling 11.9.1864.
3. Pieter, volgt Illd.
4. Antje Zuidmulder (Anna van Kakke), geb. West-Terschelling 2.8.1862, overl.

ald. 2.8.1941, tr. ald. 9.11.1890 Jacob de Beer, geb. ald. 1.9.1867, visserman,
overl. ald. 28.12.1849, zn. van Eelke de Beer en Sietske Krab.

5. Gerrit, geb. 22.3.1864, overl. na 1910.
6. Klaas, geb. 21.9.1870, overl. West-Terschelling 6.11.1901.

Illd. Pieter Zuidmulder, bijgenaamd Pieter van Hekke, geb. West-
Terschelling 13.11.1860, matroos haringvisserij, scheepskok, overl. ald.
8.5.1930, tr. ald. 12.3.1885 Alida Hankes, geb. ald. 9.10.1859, overl. ald.
1.1.1903, dr. van Hendrikus Hankes en Clasina Sophia Vork.

Uit dit huwelijk, geb. West-Terschelling:
1. Levenloze dochter, geb. 30.7.1885.
2. Clasina Sophia Zuidmulder, geb. 22.10.1886, huisnaaister, overl. Amster-

dam 12.10.1924, tr. West-Terschelling 13.12.1912 Jacobus Bos, geb. ald.
8.5.1886, zeeman, stuwersbaas KNSM, overl. Amsterdam 22.8.1952, zn. van
Dirk Bos en Catharina Hinriëtte Muller.

3. Anna Zuidmulder, geb. 16.8.1891, dienstbode, overl. Leeuwarden 14.11.1969,
tr. West-Terschelling 15.5.1915 Pieter Blaauw, geb. Ten Boer (Gr.) 26.2.1883,
hoofd MULO-school, overl. West-Terschelling 4.10.1924, zn. van Hendrik
Blaauw en Trientje Schoonveld.

4. Elisabeth Zuidmulder, geb. West-Terschelling 5.1.1894, werkster, overl. Har-
lingen 19.12.1965, tr. Alblasserdam 27.6.1916 Corstiaan Verwaard, geb. ald.
21.4.1892, stuurman sleepvaart, zn. van Arie Verwaard en Dirkje van Dijk.

lic. Hendrik Zuidmulder Bakker, geb. West-Terschelling 22.6.1833, matroos
koopvaardij, overl. 1.2.1863 (Hendrik viel 's morgens 11 uur overboord van het
Ned. stoomschip Willem I, gevoerd door kapitein R. H. Hazewinkel, op reis
van Amsterdam naar Hamburg, stomende ter hoogte van Vlieland en ver-
dronk), tr. Amsterdam 15.3.1860 Klaasje Vervoort,géb. ald. 13.12.1831, overl.
Haarlem 16.9.1916, dr. van Bernardus Dirk Vervoort en Elsje Pandermaat. Zij
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hertr. Amsterdam 13.4.1871 Gerrit de Waard.
Uit dit huwelijk, geb. Amsterdam:

1. Hendrik Bernardus, geb. 14.12.1860, overl. Amsterdam 16.8.1864.
2. Elsina C/ara, geb. 25.5.1862, overl. Amsterdam 4.7.1880.

lid. Cornelis Zuidmulder, geb. West-Terschelling 7.12.1839, matroos ter
koopvaardij, later stuurman vissersvaartuig, overl. ald. 22.2.1887. Het familie-
verhaal gaat dat hij heeft deel genomen aan de burgeroorlog in de Ver. Staten
(1861-1865). Hij had op het slagveld onder een laag lijken gelegen en toen was
hem nog een kleine teen afgeschoten, maar verder bracht hij het er heelhuids
af. Weer terug op Terschelling ging hij samen wonen met Aatje Spits, bijge-
naamd Aal de Bokkevrouw, geb. West-Terschelling 22.11.1840, dr. van Cornelis
Jacobs Spits en Antje Liewes de Graaf. Zij was daar echter 31.1.1867 getrouwd
met Christiaan Kuyper, wedr. van Margaretha de Geus en had een zoon Corne-
lis, geb. ald. 11.11.1868. Christiaan voer als matroos ter koopvaardij en vond
de huisdeur op slot toen hij eens onverwachts thuiskwam. Hij klopte en kreeg
te horen: „wij verwachten geen bezoek!" Maar Christiaan bleef kloppen en de
deur werd dan ook geopend. Voor de verbouwereerde echtgenoot stond in een
baaien rode onderbroek Cornelis Zuidmulder. Vloekend draaide Christiaan
zich om en ging onderdak zoeken bij zijn eerste schoonvader, die een herberg
had. Bij vonnis van 3.11.1869 verkreeg hij echtscheiding.

Cornelis Zuidmulder en Aatje Spits bleven samenwonen en kregen kinderen
die officieel werden ingeschreven onder de naam Spits, maar in het dorp Van
Zuid werden genoemd.

Uit deze verbintenis, geb. West-Terschelling:
1. Catharina, geb. 17.12.1871, overl. West-Terschelling 22.10.1875.
2. Pieter, geb. 30.7.1873.
3. Aafje, geb. 3.10.1874.
4. Hein, geb. 21.10.1876.
5. Gerrit, geb. 7.12.1878, overl. West-Terschelling 12.12.1879.
6. Catharina, geb. 10.9.1881.

In 1870 voer Cornelis als matroos op het barkschip „Christina" met bestem-
ming Batavia. In 1885 was hij als stuurman op de schokker (vissersvaartuig)
„Voorloper" van Terschelling betrokken bij een aanvaring. Het schip was 19 ja-
nuari van het eiland vertrokken om nabij de Doggersbank te gaan vissen. Toen
het aanstalten maakte om naar huis te zeilen werd het heel erg mistig. Of-
schoon zij de misthoorn bliezen en de lantaarns aanstaken doemde plotseling
een stoomschip op die de vissersboot aan stuurboord ramde, zodat het lek
werd. Op het hulpgeroep van de vissers keerde het Spaanse schip „Capeador"
terug, nam de bemanning aan boord en sleepte de gehavende boot naar Ham-
burg, waar zij 's avonds acht uur op 21 januari aankwamen. Aan boord was
Cornelis Kuyper, die zich in de scheepsverklaring voor de Nederlandse Consul-
Generaal Cornelis Zuidmulder noemde.

Na het overlijden van Cornelis Zuidmulder in 1887 op Terschelling bleef
Aatje met de kinderen achter. Zij stierf 12.10.1935, bijna 95 jaar oud en werd
op de oude begraafplaats1 naast Cornelis begraven.

D. BOS
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PRAKTISCHE AANWIJZINGEN
VOOR HET ZOEKEN NAAR MILITAIREN IN HET

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF (ARA)

Inleiding

Allereerst een korte introductie voor hen die de eerste stap naar het ARA nog
niet hebben gezet. Het ARA is een groot wit gebouw dat pal naast het Centraal
Station in Den Haag is gelegen. Om het gebouw te bereiken kunt u gebruik
maken van de zijuitgang rechts van de perrons. In het gebouw zijn tevens ge-
huisvest het Centraal Bureau voor Genealogie, het Koninklijk Nederlandsch
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde en het Iconografisch Bureau. In
de hal treft u verdere aanwijzingen aan waar u zich naar toe kunt begeven. Di-
rect naast het gebouw ligt de Koninklijke Bibliotheek met een schat aan boe-
ken die ook voor genealogen van belang kunnen zijn.

Als u de leeszaal van het ARA binnenkomt, treft u direct links een balie aan
waar u informatie kunt krijgen en diverse stencils voor verschillende soorten
onderzoek. Er zijn onder andere stencils voor de Stamboeken van militairen,
voor onderzoek van KNIL-militairen en onderzoek in de archieven van de Vere-
nigde Oost-Indische Compagnie. Bij deze balie ziet u tegen de zijwand drie rij-
en van twee kasten genummerd A-F. Deze kasten bevatten de inventarissen van
de drie afdelingen waarin het ARA is verdeeld. Iedere afdeling heeft een eigen
kleurcode welke overeenkomst met het opschrift van de kasten en de omslagen
van de inventarissen. Uit de kasten steken tabkaarten met een nummercode en
de naam voor het archiefonderdeel. De kleur- en nummercode vergemakkelijkt
het zelf zoeken en terugzetten van de inventarissen.

De indeling is als volgt:
kast A, bruin, Eerste Afdeling: Centrale overheid tot 1795
kasten B, C en D, rood, Tweede Afdeling: Centrale overheid na 1795
kasten E en F, groen, Derde Afdeling: Rijksarchief in de provincie Zuid-
Holland.

De Derde Afdeling is vergelijkbaar met de rijksarchieven in de overige pro-
vincies. De Tweede Afdeling is als volgt onderverdeeld:
2.01 Franse Tijd 1795-1813 2.14 Onderwijs, Kunsten en Weten-
2.02 Hoge Colleges van Staat schappen
2.03 Algemene Zaken 2.15 Sociale Zaken en Volksgezond-
2.04 Binnenlandse Zaken heid
2.05 Buitenlandse Zaken 2.16 Verkeer en Waterstaat
2.06 Economische Zaken 2.17 Volkshuisvesting en Wederop-
2.07 Erediensten bouw
2.08 Financiën 2.18 Bedrijven
2.09 Justitie 2.19 Verenigingen, stichtingen,
2.10 Koloniën comité's e.d.
2.11 Landbouw 2.20 „Indische" bedrijven, vere-
2.12 Marine nigingen
2.13 Oorlog 2.21 Persoonlijke collecties.
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Wat de archieven van de genoemde Afdelingen en departementen inhouden,
staat uitgebreid beschreven in „De archieven in het Algemeen Rijksarchief',
deel IX uit de serie „De archieven i n . . . " van Samsom in Alphen a/d Rijn
(ISBN 9014032218). Dit boek is een uitstekend hulpmiddel voor een goede
voorbereiding op een bezoek aan het ARA.

Voor onderzoek naar militairen zijn uit dit overzicht van belang 2.02 Hoge
Colleges van Staat, waartoe onder andere de Algemene Rekenkamer behoort
waaronder de Pensioenregisters (overheid en semi-overheid!) vallen, 2.10 Kolo-
niën, waaronder de archieven van de KNIL vallen, 2.12 Marine, welke de ar-
chieven van de zeemacht (Marine en Korps Mariniers) bevatten en 2.13 Oorlog,
welke de archieven van de landmacht bevat. De klappers op de stamboeken van
de KNIL zijn ondergebracht bij 2.13.

Deze archieven zullen - in omgekeerde volgorde - de revue passeren.
Daarbij wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste inventaris-
sen en hun inhoud. Enkele voorbeelden verduidelijken de werkwijze en wat u
in de archiefstukken kunt verwachten.

De landmacht en het KNIL

2.13.04 Systematische en numerieke lijst van de dienststaten en stamboeken van
officieren 1814-1877 (1923).
a. Systematische lijst: dienststaten van gepensioneerde officieren in 1815,
dienststaten naar periode (met klapper), dienststaten gewezen officieren (met
klapper), biografisch tableau infanterie en rang- en conduitelijsten infanterie;
b. Stamboeken: van Nederlandse eenheden in het algemeen en in het bijzonder
van infanterie, cavalerie, artillerie, genie en marechaussee, van niet-
Nederlandse eenheden zoals Belgische officieren, Infanterie Regiment van
Oranje Nassau, de Zwitserse regimenten, Bataillon van Luxemburg, en van ko-
loniale troepen waaronder het koloniaal werfdépöt;
c. Numerieke lijst: inv.no. l-203a lijsten per bataillon of regiment van legeron-
derdelen, inv.no. 204-417 dienststaten officieren per stamboeknummer met di-
verse klappers per groep van stamboeknummers, inv.no. 418-424 rang- en
conduitelijsten, inv.no. 425-443 stamboeken.

2.13.05 Klapper op de stamboeken van Officieren van de Landmacht
1813-1924, deel I letter A-J.

2.13.06 Klapper op de stamboeken van Officieren van de Landmacht
1813-1924, deel II letter J-Z.

De beide klappers vormen een snelle toegang tot hetgeen onder 2.13.04 is be-
schreven. De klappers bevatten voorin een modelaanvraagbriefje waarop u pre-
cies kunt zien hoe u een stuk moet aanvragen. Verder treft u hierin aan de
hierboven genoemde numerieke lijst op de stamboeken 1814-1877 (inv.no.
1-443) en op de stamboeken 1850-1924 (inv.no. 444-613). De eigenlijke klapper
bestaat uit vier kolommen: de familienaam in alfabetische volgorde (let wel:
dit kan ook de weduwe van een officier zijn!), voorletters of voornamen, het
inventarisnummer van het stamboek en de bladzijde.

Voorbeeld:
in 2.13.05 komt onder de letter D voor: Diks, Franciscus Cornelis 527-165. Op
het aanvraagbriefje wordt dit: Stamb. Offi. inv.no. 527. Uit de numerieke lijst
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blijkt dat 527 is het 21e Regiment Infanterie, periode 1880-1924. Na ontvangst
van het stamboek wordt op blz. 165 de volgende inschrijving aangetroffen:
Diks, Franciscus Cornelis, stamboeknummer 8507, zn. van Paul Cornelis en
Catharina Elisabeth Smit, geb. 5.8.1899 te Amsterdam, wonende aldaar. Bij het
18e Reg. Inf.
Vrijwillig verbonden als adspirant-vaandrig bij het Reservepersoneel der Land-
macht bij "de Infanterie en op dato met onbepaald verlof den 21 Maart 1918;
Is ingeschreven voor de militie voor de lichting van het jaar 1919, voor de ge-
meente Amsterdam;
In werkelijke dienst tot eerste oefening den 3 Augustus 1918
Reservekorporaal den 5 Februari 1919
Reservesergeant den 10 Mei 1919
Vaandrig en op dato overgeplaatst bij het 21e Reg. Inf.
den 1 October 1919
Met groot verlof den 31 December 1919
Benoemd tot Reserve tweede luitenant bij het 21e Reg.
Inf. bij KB no. 85 den 5 Juli 1920
Terug den 11 September 1922
Met groot verlof den 30 September 1922

2.13.07 Klapper op de stamboeken van Officieren van het KNIL 1815-1940.
2.13.08 Supplement op de klapper stamboeken van Officieren KNIL

1813-1940.
Deze beide klappers zijn op dezelfde wijze opgezet als de klappers 2.13.05 en
2.13.06. Ook hierin treft u voorin een modelaanvraagbriefje. Echter, een groot
aantal stamboeken, met name de inv.nos. 614-694, zijn niet op de studiezaal
te raadplegen vanwege de slechte staat waarin zij verkeren. Er is evenwel een
beperkte mogelijkheid om deze door informanten te laten raadplegen. Voor in-
formatie hierover kunt u zich wenden tot de servicebalie bij de ingang.

2.13.09 Voorlopige inventaris van militaire stamboeken van onderofficieren
en minderen van de landmacht 1813-1844.

2.13.10 Inventaris van de stamboeken van onderofficieren en minderen van
de landmacht, ca. 1845-ca. 1900.

2.13.11 Als 2.13.10, 1870-1924.
Deze drie klappers bevatten voorin een modelaanvraagbriefje en een uiteen-

zetting over de te volgen werkwijze bij het opzoeken. Vervolgens treft u aan
een numerieke lijst inventarisnummers met daarachter de dienst of het legeron-
derdeel (infanterie, garnizoenstroepen, cavalerie, artillerie, genie, hospitalen,
KMA, Vrijwillige Jagers, Korps Marechaussee, Koloniale troepen), de stam-
boeknummers en de jaren waarover deze nummers lopen. Achterin bevindt
zich een klapper op de legeronderdelen met verwijzing naar de inventaris-
nummers.

Probleem bij deze klappers is dat u al moet weten bij welk legeronderdeel
en bij benadering in welk jaar de door u gezochte persoon in dienst is getreden.
Via andere bronnen, bijvoorbeeld huwelijksbijlagen of Nationale Militie-
lijsten, kunt u hier meestal wel achter komen. Als het legeronderdeel bekend
is, dan zoekt u achter in de klapper bij dat legeronderdeel het inventarisnum-
mer van het gezochte jaar op en vraagt dit aan. U krijgt dan een register waarin
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per jaar en daarbinnen per kwartaal de namen van de indienstgetredenen staan
in niet-alfabetische volgorde (!) met daarachter hun stamboeknummer. Vervol-
gens zoekt u in de numerieke lijst in de klapper de serie stamboeknummers op
waarin het door u gezochte nummer valt en vraagt het inventarisnummer op
dat daarbij staat. U moet dus twee keer opzoeken en aanvragen voordat u de
staat van dienst van de gezochte persoon hebt.

Voorbeeld:
gezocht wordt Jeremias de Jong, geb. 's-Gravenhage 1840, aldaar na 1860 niet
meer in het bevolkingsregister vermeld, blijkens familiepapieren militair in In-
dië, onderscheiden voor krijgsverrichtingen in de Ie en 2e Expeditie tegen At-
jeh in 1873/74. Hij zal dus tussen 1860-1873 via het koloniaal werfdépöt in
Harderwijk naar Indië zijn vertrokken.

In 2.13.10 vinden we achterin de klapper op de legeronderdelen: inv.nos.
1480-1675 I Koloniaal Werfdépöt Harderwijk. Deze inv.nos. bestrijken de jaren
1844-1907. Hieruit wordt nummer 1675C, welke loopt over de periode
1865-1872, aangevraagd, op goed geluk. Dit register wordt bladzijde na blad-
zijde doorgenomen totdat we onder 1868, eerste kwartaal, vinden: 47965 de
Jong, Jeremias. Vervolgens pakken we weer klapper 2.13.10 maar kijken nu in
de numerieke lijst. Daar zien we voor 1868 het volgende:
inventarisnummer stamboeknummers jaar
1535 47583-48339 1868
1536 48340-48988 1868
1537 48989-49535 1868
1538 49536-50124 1868
Het blijkt dat stamboeknummer 47965 te vinden is in inv.no. 1535 welke dan
wordt aangevraagd. In dit stamboek vinden we de volgende inschrijving:
47965 de Jong, Jeremias, (afkomstig van) 21658 2e Reg. Vesting Artillerie, ou-
ders: Jeremias en Johanna Catharina Donart, geb. 's-Gravenhage 13.4.1840,
laatst gewoond hebbend te 's-Grav:, signalement (enz.), loopbaan:
Bij 's Rijks Marine als ligtmatroos 30 September 1857
matroos 3e klasse 23 Augustus 1858
matroos 2e klasse 4 September 1862
Den 30 Sept. 1865 wegens volbragten diensttijd uit Z.M. Zeedienst ontslagen.
Bij het 4e Reg. Inf. den 17 Mei 1867 ingedeeld als plaatsvervanger voor Hen-
drik Leendert Schram der ligting van 1867 uit de gemeente Delft onder no. 94
die den 2.5.1867 was ingelijfd (no. 54138 op het stamboek).
Den 17 Mei 1867 overgegaan bij het 2e Reg. Vesting Artillerie met eene vrijwil-
lige verbindtenis voor zes jaren met ƒ30,- handgeld.
Den 15 Febr. 1868 overgegaan bij het Koloniaal Werfdépöt met eene vrijwillige
verbindtenis voor zes jaren bij de Koloniale troepen ingaande met den dag van
inscheping met ƒ200,- gratificatie.

Gedane veldtogten (enz.):
Van 2 tot 24 Augustus 1858 in de Noordzee
Van 25 October 1858 tot 7 April 1859 in den Atlantischen Oceaan
Van 1 Julij tot 3 Augustus 1859 in de Noordzee
Van 18 Julij tot 9 Augs: 1862 in West-Indië
Van 21 Mei 1863 tot 9 Mei 1865 in Oost-Indië
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Den 18 Maart 1868 te Nieuwe Diep overgegaan aan boord van het schip
Kosmopoliet II, bestemd naar O.I.

U ziet aan de hand van dit voorbeeld dat het wat ingewikkelde opzoekwerk
uiteindelijk beloond is met een vrij gedetailleerd stukje levensloop. Op dezelf-
de wijze kan ook het vervolg van zijn loopbaan bij het KNIL worden opge-
zocht. Ook kan bij de Marine nog verder worden gezocht naar het schip
waarop hij gediend heeft.

2.13.12 Klapper controle op tractementen van officieren e.d. 1817-1844.
Voorin treft u weer een modelaanvraagbriefje aan. De klapper bevat alfabe-

tisch de familienaam, voorletters, registernummer en volgnummer. Het blijkt
dat de klapper ook weduwen van officieren bevat onder hun meisjesnaam!

De zeemacht

2.12.02 Aanhangsel van het Marine-archief na 1813.
Dit aanhangsel bevat lijsten van aangenomen manschappen: inv.nos. 148-164

Amsterdam (1814-1905), inv.nos. 165-176 Antwerpen (1818-1829), inv.nos.
177-191 Rotterdam (1814-1829), inv.no. 192 Willemsoord (1906), inv.no. 193
klapper op de inv.nos. 148-192.

We beginnen met inv.no. 193 aan te vragen. We krijgen dan een klapper
waarin in alfabetische volgorde staan familienaam, voorletters, inv.no. en blad-
zijde. Bijvoorbeeld: Vroom, F. J. de 157-419. Vervolgens vragen we inv.no. 157
aan. We krijgen dan een dik boekwerk met voorbedrukte bladzijden. Op blad-
zijde 419 vinden we dan de volgende informatie:

Franciscus Jacobus de Vroom, in 's Rijks zeedienst als scheepsjongen op de
gage van ƒ6,- 's maands, aangenomen voor Z.M. schip Zeeland, B.d.R.
(= buiten de rede), geb. Amsterdam, zn. van Nicolaas en Petronella Maria
Broekhof, laatst wonende te Amsterdam, beroep scheerder, ongehuwd, geloof
RK, aangenomen te Amsterdam 28 Dec. 1824, conditiën van aanneming: 8
jaar, signalement (enz.), oud 17'/i jaar.

2.12.05 Klapper op de stamboeken van Marine-officieren vóór 1850.
2.12.06 Klapper op de stamboeken van Marine-officieren na 1850.
Deze klappers zijn vergelijkbaar met de eerder genoemde klappers op de

stamboeken van officieren van de landmacht.
2.12.07 Klapper op de stamboeken van schepelingen 1839-1882.
2.12.08 Klapper op de stamboeken van Mariniers 1814-1900.
Deze twee klappers zijn als volgt ingedeeld: familienaam, voorletters, ge-

boortenaam, stamboeknummer en inv.no. Dit werkt vrij gemakkelijk. We vra-
gen het inv.no. aan en kijken vervolgens onder het betrokken
stamboeknummer.

Voorbeeld:
in 2.12.08 staat Diks, B. 2.10.1811-5946-33. We vragen inv.no. 33 op en vinden
dan onder nummer 5946:
Diks, Barend, ouders Theunis Hendrik en Maria Elizabeth Staverman, geb.
Amsterdam 2.10.1811, laatst gewoond hebbend in dienst, signalement (enz.).
Bij Korps gekomen:
Den 12 April 1840 geëngageerd als Marinier 2e klasse voor den tijd van zes ja-
ren, handgeld vijfentwintig guldens.
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Tevoren: vrijwillig geëngageerd bij het Korps Rijdende Artillerie als Kanonnier
2e klasse, en voor den tijd van acht jaren met ƒ25,- handgeld, den 14 Maart
1833, Kanonnier Ie klasse 28 Jan. 1834, Korporaal 1 April 1834, Fourier 9 Mei
1834, gepasporteerd tegens aanzuivering zijner schuld op het Kleeding en Re-
paratiefonds 29 Maart 1840.
Bevordering bij het Korps:
Korporaal 21 Sept. 1840, Marinier 3e klasse 18 Mei 1841.
Gedane veldtogten (enz.):
Bij gelegenheid van den Opstand in België bij het Mobile Leger 1834.
Afgegaan:
Den 10 September 1842 in het Kwartier te Willemsoord overleden.

Opvallend in dit voorbeeld is dat naast de loopbaan bij het Korps Mariniers
ook de vorige loopbaan bij de landmacht geheel wordt weergegeven. Dit maakt
de stamboeken tot een waardevolle bron van informatie en vergemakkelijkt het
verder zoeken.

2.12.09 Klapper lijsten van aangenomen schepelingen 1814-1829 en
1904-1906.

Deze klapper is gelijk aan het onder 2.12.02 beschreven inv.no. 193.

Koloniën

2.10.06 Klapper op het stamboek van Burgerlijke Ambtenaren in Ned.-Indië en
de Gouvernements Marine (vanaf 1836).

Zoals reeds uit de titel blijkt heeft deze klapper slechts ten dele betrekking
op militairen. Hij is echter van groot belang omdat veel militairen na afloop
van hun contract in Indië zijn gebleven en daar in overheidsdienst zijn gegaan.
In de klapper zit voorin weer een modelaanvraagbriefje. Verder staan er achter-
eenvolgens de familienaam, voorletters, inv.no. en bladzijde. Het inventaris-
nummer bestaat uit een letter-cijfercode.

Voorbeeld:
in de klapper staat: Diks, J. Dl-33. We vragen aan Dl en vinden óp bladzijde
33:
Diks, J., kwaliteit: Letterzetter bij de Landsdrukkerij te Batavia.
Bevorderd tot letterzetter der Ie klasse bij idem (?) op ƒ150,- 's maands/
Kennisgeving: Javasche Courant 1888 no. 79/IB 28 Sept. 1888 no. 16.
Op verzoek eervol uit 's Lands dienst ontslagen/Kennisgeving: Javasche Cou-
rant 1890 no. 68/IB 28 Aug. 1890 no. 22.
Pensioen: ƒ447,- 's jaars/IB 1 Oct. 1890 no. 3.

2.10.09 Registers Indische pensioenen 1815-1939.
Deze registers zijn wegens tijdgebrek nog niet onderzocht. Wel kan worden

opgemerkt dat personen die u in 2.10.06 vindt en die aanspraak op pensioen
hebben, in deze registers zult terugvinden.

Algemene Rekenkamer

De inventaris van het archief van de Algemene Rekenkamer is onderverdeeld
in enige rubrieken. De pensioenregisters vindt u terug in de rubriek Vaste
Posten, aangeduid als VP. Het opzoeken geschiedt ook hier in twee stappen.
Allereerst zoeken we in de inventaris van de VP het onderdeel pensioenen van
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militairen op en in dat onderdeel het inv.no. van de klappers. Let hierbij goed
op, want de nummering is nogal verwarrend waardoor we snel de indruk krij-
gen de klapper van het volgende onderdeel te hebben! Zo vinden we van
VP 90B tot en met VP 104 de Pensioenen van de Landmacht en van VP 116
tot en met VP 137A Pensioenen en gagementen van de Landmacht. Er zijn ook
onderdelen die betrekking hebben op verklaringen en bewijzen van erfrecht. In
het onderdeel 116-137A vinden we dat inv.nos. 132 en 133 klappers zijn. Deze
worden aangevraagd. De klappers zijn alfabetisch. Achter de familienaam
staan de voorletters en een nummer. Dit nummer wordt in de numerieke lijst
die vóór de klappers geplaatst is, teruggezocht. We vinden dan het bijbehoren-
de inv.no. dat aangevraagd wordt.

Tol slot nog een paar wenken

De registers en stamboeken zijn merendeels grote en zware boekwerken. We
hebben hierin meestal de inschrijving die we zoeken, snel gevonden. Het aantal
boekwerken dat we tegelijk kunnen aanvragen, is echter beperkt, terwijl het
halen en brengen tijd en inspanning kost. Wees dan niet teleurgesteld als u min-
der kunt doen dan u verwacht had. Probeer de wachttijd nuttig te gebruiken
door dan de achtergrondinformatie in de inventarissen door te lezen, het tijd-
rovende terugzoeken in de verwijzingsregisters te doen en dergelijke.

Verder is het door de omvang van de boekwerken niet mogelijk fotokopieën
te krijgen. Wel kunnen afdrukken van microfilmopnamen worden gemaakt.
De prijs hiervan valt mee. Informatie hierover kunt u krijgen bij de aanvraag-
balie achter in de studiezaal.

Wilt u op zaterdag komen dan moeten de gewenste stukken de vrijdag daar-
voor worden gereserveerd. Dat is natuurlijk een lastige zaak als we alleen via
een verwijzingsregister erachter kunnen komen welk stuk we willen laten reser-
veren. Bij de voorbereidingen hiermee dus rekening houden.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over legeronderdelen, uniformen,
militaire geschiedenis en dergelijke dan kunt u ook nog terecht in de biblio-
theek van het Legermuseum in Leiden.

R.A.J. DIX

ADDENDA ET CORRIGENDA

KWARTIERSTAAT HENNINK

(Gens Nostra XXXIX (1984), p. 215-225, 264-280 en 423-424; XLI (1986),
p. 34-39)

lb. doctorandus 1.7.1986.
lc. aanvullen: c. Paulien Leonie, geb. Heemstede 21.9.1986.
12. otr. Barradeel/tr. (2) Harlingen 7.6/5.8.1877.
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Deelkwartierstaat Ten Duis (17)
(met medewerking van de heer H. G. Frowijn te Oldenzaal)

68. Christia(a)n (ten) Du(i)s, dagloner, otr. (1) Goor 4.6.1763.
136. Jan (ten) Dui(j)s, ged. Goor 16.5.1692, overl. vóór 28.3.1767, tr.
137. Fenne(ken) Pee(s)sen, ged. in Den Agterhoek (deel van Hengelo), ged. Hengelo (O)

10.5.1696, overl. op/na 4.7.1739.
138. Jan Willemsen Meulenkol(c)k, boerwerker, overl. Rijssen in/na 1760, otr. ald. 20.2.1741
139. Aeltjen Smeijers, ged. Rijssen 7.4.1702, boerwerkster, overl. ald. op/na 16.12.1760.
272. Harmen Hermans (van de) Duis, otr. Goor 3.3.1691
273. Gees(s)se(n) Janssen Kolvoort, geb. in/na 1660.
274. Albert Pe(e)se(n), geb. Woolde, ged. Hengelo (O) 1645, otr. ald. 1.5.1670
275. Ael(tj)e(n) Hassinck, geb. Woolde, ged. Hengelo (O) 1649.
278. Oerrit(h) Smei(j)ers, tr.
279. Jenneken Brouns.
564. Jan Hendrickzen van Kol(d)voort, geb. gericht Borne ca. 1635, wieldraeijer (wielmaker),

overl. tussen 1670 en 1689, tr. Goor 10.10.1660.
547. Aeltjen Janssen, geb. Goor.
548. Geert Pefe)se(n), tr. in/voor 1645
549. Fenneken.
550. Berent Hassinck, tr. in/voor 1645.
551. Trijntjen Holters.

1094. Jan ter Haar.

DEELWKARTIERSTAAT VAN HENGEL (19)
(met medewerking van de heer W. Enterman te Voorburg)

77. Gerritjen Landeweert, waarsch. geb. Holten ca. 1727.
154. Jan Freriks, van Rijssen, landbouwer op de Landeweer in de Beuseberg onder Holten, otr.

(2) ald. 30.3.1728 Aaltien Jansen Reijlink; otr. (1) ald. 28.6.1722
155. Aaltjen Hendriks, in de Landeweer.
159. vervalt: wed. van Gorsselick Wentinck.
308. Frerik voor den Boom, bij de Oosterhof onder Rijssen, overl. na 28.6.1722.
310. Hendrik Wiilems Landeweer, in de Beuseberg, overl. na 28.6.1722, tr.
311. waarsch Jansdr.
318. Gorsselick Wentinck.
622. Jan Landeweer, in de Beuseberg.

DEELKWARTIERSTAAT PAALMAN (21)
(met medewerking van de heren W. Enterman te Voorburg en G. Goorman te Nieuwegein)

85. Hendrikjen Bregeman, ged. Deventer 23.11.1738.
86. Jan Jansen Nieulandt (Borgman), otr./tr. Gorssel 16.10/13.11.1756
87. Margaretha (Grietje) Jansen (Weyenbargs).

169. Willemke Jansen, jd. van de Boerendans, ged. Holten 19.8.1708.
170. Wolter Bregeman, ged. Deventer 22.9.1715, tr. (2) 1782 Teune Willegers, wed. van Teunis

Overbrink; tr. (1)
171. Geesken Hendriks (Leetink).
338. Jan Wiilems Smeenk, trouwt in op de Boerendans, overl. vóór 7.7.1720, otr. Holten

4.9.1707
339. Jenneken Derks aan de Boerendans, overl. vóór 10.8.1721, otr. (2) Holten 7.7.1720 Berent

Egberts, zn van wijlen Egbert Berents.
340. Hendrik Woltersz, jm. over de Ussel, otr./tr. (2) Deventer 28.6/15.7.1732 Willemke Jans;

otr./tr. (1) ald. 21.1/5.2.1713
341. Hendrikje Jansz, jd. van Epse.
678. Derk Derks aan de Boerendans, waarsch. overl. na 10.5.1716.
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DEELKWARTIERSTAAT GRIEZEN (22)
(met medewerking van de heer G. Karssenberg te Amersfoort)

356. Harmen Hondelink, otr. (1) Neede/tr. Geesteren 18.1/9.2.1690 Jenneken Brascamp, dr van
Derck Brascamp.

712. Gerrit Hondelink, ged. Neede 12.5.1639, tr. (2) ald. 11.6.1676 Grietjen Hendrixen, dr van
Hendrik Brascamp; tr. (1) ald. april 1663.

1438. Henrick Schuiten, uit Marckfeld.

DEELKWARTIERSTAAT TJALKENS (24)
(met medewerking van de heer drs. T. Tjalkens te Leidschendam)

192. 1733, i.p.v. 1753.
199. 28.5.1730, i.p.v. 28.5.1725.
384. 13.1.1708, i.p.v. 13.8.1709.
770. Jan Pieters van Asperen.

1542. Pieter Harmens, tr.
1543. Saekje Sytses.

24601. Aeltje Wiarda.

DEELKWARTIERSTAAT WYMA (25)
(met medewerking van de heren drs. T. Tjalkens en Fr. Wijma te Amsterdam; litt. J. en W. Wijma

- Genealogie Wijma)

De „aanvullingen" in Gens Nostra XLI. 1986 p. 36, nrs 200 t/m 25600 vervallen en worden vervan-
gen als volgt:

200. Dirk Tjebbes, tr. Grouw 11.4.1716
201. Trijntje Taetesdr, geb. Stiens.
400. Tjebbe Gjolts, ged. Smallingerland 15.8.1652, mr timmerman in Warga.
404. Age Sytzes, ged. Grouw 6.5.1660, tr. 20.2.1692
405. Jeitje Piersdr.
800. waarsch. Gjolt Tjebbes, Smallingerland.
808. Sytze Saeckes, geb. Grouw of Eernewoude, tr. (2) Grouw 1659
809. Geertje Agesdr.

1616. Saecke Wijma, geb. Eernewoude ca 1600.
1618. Age Wijma (waarsch. broer van nr 1616).
3232. waarsch. Wierd Anes (Oenes, Onnes), geb. ca 1560, landbouwer te Eernewoude.

Hierbij wederom dank aan de bij de verschillende deel-kwartierstaten genoemde personen voor de
verleende medewerking.

Ir. H. HENNINK, Zandvoort

KWARTIERSTAAT ENTERMAN
(Gens Nostra 1970, 1981, 1984 en 1986)

Toen ik zo'n veertig jaren geleden mijn Bathmense kwartieren onderzocht heb ik een beginnersfout
gemaakt door uitsluitend de doop- en trouwboeken te raadplegen. Ik ging namelijk van de veron-
derstelling uit, dat de bewoningsopvolging op de Bathmense boerderijen van vader op (oudste)
zoon zou zijn verlopen en pas bij ontstentenis van zoons, van vader op (oudste) dochter. Inmiddels
was mij gebleken dat die veronderstelling, althans voor het aangrenzende Holten, onjuist is. Daar
vond bewoningsopvolging via een dochter vaker plaats dan via een zoon. Aangezien de sociale om-
standigheden van Bathmen en Holten grotendeels overeenkomen, ligt het voor de hand dat de be-
woningsopvolging in Bathmen veel gelijkenis zal vertonen met die in Holten. Gelukkig was ons
medelid, de heer G. J. Goorman te Nieuwegein, die bij uitstek deskundig is op het gebied van
Bathmense families, zo goed mijn Bathmense kwartieren aan een kritische beschouwing te onder-
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werpen. Ik ben hem daarvoor zeer erkentelijk. Het resultaat was een vrijwel volledige herziening.
Inderdaad bleek ook in Bathmen de bewoningsopvolging veelvuldig via dochters te verlopen. Het
is duidelijk dat bij genealogisch onderzoek op het Overijsselse, althans Zuid-Sallandse, platteland
niet kan worden volstaan met het uitsluitend raadplegen der doop- en trouwboeken. Daarnaast
moeten in ieder geval de plaatselijke rechterlijke archieven (zowel de vrijwillige als de contentieuse
zaken) en de markearchieven worden doorgewerkt. Ook het Statenarchief in het Rijksarchief in
Overijssel biedt essentiële informatie, zoals: verpondings- en hoofdgeldregisters, kohiers van de
500e en 1000e penning, alsmede volkstellingsgegevens.

De aanvullingen betreffende de Holtense kwartieren zijn het resultaat van eigen onderzoek. De
overige aanvullingen en verbeteringen dank ik aan contacten zowel binnen als buiten onze vereni-
ging.

69. Gerhtjen Bronswijker, ged. Bathmen 18.9.1768.
70. Jannes Coldenbeld, ged. Bathmen 2.10.1757, rietdekker, overl. ald. 9.1.1835, tr. Holten

5.10.1788.
71. Mechteld Teunissen Geerling, ged. Holten 2.2.1766, overl. Bathmen 18.11.1843.
74. Jan Nijendijk, ged. Bathmen 12.12.1751, landbouwer, overl. Dorth 12.2.1823, tr. Deventer

16.5.1789.
130. Berent Willems Groteboer, overl. na 1.1.1775, tr. (2) Holten 29.11.1761 Aeltien Arents Flits.
138. Hendrik Jansen Stoelhorst, landbouwer op Bronswijk onder Bathmen, tr. ald. 18.6.1755
139. Maria Teunissen Bronswijker, ged. Bathmen 11.12.1729.
140. Jan Gerritsen (Oide) Goldenbeid, geb. ca 1727, rietdekker, overl. Bathmen 29.1.1817, tr.

Holten 1.12.1754
141. Peternella Hendriks Veldkamp, ged. Holten 27.8.1730, overl. Bathmen 20.3.1819.
142. Teunis Jansen Geerling, ged. Holten 3.7.1735, landbouwer in de Look onder Holten, overl.

tussen 23.9.1797 en 1811, tr.
143. Willemina Wiltink of Rensink, ged. Gorssel 26.6.1729, overl. tussen 23.9.1797 en 1811.
145. Lummeke Brinkman, ged. Laren (Gld) 26.3.1713.
149. Geert jen Derksen Kuper.
150. Jan Teunisz Vrieling, ged. Deventer 28.8.1740, otr. Colmschate 9.4. (att. naar Deventer

25.4) 1768.
151. Jenneken Jacobsen Wilgers, ged. Deventer 2.6.1737, ws. begr. ald. 4.4.1783.
224. Hendrik Stam, van 14.5.1795 tot 12.10.1795 lid van de Vergadering van Provisionele Repre-

sentanten van het Volk van Overijssel als vertegenwoordiger van het gericht Redingen.
255. Sara (van) Hensbergh, overl. Dordrecht 21.10.1774.
262. Hendrik Jansen Maatman bijgenaamd de Grote Boer, landbouwer op (Klein) Maatman

in de Langestraat onder Holten, overl. vóór 13.2.1729, tr. (1) Jenneken Gerrits; otr. (2) Hol-
ten 10.4.1718

263. Megtelt Gerrits Maatman, otr. (2) Holten 13.2.1729 Derk Teunissen op 't Flier.
274. Albert Jansen Schuijtert, landbouwer op de Langestraat onder Holten, overl. na 1.1.1775,

otr. (2) Holten 31.7.1729 Fenneken Harms; otr. (1) ald. 2.5.1723
275. Janna Derksen, wed. van Hendrik op de Coolweij in Oolde onder Laren.
276. = 264.
277. vervalt.
278. Teunis Peters Bronswijker, ged. Bathmen 14.1.1700, tr. ald. 5.10.1723
279. Henders Teunissen Schoolthof, ged. Bathmen 16.2.1696.
280. Gerrit Derks Goldenbeid, overl. vóór 29.10.1754, tr. Bathmen 30.3.1727
281. Jenneken Harms Oude Schoolderman, ged. Bathmen 1.12.1695, overl. na 29.10.1754.
282. Hendrik Arents Schuijtert, landbouwer eerst op de Lokin, daarna op Veldkamp, beide in

de Dijkerhoek onder Holten, overl. na 1.1.1775, tr. Bathmen 11.8.1726
283. Maria Peters, ged. Bathmen 1.1.1702, overl. na 1.1.1775.
284. Jan Hendricks Geerling, overl. na 21.5.1758, otr. (1) Holten 4.10.1722 Marija Berents; otr.

(2) ald. 23.12.1731
285. Geesken Teunissen Koerts.
286. Jan Tonisz Rensink, otr. Gorssel 5.4.1720
287. Mechtelt Lubberts, geb. Espelo onder Holten.
290. Herman Warnersz Brinkman, te Oolde onder Laren, otr. Bathmen (att. op Gorssel)

15.10.1712
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291. Maria Jacobs.
296. Klaas Teunissen Nijendijk, tr. vóór 1712
297. Geertruid Berents Kuiper.
298. Derk Derks (Oude) Kuiper, overl. na 1740, tr. Laren 16.6.1700
299. Jenneken Berends Kuiper.
300. Teunis Wanders Rensink, ged. Bathmen 11.4.1717, tr. Colmschate 8.11.1739.
301. Harmina Jansen Frielink.
302. Jacob Berents, van Epse, tr. Deventer 5.5.1733
303. Hendrika Klaesens, van Epse, begr. Deventer 6.3.1747.
508. Frans van Scheers, begr. Dordrecht 1.3.1741, tr.
509. Francijna Jans de Mee, begr. Dordrecht 1.5.1745.
514. Jan Bos, landbouwer in de Look onder Holten, in het kohier van de 1000e penning en het

zoutgeld van 1694 aangeslagen voor 1 gld. 10 st. zoutgeld, overl. na 4.12.1707.
526. Gerrit Hendriks Maatman, landbouwer op Maatman op de Langestraat onder Holten,

overl. na 10.4.1718.
548. Jan Alberts Schuijtert, vermeld in belastingkohiers 1675 -1694 in Holten; behoorde tot de

hoogst aangeslagenen, overl. tussen 18.7 en 28.10.1706, tr.
549. Trijntje Alberts, otr. (2) Holten 29.4.1708 Jan Vincent.
556. Peter Melchers, landbouwer op de Kijkerije in Zuidloo onder Bathmen.
558. Teunis Jansen Schoolthof, ged. Bathmen 5.3.1657.
560. Derk Gerrits Goldenbeld.
564. Arent Jansen Schuijtert, landbouwer op de Witte Willem in de Dijkerhoek onder Holten,

vermeld vanaf 1710, overl. vóór 17.6.1731.
566. Peter Gerrits Lokin, landbouwer eerst op Klein Klouwenberg onder Bathmen, daarna op

de Lokin in de Dijkerhoek onder Holten, overl. tussen 8.10.1719 en 17.6.1731, tr.
567. Marritjen Hendriks, ged. Bathmen 1.11.1663, overl. na 5.2.1710.
568. Henrik Geerlichs, in het kohier van de 1000e penning en het zoutgeld van 1694 vermeld

als pauper in het dorp Holten, overl. vóór 10.7.1710.
570. Teunis Koerts, overl. na 23.12.1731.
572. Tonis Rensink, overl. vóór 5.4.1720.
574. Lubbert (Roelofs?) Meijer, landbouwer in Espelo onder Holten.
580. Warner Brinkman, landbouwer in Oolde onder Laren, overl. na 15.10.1712.
582. Jacob Willemsen, landbouwer op de Kleijne Haar onder Gorssel, tr. ald. 5.7.1674
583. Lummeke Hendericks.
594. Berent Berents Kuiper, overl. na 21.6.1728, tr. (2) Geertjen Teunis; otr. (3) Bathmen

20.3.1712 Geertruijt Dorre, tr. (1)
595. Hendrikjen Jansen.
596. Derck Jansen Broekhuis, vermeld Bathmen 4.2.1644-7.11.1689, tr.
597. Geesken Sweers.
598-599 = 594-595.
600. Wander Goossens Rensink, ged. Colmschate 4.9.1691, tr. ald. 28.11.1716
601. Geesken Willems.
602. Jan Harmsen, aan Frielinck, overl. vóór 1739.
606. ws. Claes Wilgers, begr. Deventer 15.8.1744.
698. Cornelis Noordanus, ged. Benschop 5.11.1676, tr. ald. 2.1.1701
699. Aaltje Gerrits Rietveld.
726. Nicolaas van Wijck, overl. vóór 3.5.1715, tr.
727. Johanna van Ravensway, vermeld Breukelerveen 3.5.1715.
898. Jacob Derksz Meiling, timmerman op de Kleine Kappe vulgo Gebben (Derk) in het Neer-

dorp onder Holten, overl. tussen 4.5.1766 en 1.1.1775, tr. (2) Holten 8.8.1734 Fenneken
Hendricks Veldink; tr. (1)

899. Willemken Harms Hoekman.
901. Maria (van) Aensorgh, overl. Ophemert 29.6.1728.

1052. Maet Hendrick, landbouwer in de Beuseberg onder Holten, vermeld in het hoofdgeldre-
gister ald. 1675.

1116. Jan Gerrits, landbouwer in de Schoolt onder Bathmen, overl. vóór 1671, tr. vóór 1648
1117. Lutgert Hendrix, op Grote Schoolthof, tr. (2) 1671 Claes Teunissen.
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1128-1129 = 548-549.
1132. Gerril Lockin, landbouwer op de Lockin in de Dijkerhoek onder Holten, overl. na

22.4.1708.
1134. Hendrick Jans, op Groot Clouwenberg onder Bathmen, vermeld vanaf 1657, overl. in of

kort vóór 1710, tr. (2) Jenneken Hendriks; tr. (1) ca 1659
1135. N.N.
1136. Jan Geerlichs, in het hoofdgeldregister van 1675 aangeslagen in het dorp Holten, overl.

. vóór 1.2.1711.
1164. Willem Jacobs, op de Haar onder Gorssel.
1188. Berent Kuijper de Oude, vermeld Bathmen 1658 en 1661.
1192. Jan Jacobs, op Groot Oo(i)nck onder Bathmen, overl. vóór 4.2.1644, tr.
1193. Griete Dirricx, tr. (2) 1644 N.N.
1200. Goossen Wanders, landbouwer eerst op Leussink onder Bathmen, daarna (ca 1692) op

Rensink onder Colmschate, overl. vóór 18.3.1721, tr. ca 1675
1201. Fenneken Tonnis.
1202. Willem Stevens, landbouwer te Bathmen.
1396. Johannes Noordanus, schoolmeester te Benschop, overl. 1722, tr. (2) Lopik 24.5.1705 Ma-

ria van der Beek; tr. (1) Benschop 16.5.1669
1397. Elisabeth Cornelisdr Cool, van Tricht.
1796. Derk Jacobs Meijlink, vulgo Gebben Derk, alias Derk Kappen, in het Neerdorp onder

Holten, vermeld vanaf 1708, overl. tussen 22.5.1735 en 27.4.1737.
2232. Gerrit Teunissen, meijer op Schoolthof onder Bathmen 1648.
2268. Jan Gerrits, op Klouwenberg onder Bathmen, tr. (2) vóór 1657 Anneken Jacobs; tr. (1) Al-

men 6.9.1628
2269. Maria Gerrits, op Braakhekke onder Almen.
2386. Derk Jans Ooijnck, landbouwer onder Bathmen, overl. ca 1640, tr.
2387. Kunneken Hendriks, overl. vóór 1635.
3592. Jacob Meijlinck, in het Neerdorp onder Holten, vermeld in de kohiers van de 1000e pen-

ning van 1685 en 1694, overl. vóór 15.4.1708.
4536. Gerrit op Klouwenberg, onder Bathmen, overl. vóór 26.7.1657, tr.
4537. Geesken, overl. vóór 26.7.1657.
7184. Jan Meijlinck, woont in het Neerdorp onder Holten, behoort blijkens het kohier van de

500e penning van 1675 tot de hoogst aangeslagenen, ws. een kleinzoon van Geert Meijlinck
vermeld in het Neerdorp onder Holten 1601 en 1602.

W. ENTERMAN

KWARTIERSTAAT BURGGRAAF

(Gens Nostra XLI (1986), p. 19 e.v.)

220. Lees otr./tr. Schoonrewoerd 25.4/10.5.1705, i.p.v. tr. ald. 1.5.1705.
246. Mr. timmerman te Zijderveld. begr. ald. 23.10.1757.
247. Neeltje Geerlofse Cool, blijkens testament van haar ouders overl. vóór 12.1.1723.
494. Geerlof Florisz Cool, begr. Schoonrewoerd 3.6.1737, tr.
495. Marigje (Marike) Leenderts. begr. Schoonrewoerd 24.9.1738; zij testeren Leerdam

12.1.1723 (R.A. Leerdam inv. nr. 41, fol. 131).
880. overl. tussen 27.3.1665 en 12.4.1666.

P. D. MEIJER, Amsterdam
123. Lees: tr. (1) Everdingen 1.5.1741 i.p.v. wed. van.
228. Lees: tr. Giessendam jan. of febr. 1706.
229. Lees: Maria Gerrits Verwiel, i.p.v. Neeligje Gerrits Verwiel.
246. geb. Hagestein. otr./tr. (1) Rotterdam 11/25.6.1702 Maaike Rijken van Veen, geb. Ha-

gestein.
456. Dirk Ariens (Aertsen) Kooijman, overl. vóór 1714, tr. (1) Ariaentje Teunis den Besten:

otr./tr. (2) Ottoland 11/26.3.1684
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457. Jannichje Dirks Corevaar, jd. in Blokland, overl. in of na 1714.
914. Dirk Theunisse Corevaar, schepen van Blokland 1664-1687, stedehouder ald. 1672 en

1679 overl. ald. 1696/1714, tr.
915. Gerrigje Theunis Helmich, overl. ald. vóór 1714.

1830. Anthonis Ariens Helmich, bouwman te Molenaarsgraaf, overl. ald. 1656/1661.
V. BRANDWIJK, 's Gravenhage

436. ged. Herwijnen 5.8.1638.
872. Peter Lenertsz (Keppel), jra. van Haaften. otr./tr. ald. 3/17.9.1637
873. Grietje Jans Vos. jd. van ald.

C. TH. FL1NK-PRINS, Dordrecht

BOEKEN

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

Genealogieën

P. H. L. Crasborn, De familie Crasborn, een historisch overzicht, Rotterdam 1986. Code 108
CRAS.

Met deze uitgave heeft de auteur zijn jarenlange speurtocht naar alles wat de naam Crasborn
en varianten betreft afgesloten en aan de pers toevertrouwd. Wie het artikel van zijn hand over
de oudste generaties van dit geslacht, voornamelijk in het zuiden van Limburg, verschenen in Gens
Nostra XX (1965), p. 48 e.v. gelezen heeft, ziet met welke problemen de schrijver te maken heeft
gehad. Was dit wat moeilijke stof voor de lezer, het boek is juist het tegendeel. Het werk is prettig
leesbaar, wat we niet altijd van een familieboek kunnen zeggen.

Op het eerste gezicht lijken de hoofdstukken artikelen die zijn gebundeld, maar bij lezing blijken
ze logisch te zijn geordend waardoor het boek erg attractief is. Niet alleen de tekst nodigt tot lezen
uit, ook de vele goed gekozen en met een doordachte lay-out geplaatste illustraties, vragen de aan-
dacht.

Achtereenvolgens beschrijft de auteur de familie, naam, streek en plaats van herkomst en gaat
nader in op het dagelijkse leven in de Voerstreek (B). Na allerlei personen, alsook overgang van
namen en aanverwante geslachten, uitvoerig beschreven te hebben, komt pas in hoofdstuk 20 een
volledig parenteel van het echtpaar Christiaan Crasborn (1813-1881)-Anna Maria Jegers. In het
laatste hoofdstuk stelt de auteur het familiewapen aan de orde, met de verschillende varianten. Een
lijst van 77 afbeeldingen gaat aan een goed naamregister vooraf.

Wat het boek zo aantrekkelijk maakt is de wijze waarop alles beschreven is. De auteur heeft zich
speciaal gericht op lezers die onbekend zijn met genealogie, wapenkunde, algemene en lokale
historie. Alle nieuw aangeboden zaken zoals het gerecht, de belastingen, enz. worden eerst helder
uiteengezet. Buiten de kring van familieleden zullen dan ook genealogisch geïnteresseerden er heel
wat zaken verduidelijkt zien.

Met deze uitgave wensen we onze oud-hoofdredacteur van Gens Nostra van harte geluk.
N. A. HAMERS

J. Goodijk, De familie Goodijk, Bussum, 1986. Code 112 GOOD.
De auteur, die reeds eerder enkele andere families onder de loupe heeft genomen en op eenvoudi-

ge wijze heeft uitgegeven, heeft thans het onderzoek naar zijn eigen geslacht afgerond en heeft
dat gedaan op een wijze die naar vorm, noch naar inhoud iets te wensen overlaat.

Jarich Jacobs en Roelof Jacobs waren de zoons van Jacob, de smid die in 1580 in Lioessens in
Oostdongeradeel woonachtig was. Hij is de oudst-bekende generatie van het geslacht. Klaas Roe-
lofs Goodijk (1751-1836) zou eerst de naam Goodijk aannemen, naar de dijk alwaar de boerderij
was gelegen, waar hij en zijn broers en zusters het levenslicht hadden aanschouwd. We moeten ons
daarbij in de geest verplaatsen naar Hijum in het noorden van de provincie Friesland.
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Het boek is een goede combinatie van een genealogie en een familiegeschiedenis, voorzien van
verschillende ingangen, aardig geïllustreerd en gevat in een keurige stevige linnen band. Afstam-
mingsoverzichten en bijlagen met bijzondere informatie, o.a. een hoofdstuk „De familie en de po-
litiek", vervolmaken het beeld. Een werkstuk waar wij de heer Goodijk en zijn familie gerust mee
mogen feliciteren!

R. F. VULSMA

H. R. M. Meindert. Geschiedenissen van de familie Meindert. Deel VII. Code 118 MEIN.
In dit deel staat de familie Lafeber centraal en worden vele wetenswaardigheden over de stad

Gouda aangeboden. Goed verzorgd en uitvoerig gedocumenteerd. De heer Meindert uit Bodegra-
ven komt een woord van grote waardering toe betreffende het gebodene. Voor onze leden een waar-
devolle aanwinst voor onze bibliotheek.

L. van Wallenburg. Zeeuwse historie in krantenknipsels. Geschreven en verzameld door L. van
Wallenburg. Code 230 ZEEU

Na het overlijden van de heer Van Wallenburg in 1981 schonk zijn weduwe de knipselverzame-
ling van haar man aan de Heemkundige kring Walcheren. Het bestuur van deze kring besloot op
haar beurt de verzameling in bewaring te geven bij het Gemeente-archief van Middelburg. Een
werkgroep heeft gedurende de achter ons liggende jaren deze verzameling gecatalogiseerd en geco-
deerd. Een geweldig karwei, dat in september 1981 een catalogus heeft opgeleverd, die een opgave
bevat van de artikelen in de collectie van Van Wallenburg betrekking hebbend op Walcheren. Het
ligt in de bedoeling dat nog één of meer delen volgen, die betrekking hebben op de rest van Zee-
land.

Militaire zaken

J. Kooiman. De Nederlandsche Strijdmacht en hare mobilisatie, 1914-1918, code 211 NEST.
Van de heer Van der Poel ontvingen wij een aantal afleveringen van bovenvermeld periodiek.

Veel namen en beschrijvingen over aangelegenheden tijdens de mobilisatie 1914-1918.

Geschiedenis

Ir. W. H. M. Nieuwenhuis. Dossier: Herenmarkt. Code 205 HERE.
Een uitvoerig verhaal over de mensen en huizen rondom de Herenmarkt in Amsterdam. Het be-

gin ligt rond het jaar 1620. De voornaamste bronnen waren de DTB-registers. Voorts bleken de
kwijtscheldings-boeken een goede informatiebron. De huizen worden daarin beschreven (er was
nog geen huisnummering) met huisnaam of uithangteken. Bijzonder boeiende verhalen over de
bewoners van de Herenmarkt maakt dit „dossier" tot een bijzonder leesbaar boek.

Het is verkrijgbaar door storting van ƒ. 28, - op postrekening 325706 van de heer Ir. W. H. M.
Nieuwenhuis, Amsterdamseweg 242, 1182 HM Amstelveen.

P. J. van Oostrom. Een goed begin. De vergroting van Amsterdam. 1609-1615. Code 204 AMST.
Het betreft hier een doctoraal-scriptie binnen het kader van een studieproject: „Besluitvorming

vroeger en nu". Het is een onderzoek naar de wijze hoe en door wie de besluiten bij een stadsuit-
breiding in de zeventiende-eeuwse Republiek (in de provincies Holland en West-Friesland) werden
genomen en wie daarop invloed konden uitoefenen. Meer in het bijzonder betreft deze scriptie de
periode 1609-1615.

J. H. M. Putman. Octrooien om te testeren, 1603-1640en 1641-1678. Rijksarchief Utrecht. Code
301.5 OCTR.

De heer Putman heeft een enorme taak op zich genomen om de octrooien om te mogen testeren
in alfabetische volgorde te publiceren. Hij heeft hiermede de zich in het Rijksarchief van Utrecht
bevindende octrooien toegankelijk gemaakt. Een bijzonder nuttige bron en daardoor een uiterma-
te belangrijke publicatie.

Willem A. van Ham. Wapens en vlaggen van Noord-Brabant. Code 239.4 WAVL.
Deel 1 uit de reeks publicaties onder auspiciën van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap

34



voor Geslacht- en Wapenkunde. Een uitgave van De Walburg Pers. Zutphen. Prijs / . 39,50.
De provincie Noord-Brabant telt 131 gemeenten, waarvan 130 een wapen voeren. De wapens en

vlaggen worden in deze uitgave uitvoerig en systematisch beschreven. Van de provincie, alle ge-
meenten en waterschappen zijn de wapens in zeskleurendruk (met goud en zilver) opgenomen. De
vlaggen zijn in zwart/wit afgebeeld.

Aan de specifieke beschrijvingen gaan enkele algemene hoofdstukken vooraf, waarin onder
meer wordt ingegaan op de herkomst en ontwikkeling, de bevoegdheden van de Hoge Raad van
Adel, de vastlegging en registratie van vlaggen.

De uitgave is niet alleen een wetenschappelijk verantwoorde publicatie over de historische en
huidige betekenis van de wapens en vlaggen van Noord-Brabant, maar tevens een nuttig en fraai
geïllustreerd naslagwerk voor ieder die geïnteresseerd is in heraldiek en genealogie.

Het ligt in de bedoeling dat ook van de overige provincies in deze nieuwe serie gelijksoortige
uitgaven zullen verschijnen.

A. D. LEEWIS

Parentelen

Stamboek Onnes-Boelema II, onder redactie van Ir. Th. P. E. de Klerck, Groningen/Winschoten,
1986.

In 1909 verscheen van de hand van H. Onnes, burgemeester van Beerta de Stamboom Onnes-
Boelema, in wezen een tweetal parentelen van resp. Onno Bartelds, tr. Beerta 1698 Elisabeth Geerts
en Boele Fokkes, tr. Noordbroek 1768 Geessien Luitjens.

Nadat daartoe op 7 mei 1956 in een afdelingsvergadering van de N.G.V. in Winschoten door wij-
len E. Muntinga een voorstel was gedaan, heeft een commissie, c.q. werkgroep - een wisselende
groep genealogen - zich jarenlang met de aanvulling, bewerking en heruitgave van dit belangrijke
werk bezig gehouden. Het is aan hun volhardendheid te danken - en naar het ons toeschijnt in
het bijzonder ook aan die van de redacteur van het werk, ons erelid De Klerck, - dat die heruitga-
ve thans beschikbaar is. Ze beslaat ruim achthonderd bladzijden en biedt een schat aan genealogi-
sche gegevens. Veelal worden van de aangehuwden naast de standaard-personalia geboorte-,
huwelijks- en overlijdensgegevens van de ouders en de namen van de grootouders gegeven. Bevatte
het oorspronkelijke werk 535 gezinnen, het hierbeschrevene telt er ca. 2100.

Het grote merendeel der nakomelingen is ook nu nog in het Groningerland te vinden.
De nummering van deze dubbel-parenteel heeft zo haar eigen wordingsgeschiedenis, en wijkt

daarmede af van wat wij gewend zijn. Zodra men er even in thuis is, zijn de verwijzingen snel ge-
volgd en wordt het gezochte gauw gevonden. Een uitgebreid naamregister ondersteunt dit zoe-
kwerk.

Stamboom Onnes-Boelema II is een werk waar men steeds weer eens doorheen bladert. Er staat
zoveel in dat iedereen hier of daar wel eens een bekende kan tegenkomen. Het is een uitgave van
de „Stichting tot Ondersteuning en Bevordering van uitgifte van Culturele en Literaire werken in
het agrarisch belang van het Oldambt" en de prijs bedraagt / 125, - . Eventuele bestellingen zijn
te richten aan M. J: B. Starke, Dr. D. Bosstraat 14, 9671 CC Winschoten.

DTB's

Van Mevrouw M. E. Wijnsouw-de Haan, Anton Mauvestraat 12, 6717 JA Ede Mochten wij ont-
vangen:
1. Heesch (N.B.) R.K. Dopen 1664-1810; trouwen 1665-1763. Code 142.1 HEES.
2. Sprang. Dopen 1611 t/m 1650, 1656 t/m 1669; trouwen 1611 t/m 1629, 1641 t/m 1669.

Code 142.1 SPRA.
3. Gezinnen Kooyman en de aangetrouwden met hun gezinnen in Dreumel 1707-1800.

(108 gezinnen Kooyman(s) uit Dreumel in chronologische volgorde, alsook een naamindex).
Code 116 KOOY.

De dopen in de onder 1. en 2. genoemde delen zijn aldus gerangschikt, dat de gezinnen als geheel
bij elkaar zijn gebracht.

Belangstellenden kunnen bovengenoemde delen bestellen bij de samenstelster door oyermaking
van resp. / 75, - ; ƒ 32, - en ƒ 19,50 op haar postbankrekening 1478674. De portokosten zijn hier-
bij inbegrepen.
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Onze waardering aan het adres van mevrouw Wijnsouw voor haar werkzaamheden die de toe-
gankelijkheid van de bewerkte registers aanmerkelijk heeft vergroot.

R. F. VULSMA

Archiefinventarissen

De Archieven in Limburg, Alphen a/d Rijn 1986. Code 301.1 AAAA.
Met het dertiende deel in de Serie van Overzichten van de archieven en verzamelingen in de

openbare archiefplaatsen in Nederland, wordt deze serie wat betreft de provincies, steden, gemeen-
ten en waterschappen afgesloten. Lang heeft men op deze uitgave moeten wachten, maar dit kon
niet anders vanwege de gecompliceerde landelijke indeling binnen de huidige provincie. Mede hier-
door wijkt dit deel belangrijk af van de eerder verschenen delen. Bovendien zijn ook de verzame-
lingen opgenomen van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Het historisch overzicht van
de archiefvormende instellingen is erg summier, maar we hebben er begrip voor dat meer diepgaan-
de uiteenzettingen mogelijk kunnen leiden tot onevenwichtigheid, vanwege de omvangrijke ver-
scheidenheid van grote en kleine delen die binnen het beschreven territoir vielen. Een uitslaande
gekleurde kaart achter in het boek laat dit ook duidelijk zien. Deze is onmisbaar. Andere kaartjes
zijn opgenomen zoals die van het departement van de Neder-Maas (1795-1814) met de kantonnale
indeling (1796-1800), de herindeling van de gemeenten per 1 januari 1982, en die van de water-
schappen anno 1985.

Hoewel de archieven van het oude Bisdom Roermond op het rijksarchief berusten hadden we
ook graag een kaartje aangetroffen van de kerkelijke indeling binnen de provincie. Maar dit is
geenszins kritiek op dit omvangrijke werk. Alle lof voor de redactie!

N. A. HAMERS

TIJDSCHRIFTEN

Fotokopieën van in deze rubriek vermelde, voornamelijk genealogische artike-
len, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek aanwezige artikelen
kunnen worden aangevraagd bij de N.G.V., Adriaan Dortsmanplein 3a,
1411 RC Naarden. Er worden geen tijdschriften uitgeleend.

Nederland

In november 1950 verscheen het eerste deel van het Bijblad van de Nederlandsche Leeuw, groot
221 bladzijden tekst. De volgende deeltjes verschenen op onregelmatige tijden en thans, na 36 jaar
kwam deel 8 van de drukpers. Het is groter dan ooit: 17 genealogieën en 2 kwartierstaten eisten
554 pagina's. Opgenomen zijn de kwartierstaten Bosch en Van der Burg en de genealogieën Van
Bu(e)ren, Cohen (Bougerolle, Von Stratz), Deeleman, Van Dijk (Vlaardingen), Van Elfrinkhof(f),
Van der Lichte, Richardson, Bennernagel, Roovers, Spoor, Upmeijer, Verkrui(js)sen (5x), Van
Wisse en Zoetmulder. De artikelen zijn uitstekend gedocumenteerd. Het is echter opvallend, dat
ondanks de vele klappers die de laatste jaren zijn gemaakt op DTB-boeken en ook wel op andere
archivalia, de genealogieën vrij laat aanvangen. Van de 14 genealogieën die tot heden zijn uitge-
werkt ligt de geboortedatum van de oudst bekende voorouder gemiddeld in 1668!
Overigens alle lof voor de samenstelling. Dit deeltje is exclusief porto ad / 4 0 - verkrijgbaar bij
het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.

J. L. BRABER

Jaarboeken

Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland, no. 11, 1985. Uit de inhoud van dit jaar-
boek noemen wij: G. J. Lepoeter, De machtsgreep van een Goese Baljuw - De mislukte putsch
van Bartolomeus Dankerts in 1658 en de rol van een aantal huurlingen hierin [In de bijlagen van
dit artikel enkele genealogisch relevante opgaven]; A. L. Kort, Armoede en Armenzorg in Goes
1860-1914; J. D. H. Harten, De katholisering van 's-Heerenhoek op Zuid-Beveland in de eerste
helft van de negentiende eeuw.
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Jaarboek Achterhoek en Liemers, 1986. Een smaakvol boek van de Walburg Pers, aardig geïl-
lustreerd, welverzorgd en gevuld met prettig leesbare bijdragen. Voor genealogen is misschien het
opvallendst de bijdrage van Frans A. M. van Gorkum, De Zevenaarse burgemeestersfamilie Bötti-
cher. Over de familie van Gustaaf Adriaan baron van Neukirchen genaamd Nyvenheim gaat een
artikel van J. Horenberg onder de titel: Mijmeren bij een graftombe te Warnsveld.

Noordbrabants Historisch Jaarboek 1986. Een gezamelijke uitgave van de Historische Sectie
van Het Noordbrabants Genootschap en De Walburg Pers. Ook hier is sprake van een keurig en
interessant boekwerk. Waar genealogen nog wel eens met vrucht voor hun onderzoek de archieven
van broederschappen raadplegen, lijkt ons het lezen waard van het artikel Broederschappen in
Noord-Brabant door W. H. Th. Knippenberg. Verder wijzen wij u op: A. W. P. M. Langenhuyzen
en M. M. Romme, De Vaderlandse Sociëteit in Oss 1795 -1798 - Een onderzoek naar de sociale
status van de leden. Het hier beschreven boek is verkrijgbaar via de boekhandel of bij de uitgever
en kost ƒ 39,50.

Het oude Land van Loon, Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige kringen
van Limburg, Jg. XL - 1985. Dit jaarboek heeft als thema de stad Tongeren. Wij attenderen op
de bijdrage van Piet Severijns en Francis Goole, De Tongerse rderijkerskamer „De Witte Lelie"
en zijn verdwenen prinsenkraag. [o.a. heraldische gegevens over diverse geslachten].

R. F. VULSMA

Amstelodamum, 73e jg., nr. 5, sept./okt. 1986. S. A. C. Dudok van Heel: Amsterdamse portret-
ten uit de zestiende eeuw (V) (De portretten van het Occo's Hofje).

Caledonian Society, Mededelingen, 10e jg., no. 3, sept. 1986. Vervolg Schots-Nederlandse fami-
liewapens; A.J. Witte: Schotse poorters te Veere (1425-1666).

Gelders Oudheidkundig Contactbericht, nr. 110, 1986/111. Ter gelegenheid van de contactdag
te Zutphen een aantal korte introducties tot verschillende te Zutphen gevestigde instellingen w.o.
gemeente-archief en Librije. Met foto's in kleur.

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant, 10e jg., nr. 3, sept. 1986. A. M.
Bosters: Genealogie De Ron (Rongh) te Steenbergen 1650-ca. 1900; mw. Schoenmaker-
Hagemeijer: Kwartierstaat van Antonius Benefacius Alouisius Schoenmakers [6 gen.]; Vervolg ar-
tikelen Trouwen Raamsdonk, Brabanders in Hoekse Waard, Geslacht Millenaar, Bevolking Rucp-
hen, Kwst. Blom, Genealogie Klerks en Kwst. Siemons; J. A. van Vuuren: Geërfden van Uppel in
het jaar 1601; P. Sanders: Kwartierstaat van Pieternella Cornelia Versteeg [6 gen.]; M. G. van Mal-
sen: Brabanders die voorkomen in het trouwboek van Well 1631-1741; W. C. Geenen: Kwar-
tierstaat Geenen; A. J. Stasse: Huwelijken van Brabanders te Hellevoetsluis 1627-1666; J. J. M.
den Braber. Huwelijken Ned. Ger. Gemeente Oudenbosch 1707 — 1756; G. H. Klein: De oudere ge-
neraties Cleyn/Kleyn te Klundert en Fijnaart.

Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 1, nr. 4, okt. 1986. Th. P. J. van Herwijnen:
Genealogisch onderzoek naar Van Grinsven; Archiefdienst van Boxtel: Ingekomen Borgbrieven te
Boxtel 1690-1810; H. K. Clement/C. A. A. van Beers: Genealogie Van Beers (Oirschot); Vervolg
artikelen Kwst. Groot, Begraafboek Udenhout; Familie Sol, Doopboek RK Casteren en Huizen-
quohier Asten; V. J. Meeussen: Van Zielst naar Zandvliet [Senders]; A. C. van Poppel: Genealogie
van Poppel [Tilburg, 17e-19e eeuw]; Th. F. C. Louwers: Kwartierstaat Louwers.

Heemtijdinghen, 22e jg., no. 3, sept. 1986. R. J. F. van Drie: Akten van indemniteit van Zeg-
veld, 1703-1811 (2).

Historische Kring Eenmes, jg. 8, nr. 2, juli 1986. D. Scherpenzeel: De familie Scherpenzeel [afk.
van Woudenberg, 17e-20e eeuw].

Koggenland, 1986/3. Kwartierstaten Lansdaal (5e gen.), Ramakers-Oskamp (5e gen.) en Smit
(gen. 1-5); Vervolg genealogie Beemster (II).
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Nederlands Archievenblad, jg. 90, nr. 2, juni 1986. P. Horsman: De technologie van het gezond
verstand: het herkomstbeginsel en de computer; J. Hagen: Op bezoek in de nationale archieven
van Nepal en Thailand; R. L. E. Hoppe: Problemen bij genealogisch onderzoek in Nederland
voor medisch-genetische doeleinden [in dit artikel wordt naar voren gebracht welke technische pro-
blemen familieonderzoek in de periode na 1811 kan meebrengen. Bv. decentralisatie, niet steeds
aanwezige bevredigende ingangen op bronnen. Iedere genealoog zal de stellingname van de auteur
op zijn tijd onderschrijven].

Idem, nr. 3, sept. 1986. H. M. Brokken: De archieven van de Staten van Holland; R. C. J. van
Maanen: De pensionaris als archiefvormer [Leiden].

DeNederlandsche Leeuw, ClIIde jg., no. 7 - 8 , juli-aug. 1986. Aanvullingen en verbeteringen
op enige in Nederland's Adelsboek en Nederland's Patriciaat gepubliceerde genealogieën en stam-
reeksen. Het betreft de volgende geslachten: Besier, Bosch, Gildemeester, Graafland, Van Hemert,
Jolles, Van Lamsweerde, (Valck) Lucassen [herziening oudste vier generaties], Van Mierop, Prins,
Van de Putte, Rendorp, Smits van Oyen [vijf gen. in Mierlo], Tindal, Warnsinck en Wladimiroff.

Idem, no. 9, sept. 1986. J. Fox: Wielinga, Rinkes en Ament [Gemengd doopsgezinde/hervormde
families te Joure; onderzoek rondom een geboortelepel van driemaal een Dieuwke Jans]; O. Schut-
te: Alba van studenten aan de Academie te Franeker [Het Wapenboek der studenten afkomstig uit
Franeker, alsmede Het album der studenten, afkomstig uit Groningen, de Ommelanden, het Ol-
dambt en Westerwolde werden op de zelfde manier bewerkt als die van de eerder door de zelfde
auteur uitgegeven Gelders-Overijsselse studentenverenigingen]; Ph. J. van Daal: Van Leefdael [Uit
stukken, gebruikt bij een proces in 1652, konden generaties in de 15e en 16e eeuw worden vastge-
steld. Elisabeth van L. (k. 355) testeerde 20.5.1571 en overleed vóór 30.6.1584; zie SA Antwerpen,
sch. reg. 377, f. 292 en 378, f. 18]; C. P. Briët: Nicolaas (Cola) Debrot (1902-1981) [kwst., 4 gen.].

Ons Waardeel, 6e jg., nr. 5, okt. 1986. B. J. Mensingh: Een afstammeling van pastoor Ludol-
phus die het isolement doorbrak.. . [nageslacht van Hendrick Mensingh (1703-1775)].

Ons Waardeel, 6e jg., nr. 5, okt. 1986. B. J. Mensingh: Een afstammeling van pastoor Ludolp-
hus die het isolement doorbrak... [nageslacht van Hendrik Mensingh (1703-1775)].

lussen Rijn en Lek, 20e jg., nr. 3, sept. 1986. M. S. F. Kemp: Vinkenburg en het Burgje (2).

Tussen Vecht & Eem/Vrienden van het Gooi, 4e jg., nr. 3, sept. 1986. A. P. Kooyman-van Ros-
sum/D. F. Winnen: Crailo, de geschiedenis van een landgoed (deel 1) [Het eigendom was twee eeu-
wen in handen van Kiliaen van Rensselaer en zijn nageslacht].

Iwente, jg. 2, nr. 4, 1986. Kwst. met 4 gen. van: Alyda van Mulligen, geb. Zwolle 1822, Obe Jans
Westra, geb. Achlum 1831, Garrit Jan Wannink, geb. Borculo 1847 en Johannes Geels, geb. Alk-
maar 1832.

Van toen naar nu, jg. 16, nr. 3, sept. 1986. (De Duffelt). R. de Vreeze: De circul van de ooy (2).

Van Zeeuwse Stam, nr. 54, sept. 1986. A. J. Witte: Begraven door het schuttersgilde van Kapelle
[1644-1724, met toevoegingen uit andere bronnen]; Red.: Godshuizen Middelburg nr. 1582 [1791];
L. J. Speelman: Leendert van der Lisse, nóg een stapje dichterbij [aanv. en corr. op V.Z.S. 1983,
blz. 494 e.v.]; A. Op 't Hof/G. E. Op 't Hof: De afstamming van alle levende Op 't Hofs (verv.);
Genealogie van het Geslagte van de Brauw [kennelijke transcriptie van een hs, waarvan niet is op-
gegeven waar het berust]; Antw. Dobbelaar-Stroo.

Van Zoys tot Soest, 7e jg., nr. 2, herfst 1986. J. Hilhorst: Huys en hofstede Luchtensteyn te Soest
[aanv. 15e-16e eeuw op eerdere publ. van G. Staalenhoef].

Veluwse Geslachten, jg. 11, nr. 4, 1986. E. D. Heijnis-Renssen: Van Goltkuyl tot Goudkuil
[Wouter Cornelis (de jonge), die zich in 1693 Goltkuyl noemde naar het goed dat hij kocht, was
een broer van Wouter Cornelis de oude, van wie de fam. Van Asselt afstamt]; C. B. Roest: Het
goed Dickenest te Bennekom, zijn bezitters en één pachter; A. Veldhuis: Kwartierstaat Slijkhuis-
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Veldhuis [voornl. te Epe]; C. J. Westerink: De families West(e)ri(n)k, stam K [te Beekbergen]; N.
Berghuijs: Fragment genealogie Francksen (wijziging/aanvulling); A. Veldhuis: Kwartierstaat
Ruiter-Van Loo [vnl. te Ermelo en Putten]; C. G. Schut: Genealogie De Goeijen.

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, jg. 12, nr. 3, sept. 1986. H. J. Schutter. Steen-
bakkers, Koningen en een Kerkhervormer. II. [Met afstammingsreeks van Karel de Grote. Jammer,
dat de auteur „geschiedenisboeken" heeft gebruikt als bron voor zijn afstammingsreeks. Hierdoor
staan er foute namen in (zoals Truchs i.p.v. Truchsess en Über- i.p.v. Opper-Lotharingen) en filiaties
die in de vakliteratuur niet langer aangenomen worden (o.a. Hedwig van Namen, die - naar men
nu aanneemt - nooit bestaan heeft). Er zijn vele mogelijkheden om via Truchsess von Waldburg
van Karel de Grote af te stammen, alleen niet via deze reeks.]; J. Pannekoek: Spoorzoeken in Kur-
hessen en Waldeck [Verslag van een lezing; uitvoerige handleiding voor onderzoek aldaar met vele
praktische tips]; J. Warnawa: Möllner Soldatenliste (verv. 19) en Bibliografie Militaria (verv. 19).

Westerwolde, 7e jg., no. 3, sept. 1986. C. J. Wegman: Jacobs-Erve te Veenhuizen [Hiskes, Hui-
sing]; J. B. Halmingh: Halmingh [te Onstwedde en Nw. Pekela].

Westfriese families, 27e jg., no. 3, sept. 1986. M. Tin-Slotemaker: Familie Bos, een familie van
smeden [te Zijpe-Koedijk, afk. van Hiddesdorf/Heiddendorp]; Fam. Mantel: Toch weer Smit [ali-
as Grootebroek].

IJsselakademie, 9e jg., nr. 3, sept. 1986. J. Ensink: De Herderin. Uit de geschiedenis van een
logement en van de kasteleinsfamilies Van Veen en Drost. Hasselt 1729-1860 (verv.) [met schema
Van Veen-Drost].

België

L'Intermédiaire/De Middelaar, no. 244, Ao. XLI, 4/1986. J. de Launois: Genealogie Libbrecht
(verv.); J.-R. de Terwangne: Snyers et Snyers d'Affenhoven (verv.); G. Waltenier: Les quartiers
d'ascendance Raoul Warocqué (1870-1917).

Ons Heem, jg. 40, nr. 5, 1986. Kempennummer. G. Landuyt: Steennijverheid in de Noorder-
kempen; J. Mertens: Weddenschappen en informatiewerving van de Limburgse Kempen
(1600-1660) [In de protokol- en klachtregisters van de schepenbank van Pelt werden
28 weddenschappen gevonden. In negen gevallen was onderwerp het huwen van een der partijen
vóór een bepaalde datum; enkelen lukte dat niet! Bijna een derde van de wedders was teutenhande-
laar; door hun tijdens hun reizen verworven kennis konden zij - met succes - wedden op
politieke-militaire onderwerpen].

Le Parchemin, no. 244, 51e Année, Juillet-Aoüt 1986. B. d'Ursei. La Maison de Bournonville;
Antw. De Lannoy.

Idem, no. 245, Sept. -Oct . 1986. A. van Dievoet: Genealogie de la familie van Dievoet, originai-
re de Bruxelles, dite van Dive a Paris; J. le Pas de Sécheval: La familie de Jardin de Bolland [15e
eeuw].

Vlaamse Stam, 22e jg., nr. 9, sept. 1986. H. Vannoppen: Bronnen rond een Parochiegeschiede-
nis: Basisdocumenten voor genealogie en heemkunde [T.g.v. 875 jaar parochie Kwerps]; J. J. M.
van Ormelingen: Kwartierstaat Generaal-majoor Jonkheer Michaél J. N. van der Maesen, genea-
loog (1758-1823) [voornl. te Maastricht]; J. Cailliau: Overlijdens uit het hospitaal te Duinkerke
(1741-1793) [alleen uit de vlaamse gewesten]; A. Maris: Van Strydonck, Land van Waas [16e-17e
eeuw].

Frankrijk

Cercle généalogique d'Alsace, Bulletin no. 75, 1986/3. Div.: Maltres d'école en Basse Alsace,
XVIIe-XVIIIe siècle (verv.) [o.a. Sal(t)zmann te Ried]; A. Kipp: Mariages d'étrangers célébrés a
Erstein au XVIIe siècle [1614-1696]; G. Boutry: Forteresse de Huningue. Extraits des registres pa-
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roissiaux touchant la Basse Alsace; Antw. Freidinger/Freudinger, kwartierstaten Vogel/Umhauer,
Dodin/Petitdemange, Marchal/Claulin, v. Rottweil/de Nordhausen en Schaller/Baumgartner.

Héraldique& Genealogie, XVIIIe Année, no. 100, Juillet-Sept. 1986. Bijdr. betr. Querqui, Bar-
thold(i) [afk. uit de Paltz]; Le Sueur, D'Apremont, De L'Espine [bastaardtak van CHastellet]; Du
Han, Bizot, Le Tenneur, Orsel, Cluzel, Fourreau, Goumard, Forissier, De Beauvoir-De Mare, De
Queux.

Nord Genealogie, no. 81, 1986/4. D. Devred: Genealogie des verriers Schmidt [18e-19e eeuw];
C. Delforterie: Mariages des personnes de la ville de Lille et de ses environs a Leiden (verv.) [Cha-
teau/Castel t/m Cla(i)re]; S. Duval: Tableau d'ascendance Duval-Cauet; D. Launoy. Tableau
d'ascendance de Daniel Launoy; R.-J. Rosse: Tableau d'ascendance Rosse-Adriaenssens; C. Le-
clercq: Ascendance Leclercq-Fenart; C. Delesalle: Quartiers de Lillois célèbres: Julien Duvivier [ci-
neast]; H. Descamps: Les Six, seigneurs de Thieffries, étaient-ils nobles? [transcriptie van notariële
akten uit 1628]; Idem: Les Cappon de la branche de Verlinghem [aanv. en verb.].

Idem, no. 82, 1986/5. H. Descamps: Une branche de la familie Desreumaux, de Wambrechies
[16e-19e eeuw]; C. Delforterie: Mariages... a Leiden (verv.) [Le Clare t/m Colier/Caulier]; E.
Derrereumaux: Quelques chefs de families Roubaisiennes en 1619 [met beroep en leeftijd].

Duitsland

Archiv Ostdeutscher Familienforscher, Bd. 10, Lief. 2, April 1986. Sonderheft Netzedistrikt
und Wartheland. Met korte bijdr. Reek, Von Kleist, Schiewe, Bomke, Neubert, Lauch, Hell(er),
Gregor, Jahnke, Pufahl en Ahnenlisten: Krüger, Boesier, Knopf, Studentkowski, Busse, Lange,
Schlagenhoff.

Idem, Lief. 3, Juni 1986. E. Jochmann: Stammfolge Jochmann aus Krosno-Hauland, Kreis
Schrimm im Wartheland; Idem: Jochmann aus der Gemeinde Ludwigsdorf bei Görlitz; Verder
korte bijdr. betr. Reek, Kemling, Bigalke, Czerwonsky, Strunk, Kunkel, König, Pahnke en Gralins-
ki.

Archiv für Sippenforschung, 52. Jg., Heft 102, Aug. 1986. G. von Wilcke: Die Ehe des Bischofs
Sack (um den Versuch einer Integration der Reformierten) [kwst. Sack-Spalding]; G. Luther: Die
Nachkommen Dr. Martin Luther's [te Königsberg]; W. Albrecht: Brandenburgische Kornmüller
und Möhlenmeister vor 1800 [St-Z].

Der Archivar, 39. Jg., Heft 3, Juli 1986. Archive in München. [Negentien auteurs beschrijven
ieder een te München gevestigd archief, zoals gemeentearchief, archieven van parlement, radio,
bisdom, akademie van wetenschappen en een krant. Het uitvoerigst wordt het Bayerisches
Hauptstatsarchiv belicht.]

Blatter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, 49. Jg., Bd. XV, nr. 9/10, 1986. G.
Nebinger. Die Standesverhaltnisse des Hauses Fugger (von der Lilie) im 15. und 16. Jahrhundert;
H. Schmidt-Baumler: Die schwabische Ahnen der Geschwister Schmidt-Baumler [5 of meer gen.
van: Dumreicher, Dürr, Fehr, Flatz, Pingiesser, Rabus, Rindler, Saltzlin, Schmid, Schneider, Stoll
en Zorn]; V. Wappman: Drei Generationen Wappner/Wappman - eine genealogische Fallstudie
(verv.).

Genealogie, Bd. XVI11, 35. Jg., Heft 9, Sept. 1986. W. Honselmann: Hövelhof, Meier zu Hövel,
Hövelmeier und Hövelmann [Kreis Paderborn; Schreven, Dahlhausen alias Hölscher alias Hage-
mann, Mertens, Lackmann, Hüllmann]; H. J. Warnecke: Die westfaïischen Vorfahren des
Weltraum- und Raketenforschers Wernher Freiherr von Braun [Kwst. Duesberg/Balcke; met kwar-
tieren Mensing (te Osnabriick), Tecklenburg (bast.) en Raesfeld]; H.-J. Deising: Die Mitglieder der
Rosenkranz-, Scapulier- und Todesangstbruderschaft 1729-1780/1804 zu Werl/Westfalen [A-M].

Mitteldeutsche Familienkunde, Bd. VIII, Jg. 27, Heft 3, Juli —Sept. 1986. F. von Schroeder:
Der soziale Aufstieg der Familie Treitschke [met stamreeks; kwst. van aangeh. vrouwen Nestier,
Steinert, Lindemann en Von Oppen]; G. Frotscher: Die Fratscher in Neustadt an der Orla; M.
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Bauer. Aus den Erfurter Familien Naffzer, Sachse und Gebhardt; G. Alpermann: Auswartige im
Bürgerbuch der Neustadt Brandenburg/Havel 1726-1776 (slot) [1760-1775].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd. 32, Jg. 74, Heft 7,
Juli-Sept. 1986. F. Gommans: Ahnenliste Kleinofen(Kleinoven)-de Mür [met vele nedl. kwartie-
ren, o.a. te Afferden]; F. J. Burghardt/G. Moisel: Die Familien Hasenbach bei Waldbröl im 17. und
18. Jahrhundert (verv.); H. Seibels: Siegel, Signete und Wappen des Geschlechtes Storm; Red.; Was
erwartet die Familienforscher in Trier?

Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, 34. Jg., 1985. Bevat diverse
kerkgeschiedkundige artikelen.

Mosaik, 3/1986. M. Troost-Ingentath: Der Name Ingenlath im KB Birten [ook: ingen Laet (dic-
tus Schram) en Laetmans]; H. Siebels: Geschlecht Hagedorn im Kleverland; Th. G. J. Bones:
Kwartierstaat Bones/Bonnes [o.a. te Herwen-Aerdt]; R. Limbeck: Ahnenliste Limbeck/Kammer-
töns [o.a. te Zeddam].

Norddeutsche Familienkunde, Bd. 13, 35. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1986. H. Kelterborn/D. Sie-
bel: Die Vorfahren der Anna Wissel geb. Helmold aus Göttingen [huwde 1585; kwst. 8 gen.,
14e-16e eeuw]; W. Billig: Die Schele und andere Dannenberger Vorfahren der am 23.8.1711 gebo-
renen Catharina Lucia Krüger [Gröger/Krüger, Koch, Mester, Schele, Gerke, Gorleke]; H. Schlot-
ter. Der Rat der Neustadt Hildesheim von 1300-1634 [met Ratslisten].

Oidenburgische Familienkunde, Jg. 28, Heft 3, Sept. 1986. G. Thaden: Aus der Geschichte der
jeverlandischen Familie Thaden [met genealogie].

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XI, 34. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1986. M. Bruhn: Lehrkrafte
der Stadt und des Landkreises Neustettin [A-J]; H. Muschler: Die Besitzer des Kupferhammers,
Kreis Neisse; D. Koeppel: Ostdeutsche in Julius Grantz' „Stammbaum der Familien Dirlam".

Roland zu Dortmund, Bd. 7, Jg. 20, Heft 3, 1986. Vervolg Ahnenlisten Wegener, Enneper en
Goldacker.

Saarlandische Familienkunde, Bd. 5, Jg. XIX, Heft 75, 1986. G. Muller. Genealogie der Fami-
lie Forget [16e-18e eeuw, afk. omgeving Nancy]; H. P. Klauck: Einwohner von Rimlingen im
18. Jahrhundert [S-Z]; F. Kirchner: Hirsch-Bingeli-Kübli. Beitrage zur Einwanderung von Schwei-
zer Familien. Teil 1.

Idem, Informationsdienst, nr. 80, Aug. 1986. Spitzenahnenliste Mayer.

Quellen und Forschungen zur Qstfriesischen Familien- und Wappenkunde, 35., Jg., Heft 7/8,
1986. V. Budde-Irmer. Register zur Musterrolle des Amtes Stickhausen.

Idem, Beiheft 24, Ostfriesische Ahnenlisten, 8. Bd., Lief. 6, 7 en 8. Aanv. en verbeteringen.

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 61. Jg., Heft 3, Juli 1986. 13. Mecklenburgheft.
E. Specht: Die landliche Bevölkerung des Domanialamtes Gadebusch in den Jahren 1627, 1632
und 1651; /. Memmert: Die Einwohner von Holthusen (krs. Schwerin/Meckl) von 1550 bis
ca. 1750 [o.a. Bartels, Bruhn, Groth, Quester]; M. Kalau: Zur Geschichte der Familie Freudenfeld;
K. Langenheim: Zur Herkunft des Mecklenburgischen Kapitans Langenheim in Dömitz; W. Lüde-
ke von Weltzien: Die Reichsfreiherren ünd Reichsgrafen von Sala 1576-1806. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des Kirchdorfes Bellin in Mecklenburg.

Zwitserland

Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung. Mitteilungen, Marz 1986. Behalve vereni-
gingsnieuws vindt men hierin o.a. naamlijsten uit genealogische nalatenschappen, berustend in een
bibliotheek; naamlijsten van geslachten waarover inlichtingen verstrekt kunnen worden; recenties
van publ. betr. Zwitserse families; verenigingsuitgaven; adreslijst van verenigingsfunctionarissen.
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Oostenrijk

Adler, 14. (XXVIII) Bd., Heft 3, Juli-Sept. 1986. N. Weyss: Der Doppeladler - Geschichte
eines Symbols; E. Fritsch: Überlegungen und Daten zur Genealogie der Barock-Bildhauerfamilie
Stanetti; K. Burkhart: Trauungen Pfarrfremder in Gurk 1773-1882 (verv.).

Idem, Zweiter Teil. S. Petrin: Bermerkungen zur Familiengeschichte und Heraldik der nieder-
österreichischen Stande um 1600; P. Perger. Quellen zur Geschichte der mittelalterlichen Wiener
Bürgerfamilien.

Groot-Brittannië

The Coat o/Arms, N.S. Vol. VI, nos. 135 & 136, Autumn 1985/Winter 1985/6. H. F. Merchant:
The Luttrell hatchments at Dunster [met foto's van de ruitvormige rouwschilden en schema's van
de familie Luttrell]; C. L. Sinclair Williams: The arms of St. Clair [met schema Seyntclere/de St.
Clair]; T. Goddard: Nostro Pellicano [ontwikkeling van de pelikaan als heraldisch symbool, met
vele citaten uit oude(re) heraldische werken].

Genealogists' Magazine, Vol. 22, no. 3, Sept. 1986. K. Francis: „Borne in Flawnders under The
States". [De herkomst van voormoeder Jane Desort werd achterhaald dankzij publicaties van de
Huguenot Society. Zij bleek gedoopt als Jenne de Zwaerte en stamde af van een voor Alva ge-
vluchte predikant uit Bailleul (toen nog Vlaams)]. N. Currer-Briggs: The Türin shroud and the
Holy Grail (2).

Zweden

Slakt och Havd, nr. 2, 1986. P. Andersson: Systema Genealogiae [Het artikel biedt een aantal
paragrafen over onderwerpen van systematiek in de genealogie, zoals nummering van verwant-
schapsoverzichten, terminologie en verwantschapsberekening]. Twee art. over zweedse middel-
eeuwse geslachten.

Verder ontvingen wij:
Bachten de Kupe, 28e jg., nr. 5, sept.-okt.

1986.
Bulletin familie „de Heus", jg. 1, nr. 1, okt.

1986.
Der Deutsche Hugenott, 50. Jg., nr. 3, Sept.

1986.
De Eendenkooi, 13e jg., nr. 3, sept. 1986.
Familia, jg. XXIII, no. 2, 1986, met Nuus-

brief nr. 27, Julij 1986.
Familienkundliche Nachrichten, Bd. 6,

nr. 16, Juli-Aug. 1986.
Met gansen trou, 36e jg., nr. 8, aug., nr. 9,

sept. 1986.
Genos, jg. 57, 1986-2.
Gens Dunia, 23e jg., nr. 3, sept. 1986.
Hammer, vroeger en nu, 2e jg., no. 1, aug.

1986.
Heemkunde Hattem, nr. 28, sept. 1986.
Der Herold, Bd. 11, 29. Jg., Heft 10,

April-Juni 1986.
De Maasgouw, jg. 105, nr. 2, 1986.
Mars et Historia, 20e jg., nr. 4, juli/aug.

1986.
De Maurikkroniek, 20e jg., nr. 1, sept. 1986.
Mitteilungen der Gesellschaft für Schleswig-

Holsteinische Geschichte, nr. 25, aug.
1986.

The New York Genealogical and Biographi-
cal Record, Vol. 117, nr. 3, July 1986.

Nieuws van Archieven, jg. 5, nr. 7/8,
juli/aug., nr. 9, sept. 1986.

Oud Muiderberg, I I /3.
Het Patertje, jg. 2, nr. 3, sept. 1986.
Het Personeel Statuut, 37e jg., nr. 4,

juli/aug., nr. 5, sept./okt. 1986.
Poelgeestkontakten, 6e jg., nr. 3, sept. 1986.
In het zelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 3, sept./okt.

1986.
Üt de Smidte, 20e jg., nr. 2, juny, nr. 3, sept.

1986.
Stichting Historisch Onderzoek. Den Haag.

Jaarverslag 1985.
Stubbe [zonder nadere aanduiding; 2e boek-

je, blz. 29-64].
Het Treffertje, 15e jg., no. 2, juni, no. 3,

sept. 1986.
lussen de Voorn en Loevestein, jg. XXII,

no. 59, okt. 1986.
Zeitschrift für Kulturaustausch, 36. Jg.,

1986/2. Vj. en 3. Vj.
M. VULSMA-KAPPERS
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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 wan-
neer gebleken is dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst 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 CK
Monnickendam.

ANTWOORDEN

185. ME(Y)NTS (XLI (1986) p. 375)
Harmen Schreuder en Anna Meyns (Meins) otr. Arasterdam 28.1.1763 (739/252 en 607/51). Hij
afk. van Osnabrug, 36 jr, Luthers. Zij afk. van Groningen, 28 jr, geref.; beider ouders overl.

Mevr. M. VULSMA-KAPPERS, Amsterdam

190. HOLEWIJN (XLI (1986) p. 375)
Berend Holewijn is ged. Dodewaard 14.10.1781, overl. Zaltbommel 14.1.1862, zn van Christoffel
Höhlwein, geb. Nassau-Dietz, overl. Dodewaard 17.2.1820, tr. ald. 24.3.1776 Hilleke Berends van
Schaik, ged. Dodewaard 24.2.1754.

C. J. WEGMAN, Wierden

190. VAN STEMFOORT (XLI (1986) p. 375)
Evert Maasz van Stemfoort is vrijwel zeker een zoon van Hendrik Peters van Stempvoort en Fijtje
(Sophia) van Holten; kleinzoon van Peter Hendricksen van Stempvoort en Marretien Evert Maas-
sendochter.
WISSELO
Gerrit Wisselo is niet te Veenendaal (herv.) gedoopt. Cornelis Everts van Swetselaar, jm. tr. Vee-
nendaal 13.3.1763 Neeltje Everts Bakkenes, jd. kunnen zijn ouders niet zijn.

Mevr. H. A. GIJSBERTSEN, Middelburg

VRAGEN

225. THIJSSEN-BLESSING/BLEESE/BLIJS
Dirk Thijssen, tr. ca 1735 Catharina Blessing/Bleese/Blijs. Zij laten tussen 1738 en 1742 kinderen
te Zaltbommel dopen. Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.
BUCKING
Johan Jacob Stouw, tr. Utrecht 4.8.1762 Catharina Bucking/Buckenges, overl. ald. 1.9.1804. Gevr.
voorgeslacht van Catharina.
VAN LIS-HUCKERS/HEUKERS
Antonius van Lis, tr. Utrecht 8.10.1798 Christina Huckers/Heukers, overl. ald. 18.11.1810. Gevr. na-
dere gegevens en beider voorgeslacht.

H. W. S. TUSSEN, Zoetermeer

226. CHATILLON
Bartholomeus Chatillon, sergeant in de Compagnie van de Heer Collonel du Roe, wedr, otr./tr.
(NH) Maastricht 22.9/8.10.1752 Margaretha Bastiaens. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van
Bartholomeus.

Mevr. Mr. N. VERHEIJEN-REYNDERS, Berlicum

227. KNOTTE
In 1626 overl. Frouke Louwes, wed. van Abel Eppens tho Equart (Wirdum, Gr.). In 1627 daagt
Lodwig Hillichhusen, pastoor t'Oldezijll, Albert Knotte, zijn husfrowen vader, voor het gerecht
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om te verklaren 'wat bodell hie mett des pastoors husfrowen moder van de weduwe van Abel Ep-
pens ontfang hadde". Wie heeft gegevens over Albert Knotte en zijn vrouw?
BOLHUIS
Abel Hindriks Bolhuis, van Westernieland (Gr.), begr. Wierhuizen 15.7.1765, tr. Pieterburen
12.11.1724 Trijntje Jans, van Wierhuizen. De familie is DG. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht
van Abel.

J. VAN BOLHUIS, Uiden

228. VAN LENDEREN/LENDR1K
Albert Evertszn van Lenderen/Lendrik, tr. (1) 's-Gravenzande 12.5.1743 Maartje Arents Wittebol,
ged. ald. 14.4.1715; tr. (2) 9.11.1749 Trijntje Thoene, van Maasland. Gevr. nadere gegevens en voor-
geslacht van Albert.
JONGENBURGER-VAN DORP
Abraham Jongenburger, tr. Monster 3.2.1709 Lijsbeth van Dorp. Gevr. nadere gegevens en beider
voorgeslacht.
DE GRAAFF-VAN DER STELT
Joost de Graaff, otr. (1) Werkendam 31.7.1741 Anneke Stam, ged. ald. 23.10.1707; otr. (2) ald.
13.5.1752 Maria van der Stelt. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Joost en Maria.

Mevr. C. F. DE GRAAFF-WALRAVE, 's-Gravenhage

229. NEUTEBOOM-KLOOSTER(MAN)
Jan Antoony Neuteboom, tr. (1) Zwolle 6.2.1763 Evertien Harms, wed. van Westenholte, tr.
waarsch. (2) Hendrikje Klooster(man). Gevr. voorgeslacht van dit laatste echtpaar.
DE VRIES-ALBERTS
Douwe Hendriks de Vries, jm. van Mastenbroek, tr. Usselmuiden 16.11.1788 Annigje Alberts, wo-
nend ald. Gevr. beider voorgeslacht.
VAN VOLLENHOVEN-ALTEN
Dr. Arnoldus van Vollenhove, zn van Jan, tr. Vollenhove 29.5.1627 Geertyen Berents, dr van Berent
Alten, burgemeester ald. Gevr. beider voorgeslacht.
KEPPEL-VISSCHER, OVERSCHOT
Harm Keppel, zn van Jan Keppel en Roelofje Visscher, van Genemuiden, tr. ald. 20.5.1813 Jentje
Visscher, dr van Gerrit Visscher en Hendrikje Overschot. Gevr. voorgeslacht van genoemde perso-
nen.

J. VAN WEZEP, North Salt Lake, USA

230. LAUTENBACH
Vlg grafsteen in de Grote Kerk te Leeuwarden is op 7.3.1611 overl. Jacobus Lautenbach, oud
66 jaren. Gevr. zijn doop en voorgeslacht.

H. LAUTENBACH, Hengelo

231. VAN SLOET-WERNERS
Joan van Sloet, van 1676-1690 burgerheester van Oldenzaal, komt in 1660 met zijn vrouw Marga-
retha Werners, met att. van Ootmarsum naar Oldenzaal. Gevr. beider voorgeslacht.

J. G. LIPPERS, Enschedé

De redactie wenst alle leden een voorspoedig 1987.

Aan dit nummer werkten mee:

Drs. J. A. de Bóo, Westersingel 90, 9901 GK Appingedam.
D. Bos, Muiderwaard 421, 1824 XJ Alkmaar.
Ir. R. A. J. Dix, Populierenhoek 66, 6903 AZ Zevenaar.
A. G. Molendijk-van der Ploeg, Slotlaan 47, 1829 BC Oudorp.
Mr. H. Wagenvoort, Van Kyfhoeklaan 45, 2597 TB 's-Gravenhage.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Correspondentie-adres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.
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