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NAAMSMYSTIFICATIES*

Bij onderzoek naar het voorgeslacht gaat men meestal uit van de stelregel dat
de (familie-)naam van de kinderen identiek is met die van hun vader. Lang niet
altijd gaat deze regel op. Soms zet het gebruik van een (familie-)naam ons voor
grote problemen en er is dan heel wat genealogische arbeid en vernuft nodig
om oplossingen en verklaringen te vinden voor het gebruik van verschillende
namen, zowel bij vader en kinderen als bij gebruik door een en dezelfde per-
soon.

In het volgende zal ik die problematiek door middel van een aantal voorbeel-
den uit de praktijk van het onderzoek naar voren brengen. Hieruit zal blijken
dat gedegen onderzoek in allerlei bronnen noodzakelijk is.

Allereerst komt aan de orde het probleem aangaande het gebruik van twee
(familie-)namen; voorts problemen die zich voordoen naar aanleiding van
doopinschrijvingen; daarna zal ik toelichten dat personen onder twee namen
en dat meer personen onder eenzelfde naam voorkomen. Tot slot dan wil ik
nog wijzen op het fixeren van een patroniem en het veranderen van naam door
eenzelfde persoon.

1. Hey-Versteeg

Te Zetten gingen 31 maart 1672 in ondertrouw Winant van Beynum J.M. van
Renkum - en - Gerridje Versteeg J.D. van Zetten. Zij huwdendaarna op 22
mei.

De afkomst van Wynant blijkt uit de volgende stamreeks.

I. Wynant van Beynum, vermeld in de omgeving van Eist (O.B.) 1559-1584,
tr. Jutte (van Ginckel). In alle over hen gevonden akten wordt zij enkel Jutte
genoemd. Uit een erfenisproces1 zou afgeleid kunnen worden dat haar vader
Bart van Ginckel was, custos tot Herveld2.

II. Johan van Beynum, geb. 1562, overl. Driel 1603 (aan de pest), tr. Lysken
(van Gent), Hendricksdr3.

III. Wynant van Beynum, herbergier op „de Praest" waar de Betuwse Claer-
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bank werd gehouden, later schout van Renkum, overl. 1636, tr. Lysbeth van
Voorst, dr van de scholtis Frederick van Voorst en Lysebeth Struick, die weer
een dochter was van de schout Henrick Struyck.

IV. Coenraet van Beynum, te Renkum, overl. ca 1669, tr. Willemke Hen-
dricks (van Harscamp). Haar achternaam die nooit genoemd wordt, is ont-
leend aan een akte over de verkoop van de Windmolen te Opheusden in 1657
door de erfgenamen van Henrick van Harscamp4.

V. Winant van Beynum, prov. schout van Renkum, vestigde zich in dec. 1692
te Wageningen, waar hij lid werd van het kramersgild, voorts was hij hopman
van de stadsschutterij, ouderling, gecommitteerde uit de gemeenslieden en ont-
vanger der verpondingen, overl. ald. jan. 1709, tr. (1) Zetten 1672 Gerritje Ver-
steeg; tr. (2) Wageningen (huw. voorw. apr. 16925) Catharina de Vael, overl.
sept. 1720, wed. van de schipper Cornelissen Thonissen van Noort.

De afkomst van Gerritje bleek moeilijk te bepalen; haar doop werd niet aan-
getroffen. In andere bronnen werd gezocht en gevonden werden verschillende
akten. In 1686 verkochten Wynant van Beynum en Gerritje Willems Versteegh,
ook voor haar moeder Hester Eyckenpas huis en brouwerij te Zetten6. Hester
Eickenpas (overl. Zetten juli 1674), wed. van Willem Hey, trouwde te Zetten
in 1658 Frederick Gijsberts, wedr van Grietien Janssen, welke Grietien eerder
getrouwd was geweest met Aloff van Boel7. Frederick Gijsberts en Grietien
tochtigen elkaar in sept. 16428. Van de relatie tussen Frederick Gijsberts en
Winant van Beynum blijkt uit de betaling in 1695 van 100 gld. aan de armen
van Zetten, welke Frederick hun had vermaakt9.

Verscheidene akten vermelden handelingen van het echtpaar Willem Gerrits
Hey-Hester Eickenpas, b.v. leningen van haar zuster Susanna Eyckenpas, ge-
trouwd met Jan van Call10 te Nijmegen. De eerste obligatie is afgelost door
Wynant van Beynum, die haar in jan. 1685 doorsneden vertoonde. Jan van
Call wordt ook wel Jan Backer van Call genoemd, b.v. bij hun tochtiging in
1658" (Ik meen te mogen aannemen dat de Nijmeegse horlogier Jan Becker
van Kall dezelfde persoon is12, maar in dezelfde tijd was er ook een landmeter
Jan van Kall te Nijmegen13).

Bij het tweede huwelijk van Hester Eickepas waren Gerrit Eickepas en haar
moeder Trineken Weggen getuigen. Laatstgenoemde was als Trijn Gerrits Weg-
ge in aug. 1608 te Arnhem ondertrouwd met Peter Janss Muiser, die later onder
de naam Petrus Muserus predikant te Zetten was. De kinderen van Petrus Mu-
serus, van wie wij nog noemen Sara en Gerrit, apotheker te Rhenen, heetten
allen Eickenpas.

In een aktie van 1655 traden Petrus Muserus en Willem Hey samen als ge-
richtslieden (getuigen) op14. Willem Hey moet wel gestorven zijn aan de ge-
volgen van een vechtpartij welke hij in febr. 1656 had met Jan Gijsberts, ge-
woond hebbend op de „Paddepoel". Hij deed deze n.l. „besaet voor smert,
pijn, versuim en meisterloon" (hij moest zelfs „getrepaneerd" worden). Jan
Gijsberts was evenwel veldvluchtig en had geen bezittingen. De vechtpartij is
ook geregistreerd in de Rekenkamer15.
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Deze gegevens kunnen wij samenvatten in het volgende overzicht aangaande
de afkomst van Gerritje Versteeg:

Peter Janss Muiser (Petrus Muserus) x Trijn Gerrits Weggen
t v. 1667 1608 f 1662

Frederick
Gijsberts

(2)x(l) 1642
Grietje
Janssen

1
(2)x(2)Hester

Eickepas
x(l)

Willem Gerrits
Hey

Susanna
Eickepas

X

Jan Backer
van Call

Gerrit
Eickepas

Sara
Eickepas

Aloff Gerritje Versteeg
van Boel x 1672

Winant van Beynum

De verandering van de naam Muserus naar Eickepas werd spoedig gevon-
den, toen Petrus, als erfpachter in 1649 optredend, zich liet noemen Petrus Mu-
serus ab Eickenpas, pastor tot Zetten16. In de lidmatenlijst van Zetten staat
nog genoteerd Trijneken Weggers r.q. Eickenpas.

Wie Willem Gerrits Hey was, konden we niet thuisbrengen onder de familie
Hey. Ook bij deze veel in de Betuwe voorkomende naam kan men varianten
tegenkomen, o.a. Van Hey, Die Hey en ook Verheyden, zoals bij de veerman
tot Wijck, Herman Hey die in 1613 door Steven Janss Suermont verwond werd,
waarvoor deze door de Amptman van de Nederbetuwe werd aangesproken17.
Bij zijn eigen aanspraak tegen Suermont heet hij Herman Ariens
Verheyden18, evenals bij zijn huwelijk in 1620 te Wijck bij Duurstede met Ma-
ria (Hendricks) van Lakemont.

Dat de dochter van Willem Hey de naam Versteeg droeg, noopte tot een on-
derzoek naar het Overbetuwse geslacht Versteegh, en inderdaad werd hier de
oplossing gevonden. Uit twee akten kwam het bewijs naar voren dat Willem
eigenlijk Versteeg heette. De ene is van nov. 1642, toen Jacob Dericx een „cond-
schap der waerheyt" vroeg van Gertien Tijssen, huisvrouw van Willem Ver-
steegh gênant Hey, te Zetten19; de andere spreekt van Willem Gerrits Hey en
Hester Eickenpas die geld leenden op de halve „Doornicxcamp" te Valburg,
waarvan de andere helft toebehoorde aan hun zwager en zuster Alard Jansen
en Elisabeth Gerrits Versteegh20. Geheel overtuigend was de opdracht van de
„Peddenpoel" te Zetten door Walraven van Steenhuisen aan Willem Hey Ver-
steegh en Hester Eickepas21. Deze drie akten waren resp. van 1642, 1657 en
nogmaals 1657.

Hoe kwam hij nu aan deze schijnbaar dubbele naam? In het Overbetuwse
geslacht Versteegh ken ik als oudste Derick Gerrits Versteegh, geb. ca 1563,
overl. ca 1626, getrouwd met Anna Dericks, die dikwijls in de akten Anna Ver-
steech wordt genoemd. Zij leefde nog in 1641.

Om een vrouw aan te duiden met de naam van haar man is in de Overbetuwe
niet gebruikelijk; in Nijmegen dikwijls wel, waarvan de schepenboeken getui-
gen. Dit gebruik verdoezelt de naam van de vrouw, die in die tijd blijkbaar niet
als belangrijk beschouwd werd, zoals ook blijkt uit de akten waarin van een
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echtpaar de vrouw alleen met haar voornaam is aangeduid. (Eén voorbeeld
daarvan vinden we in een Arnhemse akte van 1566, waarin vijf echtparen ge-
noemd worden; een dezer is Derick Minrevoet met Henricksken uxor. Uit ande-
re akten blijkt zij Henrica van Beynum te zijn22).

Van de kinderen van Derick Versteegh en Anna Derix noemen wij Derick,
overl. vóór 1637; Jan, overl. vóór 1691, getr. met Beerntien Costen van de Wil-
tenburg; een dochter, getr. met Gaert van Rinsum en Gerrit. Laatstgenoemde,
geb. ca 1592 en overl. 1630/37, komt voor in een voor ons probleem zeer be-
langrijke akte23, volgens welke Anna Derix, wed. Derick Versteegh in 1639 af-
zag van de haar als grootmoeder toekomende rechten op de nalatenschap van
haar kleinkinderen Derick, Peter en Wilhelm Versteegh, kinderen van haar
zoon Gerrit Versteegh en Gerritien Willemsen van Poelwick, en dat ten behoe-
ve van Gertien, Grietien, Elisabeth en Willem Versteegh, voorkinderen van
haar zoon Gerrit in eerste „ehe" bij Lysken Hey. Hier zien wij dus Willem Ver-
steegh als zoon van Lysken Hey en mogen wij concluderen dat zijn voornaam
was Willem Hey en een Willem Hey wel de vader van Lysken zal zijn geweest.

Dit geeft het volgende overzicht:

Derick Versteegh x Anneke Dericks
ca 1563-ca 1626 I t na 1641
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Een soortgelijk voorbeeld werd ook nog gevonden bij Jan Hey Verwoert die
in 1640 met zijn vrouw Gerrichien Jans van Brenck in Opheusden leefde. In
1651 heetten zij Jan Adriaens Verwoert gênant Hey en Geertgen Jans24.

2. Doopboekgegevens

We moeten ons ervan bewust zijn dat de doopinschrijvingen alleen de voor-
naam van het kind vermelden. Met welke volledige naam het kind later door
het leven gaat, moet uit latere gegevens blijken. Vinden we in het doopboek
een volledig lijkende naam, dan is het totaal een voornaam, maar ook dan pas
kan uit latere akten afgeleid worden of die volledig lijkende naam als voor-
naam gehandhaafd blijft of. niet, of mogelijk beklijft als enige naam. Veel
voorkomend was het verschijnsel niet. Enkele voorbeelden mogen als illustratie
dienen.



Op 1 april 1688 werd te Hemmen gedoopt Arie Roest, zn van Cornelis Tim-
mer en Neuleken Henricks. Hij wordt in geen enkele akte Arie Roest Timmer
genoemd en heeft als volwassene alleen de voornaam Arie gebruikt.

In de jaren 1689-1709 liet Gerrit van Binsbergen te Randwijk 13 kinderen do-
pen. De moeder, die bij de meeste van deze kinderen niet genoemd is, was
Grietje van Beynum, dochter van Adriaen en diens eerste vrouw Maria Gijs-
berts, en kleindochter van Hendrik van Beynum en Grietje Vermeer. In dec.
1701 en sept. 1703 werden resp. hun zonen Geurt van Beynum en Derk van
Beynum gedoopt, genoemd naar kinderloze oudooms. Zij gingen allebei naar
Dodewaard en werden daar in akten Geurt en Derick van Binsbergen genoemd,
Derick gebruikte zijn volledige naam Derk van Beynum van Binsbergen alleen
bij transacties met een stukje land in Indoornik, hetwelk hij van zijn oudoom
Derick van Beynum, schepen van Indoornik, geërfd had25.

Nog trof ik in dezelfde familie aan Maria de Bruyn van Binsbergen, dochter
van Geurt van Binsbergen, hierboven genoemd, en Margaretha Sophiavan
Leunen, nu niet in een doopboek, maar in een magescheid -na de dood van
Margaretha Sophia26. Zij is genoemd naar Maria de Bruyn, vrouw van Hen-
riek van Binsbergen, kamerbewaarder van de Staten van Holland en West-
Friesland, halve broer van Geurt en Derick.

Hieruit volgt dit overzicht26a:

Hendrik van Beynum x Grietje Vermeer
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Nog een dergelijk voorbeeld. Op 2 maart 1738 werd te Opheusden gedoopt
Cornelis van Gelder, zoon van Gijsbert van der Horst en Gerritje van Gelder.
Hij kreeg als voornaam de volledige naam van zijn grootvader Cornelis (Stof-
felsen) van Gelder. Maar reeds in 1741 en ook in 1754 heet hij alleen maar Cor-
nelis van der Horst21.

Zo trof ik ook in het Randwijkse doopboek in 1665 de doop aan van Peterke
Roest, dochter van Gerrit Roest, die daarvoor reeds een aantal kinderen had
laten dopen met enkelvoudige voornamen. Het ontgaat mij waarom dit kind
een dubbele voornaam verkreeg.
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Dat het ook wel eens anders ging en de complexe voornaam als volledige
naam gefixeerd werd, moge blijken uit het volgende.

In 1716 werd te Heteren gedoopt Derk van Beynum, zn van Cornelis Lauw-
rensen en Geertruydt Krijnen. Hij huwde zijn cousine Ulanda Everdina, dr van
Jan Lauwrense en Derkje de Veer, en gedoopt te Heteren 8 april 1714. Bij de
huwelijksproclamatie in Heteren wordt zij Lauwrensen genoemd, maar toen zij
in de kerk van Heelsum trouwde, heette zij daar Janssen. De inschrijver in het
doopboek te Heteren bleef haar bij het dopen van haar kinderen toch Lauw-
rensen noemen. Hij is zich Derk van Beinum blijven noemen, maar zijn broers
heetten Kornelissen. Hun grootouders waren Laurens Jansen, waard te Hete-
ren, en Uland van Beynum (getr. Heteren 1676), die een dochter was van Derick
van Beynum en Uland van Rinsum.

Er was uit deze tak al eerder een Dirk van Beynum gesproten. Diens doop
is merkwaardigerwijze niet in het Heterense doopboek gevonden te midden
van de kinderen van Laurens Jansen die tussen 1677 en 1690 werden ingeschre-
ven. We vonden hem in Utrecht, waar Dirk van Beinum op 20 mei 1714 trouw-
de met Geertruyd Schut. Hierbij werd het schriftelijk consent van zijn ouders
getoond, hetwelk door de predikant van Heteren was getekend. Dirk was koet-
senverhuurder. Uit zijn tweede huwelijk met Elisabeth Kroon werd in 1720 een
zoon Laurens geboren.

Derick van Beynum x Uland van Rinsum

1
Dirk
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x(l) 1714
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Laurens Jansen x Uland van Beynum
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|
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|
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1
zonen Derk

Kornelissen v. Beynum
•1716

1
Jan Lauwrensen

X
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Ulanda Everdina
Lauwrensen

•1714

Er zijn vele voorbeelden, waarbij de (familie-)naam van een voormoeder op
onverwachte wijze op een nakomeling overgaat. Nog een dergelijk geval troffen
we aan bij het geslacht Van Loendersloot. In 1589 benoemde Johan van Loen-
dersloot Berntss als erfgenamen zijn broers Rutger en Wilhem van de
Geien2*. Zij waren geen halfbroers zoals men zou denken, want in het zelfde
jaar stelde Hermanna Ruyters, wed. van Johan van Londersloot, te Randwijk
een momber aan over Johan, Rutger en Wilhem van de Geien, kinderen van
wijlen Berndt van de Geien bij haar dochter Anna van Loendersloot28. Johan
trok naar zijn oom Ott van Loendersloot en noemde zich naar hem, evenwel
met het juiste patroniem Berndtss.

Een schema laat het volgende zien:
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>
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3. Personen met twee namen

Frederick van Beinum, broer van de in het begin genoemde Winant (V), trouw-
de te Randwijk in dec. 1712 als weduwnaar van Evertje Teunis met de Rand-
wijkse Anna Catharina Stevens van Manen, die in okt. 1688 gedoopt was als
dochter van Steven Herberts. In de genealogie van haar familie duikt de naam
Van Manen af en toe op. In een Betuwse akte heet zij terecht Anneke
Stevens19. Maar in Renkum, waar zij met Frederick in de herberg „De Ros-
cam" woonde, wordt zij altijd Anna Herberts genoemd alsof haar grootvader
haar vader was30. Waarschijnlijk ligt hieraan een familieruzie ten grondslag.
Voetangels liggen er vele in de genealogie. (Aanvankelijk was mijn aandacht
gevallen op Anna Catharina, dr van Steven van Manen en Johanna Ida Bec-
kers, ged. Kesteren febr. 1692).

Een ander voorbeeld. Gijsbert Lamers en Fransken Crol (dr van Jan Jansen
Crol en zijn tweede vrouw Teuntje van Zuylicom Fransdr) hadden een dochter
Grietje Gijsberts31. Grietje was wees in 1696, want toen trouwde Stijntje Wiel-
hesen als weduwe van Gijsbert Lamers met Frederick Dercksen32. In april
1754 was Grietje Gijsberts weduwe van Evert Calff33. Maar reeds in 1703 had
Cornelis Lamerts Gijsbertsz een geschil met Evert Calf en zijn vrouw Grietje
Lamerts34, en ook in 1711 lezen we van het echtpaar Evert Calff—Grietje
Lamers35.

4. Twee personen met dezelfde naam

Jan Jacobs met zijn vrouw Neeltien van Zulecom en Gerriken Roelofs, wed.
van Frans van Sulecom, Neeltiens broeder, kregen in 1639 van hun moeder
Margaretha Fransen, wed. van Peter van Zulecom een stuk land36. In 1662
was er een magescheid tussen Jan Jacobs, wedr. van Neeltje Peters van Suyle-
com, met zijn kinderen: Peter Jansen, getr. met Gerritje Jelissen; Toenis Bud-
dingh, getr. met Aeltien Jansen, en Trijntien Jansen37. Blijkbaar wilde de va-
der hertrouwen en in 1670 vinden we hem met Elsken Henricks Verheyden38.
Hij wordt dan De Vrij genoemd. Er zijn heel wat akten over deze personen
waarin zij met patroniemen zijn aangeduid. Toch dragen zij achternamen. Een
akte van 1671 noemt Toenis Janssen Buddingh met Aeltjen de Vree39 en haar
zuster Trijntien is dan de vrouw van Roelof Aertsen van de Wael en heet dan
Trijntie Janssen de Vree40. Dan wordt nog vermeld dat Gerritje Roelofs eigen-
lijk Van Gelder heette en dat Gerritje Jelissen dochter was van Jelis Geurts en
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Naleken van Beynum, die na de dood van Peter de Very (!) met Peter van Rin-
sum hertrouwde41. Jan Jacobs was dus een De Vree.

Maar dan vinden we in 1663 in Opheusden ook een Jan Jacobs de Vreede
met zijn vrouw Jacobje Cornelisdr42. Dit leek te meer moeilijk omdat de kin-
deren van de eerstgenoemde Jan Jacobs ook in Opheusdense akten
voorkomen43, soms zelfs met de Opheusdense Jan Jacobs de Vreede44. De
verwarring die deze akten gaven, werd opgeheven door een van 1667 toen Jan
Jacobs de Vrede aan Tonis Buddingh met Aeltje Jans de Vreede en aan Trijntje
de Vreede, zijn broeders kinderen, en aan Neeltje Peters de Vreede, dochter van
Peter Jans de Vrede, een „gifte onder de levenden" gaf45. Een aanvankelijk
onbegrijpelijke akte over de verkoop van land onder Heusden (=Opheusden)
door Jacobje van Hemert, wed. van Jan Jacobs de Vrede, en Jan Jacobs de
Vrede met Elsken Henricks in 167046, wordt nu duidelijk. Er waren dus twee
broers met dezelfde naam. Dit bleek ten overvloede uit een akte van 1662,
waarin Jan Jacobs „de jonge" als voogd van Trijneken optrad.

Gelijknamige broers zagen wij ook bij Versteegh (par. 1), waar uit beide hu-
welijken van Gerrit Versteegh een zoon Willem sproot.
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X
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X
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Nog een vermelding van broers met dezelfde naam vinden we bij de familie
van Winant van Beynum, toen in 1625 door Henrick van Cruchten, wedr van
Judith van Beynhem, „besaet" werd gedaan aan land van haar broeders Wy-
nant en Wynant van Beynhem47. Hier hebben we te maken met een ander-
soortige mystificatie, n.l. een fout in de akte. Een der broers heette niet Wynant
maar Henrick, wonend te Driel met zijn vrouw Gertgen Schuiling.

Ook een fout komt voor bij De Vree, als in 1670 Peter Janssen Romeyn ge-
noemd wordt in plaats van Peter Janssen de Vree48.
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5. Fixering van een patroniem

Het verschijnsel van het plotseling en dus onverwacht fixeren van een patro-
niem is voldoende bekend. Een goed voorbeeld is dat bij Rutger Hendricx, dit
omstreeks 1645 in Heteren leefde. Zijn kinderen heten Rutgers en deze naam
is bij de verdere nakomelingen als achternaam gebleven49.

De voornaam Pons is bewaard gebleven in het patroniem Ponss of Ponsen.
De weduwe van Henrick Ponss, Elisabeth Ruyters, vindt men in 1644 als belen-
der in de Nederbetuwe50. In 1648 wordt zij met haar zoon Cornelis Ponss
genoemd51. Mariken Hendricx, vrouw van deze Cornelis Ponsen52, was wedu-
we in 166853. Haar kinderen o.a. Arien, Jan en Trijneken blven de naam Pon-
sen (als familienaam) behouden (sommigen droegen zelfs gecompliceerde na-
men als Gerritje Corneliss Ponsen, getr. met Wouter Gerrits en daarna met Jan
Hendr. van Heun54, en Beertje Adriaense Ponsen55). In 1647 evenwel werd een
akte van lening, aangegaan door Cornelis Ponss en Mariken Henrix, onderte-
kend door Cornelis Hendrickss en Mariken Henrix56. In 1668 treffen we Cor-
nelis Henricks Ponsen aan57.

In 1668 verkochten Cornelis en Pons Henricx de „Smachtkamp"58, zij wa-
ren dus broers. Cornelis bevond zich in de overgang naar het gefixeerde patro-
niem, terwijl zijn broer zich tijdens zijn twee huwelijken (met Aeltje Claessen
en Aeltje Willems)59 steeds Henricks is blijven noemen. Uit de namen Corne-
lis Ponss en Pons Henricks zou men niet verwachten met twee broers te maken
te hebben.

6. Verandering van naam

Voor de volledigheid zij nog herinnerd aan de veel in de Achterhoek aangetrof-
fen gewoonte om zich te noemen naar de boerderij die men bewoonde. Bij ver-
huizing veranderde dan de naam. We kunnen dit echter nauwelijks meer mysti-
ficatie noemen omdat dit bij het onderzoek een te verwachten verschijnsel is.

J. VAN BEYNUM

* Een aantal maanden voor zijn overlijden zond de auteur dit artikel ter plaatsing. Met hem is
nog overlegd over een korte (redactionele) inleiding en toelichting gevraagd over enige onduidelijke
passages in het manuscript. Wegens zijn ziekte kon de schrijver het laatste niet meer verschaffen.
Toch heeft de redactie gemeend de inzending, uit erkentelijkheid voor zijn verdienste voor de Gel-
derse genealogie, integraal en ongewijzigd op te nemen. Enkel zijn ter verduidelijking enige over-
zichtjes toegevoegd.

Red.

Noten

1 Rijksarch. Gelderland (RAG), Ger. sign. 5 RAG, Recht. arch. Wageningen, 224 (1692).
Eist, Recht. arch. Overbetuwe (OB) 109, f. 6 ld., Prot. Schoutampt Valburg, OB 302, f.
46v (1582). 88.

2 Gem. Arch. Nijmegen, ORAN 62, getuige- 7 ld., Ger. Sign. Eist, OB 105, f. 169 (1637).
nissen, f. 136v (1565). 8 ld., 106, f. 108v (1642).

3 Gem. Arch. Arnhem, Hof de Coppel, char- 9 ld., Prot. Sch. Valburg, OB 301, f. 228
ter nr 4. (1695).

4 RAG, Sign. Opheusden, Nederbetuwe (NB) 10 ld., f. 64 (1656) en f. 53 (1656).
250, f. 34 (1657). 11 ld., f. 76 (1658).
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12 Gem. arch. Nijmegen, OAN 100, p. 457;
101, p. 136, 215, 245; 102, p. 298; 103, p. 19.

13 ld. OAN 102, p. 382.
14 RAG, Ger. Sign. Eist, OB 107, f. 307v

(1642).
15 ld., f. 354 en arch. Rekenkamer 5093.
16 ld., Prot. Sch. Valburg, OB 301, f. 2v

(1649).
17 ld., Ger. sign. Kesteren, NB 107, f. 94v.
18 ld., f. 84.
19 ld., Ger. Sign. Eist, OB 106, f. 76v (1642).
20 ld., Prot. Sch. Valburg, OB 301, f. 65

(1657).
21 ld., f. 64 (1657).
22 Gem. Arch. Arnhem, Recht. arch. 400

(schepensign.), f. 145v (1566) en 406, f. 24v.
23 RAG, Ger. Sign. Eist, OB 105, f. 256v

(1639).
24 ld., Prot. Opheusden, NB 250, f. 19 en f.

82.
25 ld., Prot. Indoornik 2, f. lOv (1710) en 3, f.

1 (1728).
26 ld., Prot. Hien-Dodewaard, NB 257, f.

130v (1747).
26a Mede aan de hand van Kwartierstaat Van

Binsbergen, in Gens Nostra XXVII (1972),
p. 226 (Red.).

27 RAG., Prot. Opheusden, NB 252, f. 65 en
f. 148v.

28 ld., Prot. Sch. Heteren, OB, 309, f. 177
(1719). Deze verwijzing komt tweemaal in
de tekst voor; het is niet duidelijk op welke
van beide of op beide deze verwijzing be-
trekking heeft (Red.).

29 ld., Prot. Sch. Heteren, OB 309, f. 177
(1719).

30 ld., Recht. arch. Veluwe 1010, ampt Ren-
kum, f. 37 (1717).

31 Register op de Leenaktieboeken, Kwartier
van Nijmegen, p. 36.

32 RAG., Ger. Sign. Eist, OB 114, f. 39. De
tekst van deze alinea is niet duidelijk.

33 ld., Prot. Sch. Heteren, OB 313, f. 74.
34 ld., Ger. Sign. Eist, OB 115, f. 82v.
35 ld., 119, f. 83.
36 ld., Prot. Sch. Heteren, OB 307, f. 88

(1639).
37 ld., f. 143v (1662).
38 ld., f. 165 (1670).
39 ld., f. 178v (1671).
40 ld., f. 196 (1671).
41 ld., 308, f. 49 (1683).
42 ld. Prot. Opheusden, NB 250, f. 36 (1663).
43 ld., Sign. Kesteren, NB 246, f. 34 (1664).
44 ld., Prot. Opheusden, NB 250, f. 42 (1663).
45 ld., f. 54.
46 ld., f. 126 (1670).
47 ld. Ger. Sign. Eist, OB 104, f. 147 (1625).
48 ld. Prot. Heteren, OB 307, f. 166v (1670).
49 Een Gelders geslacht Rutgers, in Gens

Nostra XVII (1962), p. 109.
50 RAG, Openstaande schuldvorderingen, NB

203, f. 109v.
51 ld., f. 74v.
52 ld. Prot. Opheusden, NB 250, f. 22 (1658).
53 ld., f. 61v.
54 ld., f. 96v (1674).
55 ld., 269 (1724).
56 ld., Openst. schuldv., NB 203, f. 192.
57 ld., Sign. Ochten, NB 262, f. 47v.
58 ld., Prot. Opheusden, NB 250, f. 58.
59 ld., f. 58 en f. 92.

SENIOREN NUMMER

U vindt in dit nummer artikelen over genealogie van de categorie oudere NGV-
leden. We plaatsten de kwartierstaat van ons oudste lid dhr. Dr. P. W. de Lange
uit Hilversum, samengesteld door zijn stamgenoot C. E. G. ten Houte de
Lange. Nog in het septembernummer van Gens Nostra 1986 verscheen van de
heer De Lange een artikel: Ondergedoken geslachtsnamen? Maar Mr. A. K.
Vink met zijn 92 jaar op bescheiden afstand van de hiervoor vermelde, mag
er ook zijn. Andere auteurs die hier voor het voetlicht komen zijn Mr. J.
Delonje oud 87 jaar en Ir. G. L. Meesters die 23 dec. 1986 de leeftijd van 80
jaar bereikte. Dit viertal is dus gemiddeld 90 jaar oud!

Allen zijn nog actief in de genealogie, waaruit je zou kunnen concluderen
dat dit een probaat midel is, niet alleen om een hoge leeftijd te bereiken, maar
vooral ook om actief te blijven en zich te distanciëren van een passieve levens-
wijze.

JLB
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DAAR BEN IK MET OPEN OGEN INGEVLOGEN

HAAKMA - VAN DER SNOEK

Het was in de veertiger jaren dat in de kwartierstaat van mijn kinderen een
Sioerd Ates Haeckma opdook, in Leeuwarden. Zijn herkomst is nog steeds on-
bekend; zijn mogelijke verwanten zijn:

Mr. Jan Aerdts Haeckma, chirurgijn in de Compagnie van de Heer Capitein
Jan van Loo (wel een Fries), verschijnt op 29.4.1642 voor notaris J. Walthery
de Bombaye in Maastricht (prothocol 1167) en tekent de acte als Jan Ates
Haeckema chirurgijn; hij laat aldaar van 1639-1657 kinderen Hervormd
dopen.

Een Dr. Theodorus Haakma wordt in 1623 burger van Leeuwarden.
Mogelijk is daar bij te voegen Hille Haeckema wed. Popck Tiercks Geringhe

in 1608 te Dokkum.
Onze Sioert verschijnt voor het eerst in 1639 te Leeuwarden, is eigenaar van

het huis klein Hanenburg te Leeuwarden (Berlikumermarkt, hoek Uniabuurt),
koopt in 1660 tuinen en boomgaarden aan de stadsvest bij het voormalige
blokhuis (wat daarna Haeckmabuyren heette en nu Ged. Keizersgracht O.zij-
de), verkoopt in 1667 een schild en een cementmolen achter het Droevendal
voor 500 ggl. Hij wordt lidmaat van de Hervormde kerk op 22.2.1640 en is in
1655 diaken. Hij was burger en mr. steenhouwer (harthouwer) van 1639-73,
lid metselaarsgilde 22.1.1644, olderman daarvan 1648, 1655, 1663, 1664,
stadssteenhouwer 1665-1668, mr. landschapssteenhouwer 1655-1673, ordina-
ris landmeter van Friesland 1654-1678, bracht met Sixtus Gravius en Bernhar-
dus Schotanus a Steringa Friesland in kaart.

Burgervaandrig 1667, hopman 1668, schepen 1668-1673, vroedschap
1672-1678. Zijn gedrag ondervond kennelijk geen algemene waardering, want
in 1672 werd hij uitgemaakt voor „verrader, een lantschaps en stadsdieff ende
dat hij daer van leefde".

Hij overleed tussen 2.6.1678 en 27.2.1679 (Hyp. boek fol. 150 vs en Klein
Consent fol. 192). Vier van zijn kinderen (Antie, Aefke, Joannes en Sijtske)
aanvaarden de nalatenschap sub beneficio inventarii; de dochter Hijlckien
moet ervan afgezien hebben.

Op 6.10.1639 is hij in Leeuwarden gehuwd met Jaepke of Japcke Jans, ook
wel eens aangeduid als Japcke „Sioerds" wed. van de schepen Haakma, naar
de voornaam van haar man, d.w.z. als Sioerts weduwe, daarop kom ik verder
nog terug (sent. Leeuwarden 067 dd. 20.9.1682 nr 4). Destijds - er waren toen
heel wat minder klappers - was Japcke Jans niet zo vlug te vinden en haar
voornaam en patronymicum wekten mijn lust tot onderzoek niet op.

Toen ik gepensioneerd was heb ik in de zeventiger jaren het onderzoek hervat
en de verdere levensloop van dit echtpaar grondiger bekeken. Het bleek dat zij
ook wel (Van der) Snoek heette, het eerst op 15.8.1667, in het jaar dat haar man
burgervaandrig was geworden. Zij had een broeder Johannis Jans, gardenier
onder de klokslag van Leeuwarden, die in 1643 huwde met Baefke Douwes. Bij
zijn huwelijk bracht hij ƒ2400,- in en zijn vrouw ƒ700,-. Baefke hertrouwde in
1651 met de koekbakker Dirck Hardts en wederom in 1659 met Wymer Doe-
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ckes. Uit haar eerste huwelijk een eenig kind Jan Joannis, geb. 1645, die onder
voogdij kwam van Sioerd Ates, en op 29.5.1680 te Rijperkerk woonde. Hieruit,
naar mij werd opgegeven, een geslacht Snoek, waaruit nageslacht in vrouwelij-
ke lijn tot op heden (Kw. Statenboek 1983 p. 258).

Bij dit onderzoek werd tot mijn vreugde in de Sententiën van Leeuwarden
(067) op 17.2.1683 een vonnis gevonden waarbij „Huybert Meurs mr. chirur-
gijn te Wirdum als man van Hijlckien Haeckma legataria van haer wijlen
bestemoeder Sijtscke Joannis wed. wijlen Jan Douwes en Meynardus Althusi-
us" procederen tegen Harmen Harmens die zich verweert met het argument
dat hij maar erfgenaam was sub beneficio inventarij voor een vierde part van
wijlen Sioerd Ates Haackma. Het ging over kooppenningen waar op beslag ge-
legd was (ƒ194,-) als rest van het legaat bij de bestemoeder aan de originele ar-
restante (die het beslag - het arrest - op het geld had laten leggen) Hijlckien
Haeckma besproken. De nalatenschap van Sioerd was afgewikkeld in sept.
1681.

Recentelijk heb ik de acte nog eens zorgvuldig nagekeken, er staat zéér dui-
delijk: Jan Douwes. Daarbij bleef het niet. In het Groot Consent boek 1666
fol. 198 is de korte inhoud van een koopbrief geregistreerd van 4.1.1669 waarbij
„Sioerd Ates Haeckma schepen binnen Leeuwarden ende Japcke Jans van der
Snoek echteluiden" verkochten „een huis en plaats ons ex testamento angeco-
men is van Sytske Johannis wedue van Jan Douuis op de Wese (Waese) binnen
Leeuwarden aan de Westzijde van het Diep bij de Huisumerpiep(Brug), ten
Noorden de schrijver Pieter Heixan, en de erven Albert Tierx ten Zuiden",
voor 1039 ggl. Ondertekend o.a. door Japcke Jans.

Ook die acte heb ik nog eens onder de loupe genomen; er staat deze keer
wat minder duidelijk Jan Douuis, waar bij de letters uu aangeduid zijn door
tekens erboven, om verwarring met nn te voorkomen. Een van die tekens ver-
toont een veeg. Het is zeer de vraag of dat opzettelijk is, want de gehele acte
is met een onbeholpen hand slordig ingeschreven; zo staat er b.v. Wetseijde in
plaats van Westsijde. Gezien de vorige acte was het voor mij gelukkig geheel
duidelijk. Er is even gezocht naar een aankoop van dit huis, maar de wonderlij-
ke klappering van de Groot Consentboeken leverde niets op. Men kan dat al-
leen vinden door te zoeken op J. Douwes; alsof Douwes een familienaam en
geen patronymicum is (Sommige archiefambtenaren zijn er helaas zelfs nu nog
niet van overtuigd dat zulks niet het geval is). Dat verwijst dan naar een ander
folio in dezelfde klapper, waarin de consenten per straat in chronologische vol-
gorde staan; daarbij als koper op de Waeze geen Jan Douwes.

In de trouwklapper, voor zover die toen ter beschikking stond, is gezocht
naar Jan Douwes (tot de letter S was men nog niet gevorderd). Als enige candi-
daat kwam eruit dat op 29.1.1615 trouwden: Jan Douweszn brouwersknecht,
geboren te Wirdum en Sijtske Sijtzedr geboren te Leeuwarden. Helemaal leek
het niet te kloppen, maar naar analogie van de hiervoor genoemde Japke Jans,
die ook wel Japke Sioerds werd genoemd, werd geconcludeerd dat Sijtske Sijt-
zedr, gehuwd met Jan Douwes, heel goed als Sijtske Jans (vrouw) door het le-
ven kon zijn gegaan. In ieder geval stond toen voor mij als een paal boven
water vast dat Japke Jans een dochter van Jan Douwes was geweest en heb ik
het er verder maar bij gelaten.
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Voor het vervolg van dit verhaal is het goed - omdat zij verderop weer ter
sprake komen — hier vast te leggen wat of er bekend is van de kinderen van
Sioerd Ates. Volledig zijn die uit het doopboek niet te halen, daar de ouders
reeds in 1639 huwden.
1. Antie Sioerd Ates, geb. 17.5.1644, lidmaat te Wirdum 7.9.1686, weduwe te

Makkum in 1702, tr. Leeuwarden 1663 Sicke Fockes, bode van de staten van
Friesland, e.l. 27.2.1679;

2. Jan Sijoert Ates, geb. 5.2.1646, jong overl.;
3. Jan Sioerd Ates, geb. 1.9.1648, overl. na 1663 ongehuwd;
4. Aefke Sijoerdt Aettes, geb. 28.4.1652, tr. Leeuwarden 21.9.1673 Meynert Al-

thuys (Althusius), e.l. 23.3.1688;
5. Aete Sijoerd Aettes, geb. 13.8.1634;
6. Hijlckien Haeckma, geb. 7.10.1655, overl. Wirdum 7.11.1687, tr. Leeuwarden

22.8.1675 Hubertus van Meurs, geb. den Haag 1653/54, diaken Wirdum
1679-80, chirurgijn te Wirdum tot 1689, te Hellevoetsluis 1689, commis-
contrarolleur te Ravestein 25.4.1692, te Delfshaven 1699 en 1701, commies
ter recherche aldaar 1703-20, overl. Delfshaven 28.3.1720, zn van Gerluf
Huyberts van Meurs (uit Leeuwarden) en Jannetie Claasdr van Bergen en
Henegouwen (uit Rijswijk). Hij tr. (2) Wirdum 18.8.1689 Joba Costerus; tr.
(3) Rotterdam 2.12.1704 Aaltje Keysers.

7. Sytske Sioerds Aettes, geb. 16.2.1659, tr. (1) Leeuwarden 17.10.1680 Wytse
Allerts, mr. beeldhouwer (ook: mr. Antycksnyer op de Weert) e.l. 26.5.1681;
tr. (2) ald. 28.6.1696 Michiel Hoexstra.

Daarbij ontbreekt Johannes Sioerds Haeckma, geb. 1650/51, lid metselaarsgil-
de, apotheker, stadsbode 20.1.1672-28.5.1681, schepen van Leeuwarden 1673,
tr. ald. 14.9.1673 Rigstie Fockesdr. Sytsma, weduwe 20.9.1682 en te Steenwijk
23.12.1684. Zij tr. (2) (att. van Leeuwarden 12.2.1684) Jurrien Blankerts. Enig
kind Anna (Antie) Haakma, geb. 1675, vermeld 27.12.1684.
Bij het overlijden van Sioerd Ates Haakma waren er vijf kinderen overgeble-
ven: Antie, Johannes, Aefke, Hijlckien en Sytske.

Mijn rust werd echter wreed verstoord door ons medelid Mr. J. C. Kutsch
Lojenga die o.a. afstamde van Joannis Jans uit Rijperkerk en die na jaren is
gaan zoeken, ook al op instigatie van de heer C. E. ten Houte de Lange, naar
verdere gegevens over Van der Snoek. Hij was gestuit op de trouwacte van Jan
Dauuis van der Snoeck, „gardenier geboortich tot Leijen (Leiden) ende Sijts
Joannesdr van Warrega" gehuwd Leeuwarden op 17.8.1614. Mijn bronnen over
Jan Douwes waren hem onbekend en al evenmin waar of ik de vermelding had
gevonden dat Sijtske Johannes op 14.4.1663 testeerde. Hij vond Jan Dammis
van der Snoek een veel aannemelijker oplossing. Die mening deelde ik, maar
hoe kwam ik op Jan Douwes uit? Dat heb ik opgediept (zie boven) en het was
dus noodzakelijk die bronnen kritisch te bekijken; het bleef bij: Jan Douwes.

Dan het testament: dat was Sententien Leeuwarden O 66 29.5.1680 nr 4: Jan
Joannes impetrant (= eischer) contra Japke Jans weduwe van de olde schepen
Haeckma en de erffgenamen sub Beneficio inventarii van deselve gedaagde.
Daaruit bleek dat Jan Joannis tot Rijperkerek stelde, dat Sioerd Ates Haakma
curator over hem was geweest en wel aangaande zijn bestemoeders goederen
en dat hij nog ƒ400,- tegoed had. De gedaagden brachten naar voren dat des
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impetrants bestemoeder Sijtske Joannis bij testament van 14.4.1663 retour had
bedongen indien impetrant zonder descendenten stierf. Impetrant had echter
twee kinderen. De goederen van Sijtske Joannis waren verkocht en impetrant
had beslag laten leggen op de koopsom, en kreeg gelijk.

Nu zijn in Friesland practisch alleen de fidei commissaire testamenten gere-
gistreerd bij het Hof. In de Fryske Jierboekjes zijn daarop klappers gepubli-
ceerd en daarbij géén Sijtske Jans (Joannis). Goede raad was duur. Bij toeval
viel het oog op de vermelding van een testament van een "Jan Dames" uit 1663
te Leeuwarden. Bij nazien bleek dat echter te zijn:

Hof van Friesland EEE3 fol. 60, registratie op 15.11.1664 van het testament
van Sijtscke Joannis wed. van Jan Dames binnen Leeuwarden, als voren ver-
meld van 14 April 1663. Daarin noemt zij o.a. Jan Joannis zijn wijlen zoons
kindt; noemt de kinderen van haar dochter Japcke n.l. Sijdtske Sioerdts, Hijlc-
kien Sioerdts, Aefke Sioerdts, Joannis Sioerdts en Antie Sioerdts. Sijtske in
Huisum begraven op 1 April 1664, en in de stad werd de lijkstoet gevolgd door
de Wezen (Geneal. Jierboekje 1966 p. 90).

Hieruit blijkt dat het toch Jan Dames van der Snoek moest zijn en niet Jan
Douwes. Het wordt nog eens bevestigd door een acte in het Groot Consent-
boek 1657 fol. 117, die nu gemakkelijk te vinden was. Op 23.12.1656 heeft Sijts-
ke Joannis wed. Jan Damus gardenier wonende binnen Leeuwarden
aangekocht huis en plaats op de Wese westzijde, tusschen de schrijver Pieter
Heijxan en Albert Tijercks; zie boven het consent van 4.1.1669, de huizen zijn
identiek en er staat in 1669 ten onrechte Jan Douwes.

Dat wij nu op Jan Dames van der Snoek zijn uitgekomen en jaren geleden
op Jan Douwes, is te danken aan de klappers die nu ter beschikking staan. De
reden van de vergissing zal wel zijn dat Jan Damus niet schrijven kon en een
merk zette* en zijn vrouw zelfs geen kans zag om een merk te zetten. De naam
zal op het gehoor zijn opgeschreven. Het patronymicum „Damus" is in Fries-
land onbekend, terwijl Douwes zeer vertrouwd aandoet.

Nog is bij mij de vraag gerezen of het milieu mij had kunnen waarschuwen:
dat men bij arme lieden het niet de moeite waard vond om de namen nauwkeu-
rig op te schrijven omdat het er toch niets toe deed. Wat het milieu betreft het
volgende. Het echtpaar trouwt in 1614, leent 50 ggl uit in 1619, kopen in 1624
voor 450 ggl land, konden in 1643 aan hun zoon ƒ2400,- meegeven. Sijtske gaf
aan haar kleinzoon 4!/2 pondemaat in Cornjurn + ƒ2000,-, en aan Japke en
haar kinderen minstens ƒ3650,- + 1000 ggl (huis op d4 Wese). De partijen wa-
ren niet onbemiddeld, dus dat kan geen verklaring zijn.

Hoe kritisch men alle actes ook leest, tegen verschrijvingen is geen kruid ge-
wassen.

G. L. MEESTERS
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EEN HUWELIJKS ALMANAK

In mijn lange leven heb ik een onnoemelijk aantal boeken en boekjes onder
ogen mogen krijgen maar daarbij was slechts één enkel en bepaald zeldzaam
exemplaar, dat zich aandiende als „Huwelij ks-Almanak". Misschien was het
werkelijk een eenling, maar toch ook kan het wel zijn, dat dit drukwerkje on-
der de mode-verschijnselen van een eeuw geleden meermalen is voorgekomen.

Het ongepagineerde geschrift in 12° formaat, voerende op het voorplat tot
titel „Huwelijks Almanak den Haag 14 April 1896", was blijkens het achter-
plat te Amsterdam gedrukt bij de Stoomdr(ukkerij) Miljard & Co". De titel
luidt: Opgedragen aan Rika Arendsen de Wolff en Jan Wilkens ter gelegenheid
van hun Huwelijk - Den Haag, 14 April 1896. De verdere inhoud brengt er
ons van op de hoogte, dat de ondertrouw plaats had op de 26e en de trouwre-
ceptie op 28 maart, terwijl na een „Soiree Dansant Hotel de l'Europe van 17
april twee dagen later het huwelijk voltrokken werd. Het document onthult
voorts, dat op 15 juni de bruid jarig was en de bruigom op 31 december en
dat het paar elkaar had leren kennen op 5 september 1895! 80 pagina's, waarin
te beginnen met bldz. 50 een reeks goede wensen afgedrukt zijn onder andere
in dichtvorm, van: „Uwe moeder Ms. Arendsen de Wolff; van „Uwe Groot-
moeder Dubbeldemuts van der Sluis, van de Familie Wilkens uit Soerakarta
dd. 17 februari 1896 en van „Oom en tante Onderwater, wonende op „Bosch
en Hoven" (te Heemstede) dd. 28 maart 1896, van tante Annie Blaau uit den
Haag van 23 maart 1896, van A. M. Hamming-Waardenburg uit den Haag dd.
29 maart 1896 entenslotte in een brief-vorm van „J. Spruijt Landskroon, oud-
officier van gezondheid van het O.-I. Leger te Amsterdam van maart 96. Na
dit alles volgt een bonte rij van citaten uit Longfellow, Goethe, Molière, Voltai-
re, Tennyson, Heine, Nicolaas Beets en zelfs Horatius, gevolgd nog door een
„Goede Reis" en een slotzang in dichtvorm*).

Helaas wel erg klein zijn op de omslag van bruid en bruigom elk foto's gere-
produceerd. Blijkens deze droeg de man het officiers-uniform van het O.I. Le-
ger met op de kraag de twee sterren van een Ie luitenant en daarnaast het
embleem van de officier van gezondheid (krans met aesculaapsstaf).

J. BELONJE

• Voor genealogische gegevens over het bruidspaar en zijn familie zij nog verwezen naar „Neder-
lands Patriciaat" VI, 1915, Algem. Nederl. Familieblad 1905, Nederland's Adelsboek (Bar-
naert), enz.

VAN DE(R) MOER

(G.N. XLI (1986), p. 125)

In het staatje achter Mercelis verbeteren in 1433. De stamvader Willem zal wel identiek zijn aan
de Willem van den Moere, die voorkomt onder de lieden, aan wie graaf Engelbrecht 1.5.1430 de
vierhonderd bunder tussen Etten en Rijsbergen uitgaf (Cerutti, Rechtsbronnen Breda II, nr. 399).

JLR
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KWARTIERSTAAT HANSEN
(Gens Nostra jaarg. XL (1985) p. 393-412)

Talloze sterfdata vóór 1812 zijn data waarop impost is betaald.

II
3c. Overl. Rotterdam 2.6.1984.

IV
8e. Geb./ged. 5/24.3.1839.

10. Overl. ald. 14.12.1875, moet zijn 1871.

V
29. Demaker moet zijn: Demacker.

VI
4 0 - 4 1 . Uit dit huwelijk: geb. Oostzaandam, ged. (Luth.) Westzaandam.
55. Geb. Zuilen, en ged. (R.K.) Maarssen 10.9.1753 i.p.v. 17.9.1753.
60. Joannis Baptista Duchini, ged. Giubiasco (6512 Zwitserland) 7.4.1736.
61. Geertrui] Aart Staals.

Uit dit huwelijk, ged. (R.K.) Budel:
a. Gerardus, ged. 12.7.1767; b. Anna Maria, ged. 30.7.1769; c. Andreas, ged. 12.6.1771; d. Jo-
annes, ged. 22.4.1774; e. Henrica, ged. 1.10.1776; f. Paulus, volgt 30; g. Joanna Margareta,
ged. 20.4.1784.

VII
94. Overl. Alkmaar (v.g. not. 3091 A68)
97. Otr. (2) (Ger.) Valburg 11.3.1724; tr. (2) (R.K. statie Eijmeren) 1.4.1724 Jacob Teunisse, wedr

van Celij Derksen.
99. Maria Jansen, jd. wonend Eist.

104x 105. Uit dit huwelijk, ged. (R.K.) Slootdijk:
a. Jan, volgt 52; b. Maria, ged. 24.3.1748; c. Cornelia, ged: 9.4.1751; d. Cornelia, ged.
13.7.1752.
106e. Ged. 22.2.1742.

120. Joannes Dominicus Duchini, tr.
121. Marta Maria Taminelli.

Uit dit huwelijk, ged. (R.K.) Giubiasco (6512 Zwitserland):
a. Joannes Dominicus, ged. 8.8.1734; b. Joannis Baptista, volgt 60.

VIII
151. Remme, moet zijn Remmes alias Remments.
152. Na Barentsz, te Weed. i.p.v. Wed. (Weed is een deel van Venhuizen).
189. Witske Domna, ged. (Ger.) Leeuwarden 29.8.1694.

189b. Begr. Leeuwarden 14.2.1746.
199. Hendriksken Hendrikse Loef van Elden, wonende te Reedt.
216. Hendrik Wiüemsz Goethert, ged. (Ger.) Winssen 12.12.1697, tr.
217. N.N. (n.m.m. geringe kans dat 216 identiek is met Henricus Wilms otr./tr. Beuningen (Ger.)

1.1.1724/Doddendaal (R.K.) 6.2.1724 Trineke Kosijnen).
Uit dit huwelijk met N.N.:

a. Willem, volgt 108; b. Anthonius Goethart, otr./tr. Utrecht (civ.) 24.1/(R.K.) 5.2.1763 Maria
Belderman; c. Gerarda Hendrikse Goethart, tr. Utrecht (met consent dd. 11.6.1767 van haar
vader Hendrik Willems Goethert, wonend te Winssen, opgemaakt door de predikant, G.A.
Utrecht nr 3295) (civ.) 2.5.1767/Schalkwijk (R.K.) 4.5.1767 Hermanus van Oostveen, begr.
.Utrecht 21.1.1779; d. Christina Hendriks Goedhardt, otr./tr. Utrecht (civ.) 22.4/(R.K.)
6.5.1775 Hendrik Everse, wedr van Jacomijntje Verweij, uit Westbroek.

223. Agnes Janse (van Clarebeek), ged. Utrecht (R.K., Buiten Wittevrouwen) 28.9.1688.
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240. Baptista Duchini (vermeld bij de doop van 120a en b) overl. vóór 1735.
242. Carlo Taminelli (vermeld bij de doop van 120a en b te Giubiasco).

IX
349. Gedoopt 1667, i.p.v. 1607.
357. Helena Staats, ged. Venlo 20.4.1671.

364c. Lijsbet, tr. Westzaandam 4.10.1732 (imp.) Lourens Hooglander, wonend Oostzaan-
dam.

378. Sipke Deijes Domna, ged. Bolsward (Ger.) 19.3.1660, tr. ald. (Ger.) 22.1.1682
379. Marike Korneelis Hanenburgh, jd. van Leeuwarden.

Uit dit huwelijk, ged. (Ger.) Leeuwarden:
a. Bauckien, ged. 23.9.1685; b. Dije, ged. 26.2.1688; c. Dije, ged. 1.3.1689; d. Cornelis, ged.
12.8.1691; e. Cornelis, ged. 10.8.1692; f. Wijtske, volgt 189; g. Cornelis, ged. 1.1.1697.

398. Vervalt.
432. Willem Teunissen Goethart, otr. Winssen (Ger.) 15.12.1692
433. Grietien Geurts van Wijck, overl. Winssen 23.12.1756.

Uit dit huwelijk, ged. (Ger.) Winssen:
a. Willemke, ged. 28.3.1692(voorkind); b. Teunis, ged. 15.1.1694; c. Gerthruie, ged. 30.9.1696;
d. Hendrik, volgt 216; e. Gertruijtie, ged. 1.10.1699, otr./tr. ald. (Ger.) 27.4/Doddendaal
(R.K.) 29.5.1725 Jan Claesen de Haert; f. Gerretie, ged. 12.2.1702, otr./tr. ald. (Ger.)
17.4/Doddendaal (R.K.) 11.5.1733 Peter Willems, jm. van Wijchen; g. Sara Catrijn, ged.
25.11.1703, otr./tr. ald. (Ger.) 12.5.1730/Doddendaal (R.K.) 3.6.1730 Francis Lamberts, jm.
te Hernen; h. Peternel, ged. 17.1.1706, overl. Winssen 25.10.1764, otr./tr. ald. (Ger.)
31.8.1725/Doddendaal (R.K.) 2.10.1725 Arien van Campen; i. Aeltie, ged. 1.1.1708, otr./tr.
ald. (Ger.) 8.4.1729/Doddendaal (R.K.) 3.5.1729 Aeldert Aerts; j . Tijsken, ged. 2.1.1710,
overl. Winssen 11.2.1790, otr./tr. ald. (Ger.) 30.1.1733/Doddendaal (R.K.) 24.2.1733 Wilhelm
Janssen, jm. van Beuningen; k. Geurt, ged. 5.2.1712.
436e. Klaes, ged. 2.2.1960 (uit Ie huw.); 436f. Claes, volgt 218.

446. Joannem Hendrikse (van Klarenbeek), tr. Utrecht (R.K., buiten Wittevrouwen) 14.4.1683
447. Theodora Leenders.

Uit dit huwelijk, ged. (R.K. buiten Wittevrouwen) Utrecht:
a. Antonius, ged. 26.1.1685; b. Antonia, ged. 30.1.1687; c. Agnes, volgt 223.

X
653h. 21.4.1674, moet zijn 21.4.1676;
654. Gretche, moet zijn Gretcke;
654b. moet zijn Metcke;
699. moet zijn Dircks.

712. Jan Terne, geb. Nijmegen ca. 1606, brouwer (O.R.A. Nijmegen inv. nr 2522, jaar 1649), over.
ald. na maart 1670, tr. (1) Nijmegen (R.K.) 28.9.1628 Peterken Hendrickx, jd. van Raeij; tr.
(2) ald. (R.K.) 4.10.1636 Berntjen Janssen, jd. van Nijmegen; tr. (3) ald. (R.K.) 15.2.1652

713. Lijsbidt Leesten, jd. van Nijmegen, begr. ald. (Stevenskerk) 27.12.1693.
Uit eerste en tweede huwelijk:

a. Jenneke, tr. Nijmegen (Ger.) 18.10.1657 Herman Hoekeback, jm. van Nijmegen; b. Metje
(Mechtildis), tr. Nijmegen (Ger.) 27.3.1670 Reijer Janse Vos, jm. van Nijmegen; c. Jan, tr. Nij-
megen (Ger.) 12.10.1662 Hendrixken Jurriaens van Neerven, jd. van 's-Hertogenbosch, begr.
Nijmegen (Stevenskerk) 18.1.1676;

Uit het derde huwelijk:
d. Agnes, otr. Nijmegen (Ger.) 14.9.1675 (attestatie naar Weurt 5.10.1675) Johan de Lepoo,
wedr van 's-Hertogenbosch; e. Jacomina, otr. Nijmegen (Ger.) 9.9.1677 (attestatie op Ubber-
gen en Weurt 13.9.1677) Martinus Loosen, jm. te Nijmegen; f. Anna Bernardina, otr. Nijme-
gen (Ger.) 14.4.1678, tr. Venlo (R.K.) 16:4.1677 Dominicus Franciscus Petrus de Sonnaville,
begr. Venlo 22.9.1702. g. Hendrik, volgt 346.

714. Franciscus Staels, ged. Venlo (R.K.) 29 of 30.9.1641, overl. ald. 18.9.1690, tr. Venlo (R.K.)
24.10.1663

715. Catharina Putten, ged. ald. (R.K.) 6,11.1635.
Uit dit huwelijk, ged. (R.K.) Venlo:
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a. Sibilla Margareta, ged. 5.8.1664; b, Joes, ged. 21.1.1666; c. Sibilla Catharina, ged.
29.10.1667; d. Catharina, ged. 11.11.1669; e. Helena, volgt 357; f. Adamus, ged. 13.11.1672;
g. Margarita Agnes, ged. 9.4.1674; h'. Hermannus, ged. 10.10.1675; i. Adamus, ged.
22.10.1677.

756. Dije SipckesDomna, herbergier in „de Valk" te Bolsward (O.R.A. Bolsward N9 p. 287), tr.
(Ger.) Ried april 1648 (att. van Bolsward)

757. Wijtske Fongers Hoitinga (Haitinga).
Uit dit huwelijk, ged. (Ger.) Bolsward:

a. Tjietske, ged. 14.4.1650; b. Sipke, ged. 31.1.1654; c. Itke, ged. 2.4.1657; d. Sipke, volgt 378;
e. Jetske, ged. 15.3.1663; f. Antie, ged. 9.11.1665, tr. ald. 19.12.1686 Regnirus Hemminga, jm.
van Bolsward.

864. Teunis Janssen, jm. van Winssen, tr. ald. (Ger.) 22.6.1662
865. Willemke Jansen Luijben, tot Deest, belijdenis 29.12.1675.

Uit dit huwelijk (volgorde niet geheel bekend):
a. Willem, volgt 432; b. Gerrit Theunissen Goethart, otr. Winssen (Ger.) 17.1.1696 Gerretie
Vijten van Ewijk; c. Marijke Theunissen Goethart, otr. Winssen (Ger.) 17.1.1696 Adriaan Vij-
ten van Ewijk, d. Catharina Goethart, belijdenis Winssen 12.6.1698, tr. voor 1705 Peter
Jaspers; e. Cornelis Theunissen Goethart, belijdenis Winssen 2.6.1688, tr. voor 1698 Marietie
van Ingen, als weduwe overl. Winssen 18.2.1744; f. Derksen, ged. Winssen (Ger.) 2.1.1670
(naam moeder niet genoemd); g. Jan, ged. Winssen (Ger.) 9.10.1670 (naam moeder niet ge-
noemd); h. Jan, ged. Winssen (Ger.) 27.1.1672 (naam moeder niet genoemd); i. Jenneken,
ged. Doddendaal (R.K.) 19.10.1675.

866. Geurt van Wijck, ged. Winssen (Ger.) 8.1.1648, tr.
867. Aelken Aelbers.

Uit dit huwelijk, ged. (R.K.) Doddendaal:
a. Grietien, volgt 433; b. Huijbert, ged. 2.4.1676; c. Gijsbert, ged. 20.2.1679; d. Peter, ged.
2.10.1681.

874. Thonis Jansz Stultingh, geb. voor 1632, herbergier in het „Bonte Peert" te Utrecht (1669),
begr. ald. 18.12.1676, otr./tr. Utrecht (civ.) 2/16.7.1653

875. Hendhckje Laurens van l(Jjsendoorn, begr. Utrecht 8.1.1702 (imp.).
Uit dit huwelijk, allen R.K. gehuwd Utrecht (Achter Twijnstraat):

a. Geertruijd Teunis, otr./tr. 6/21.2.1679/1680 Cornelis Gerritse van Steenren; b. Jan Teunisz,
otr./tr. 17.8/1.9.1683 Hilligje Gerrits; c. Elias (Teunise) otr./tr. 17.10/1.11.1684 Jannigi Goiers
van Wijck; d. Laurens (Teunis) otr./tr. 17.4/11.5.1685 Cornelis Teunis, van de Nieuwe grift;
e. Lijsbeth, volgt 437; f. kind, begr. 6.5.1661; g. kind, begr. 18.11.1672.

XI
1424. Hendrick (ter Neer) terNiden, jm. van Mengede (Dordtmondt), schoenmaker, burger te Nij-

megen 3.4.1605, tr. (2) vóór 18.9.1611 Aeltje; otr./tr. (1) Nijmegen (Ger.) 3/20.3.1605
1425. Rullechen Dracks, wed. van Henrick Bremen, dr van Neesken Draeks.

Uit dit huwelijk:
a. Jan, volgt 712;

Uit het tweede huwelijk (indien inderdaad andere vrouw) ged. (Ger.) Nijmegen:
b. Hendrick, ged. 18.9.1611; c. Derick, ged. 16.2.1613; d. Herman, ged. 23.7.1616.

1426. Jan Leesten alias In de Leest.
1428. Adamo Sunnest alias Steals, tr. Venlo (R.K.) 7.2.1627
1429. Catarina Swanen.

Uit dit huwelijk, ged. (R.K.) Venlo:
a. Joannes Georgius, ged. 31.10.1627; b. Joannes, ged. 12.9.1628; c. Margarita, ged. 28.7.1630;
d. Johannes Georgius, ged. 5.12.1632; e. Franciscus Martini, ged. 11.11.1634; f. Anna Cathari-
na, ged. ±10.9.1636; g. Johanna, ged. ±1.8.1638; h. Maria, ged. 26.2.1640; i. Franciscus,
volgt 714; j . Casperus, ged. 27.7.1643; k. Maria, ged. ±16.1.1645.

1430. Hermannus Putten, tr. Venlo (R.K.) 8.10.1628

Wordt voortgezet W. A. HANSEN
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DR. RW. DE LANGE HONDERD JAAR

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de geboortedag van de nestor van het
Alkmaarse geslacht De Lange, werd door ondergetekende diens kwartierstaat
samengesteld en voorzien van wapentekeningen.

Doctor De Lange heeft na zijn pensionering een groot aantal artikelen met
een historisch of genealogisch onderwerp het licht doen zien. Voor zijn ver-
dienstelijke werkzaamheden ten behoeve van de geschiedschrijving van Hilver-
sum en het Gooi in ruimere zin werd hij door Burgemeester en Wethouders van
zijn woonplaats benoemd tot ereburger van Hilversum op 31 januari 1977.

Ook voor de Familie-Vereniging De Lange heeft hij zich buitengewoon ver-
dienstelijk gemaakt. In talloze dossiers is een groot aantal geschiedkundige en
genealogische aantekeningen met betrekking tot leden van het Alkmaarse ge-
slacht De Lange en aanverwante geslachten bijeengebracht. Deze aantekenin-
gen bevinden zich in het Familie-Archief De Lange in het Gemeente-archief te
Alkmaar. Voor zijn waardevolle werkzaamheden ten behoeve van de familie is
hij benoemd tot erelid van de Familie-Vereniging De Lange.

Een uitgebreide biografie en bibliografie tot 1977 van de honderdjarige ver-
scheen in het tijdschrift Tussen Vecht en Eem jaargang 7, afl. 1 van februari
1977. Dr. De Lange is één van de medeoprichters van de Stichting „Tussen
Vecht en Eem", de centrale organisatie van vrienden van de historie van het
Gooi en omstreken.

Het is kenmerkend voor de bescheidenheid van Dr. De Lange dat hij geen
ophef wil maken van zijn honderdste geboortedag. Dat er op deze plaats toch
aandacht aan zijn persoon geschonken wordt heeft dan ook niet te maken met
zijn verjaardag in het bijzonder, dit is slechts de aanleiding ervoor, doch met
zijn verdienstelijke werk voor de genealogie.

Opmerkelijk is, dat de helft van de kwartieren van onze jubilaris van Friese
oorsprong is en bovendien, dat het merendeel van de zestien kwartieren van
doopsgezinden huize was. Het doopsgezinde element werd geïntroduceerd met
de alliantie De Lange-Bruinvis. De familie Bruinvis behoort van oudsher tot
de Doopsgezinde Kerk.

Ten behoeve van de geïnteresseerde lezer is de kwartierstaat voorzien van een
aantal noten opdat gemakkelijk de bron van het gebodene nageslagen kan wor-
den. De genoemde literatuur biedt veel meer detailinformatie dan in het be-
knopte bestek van deze staat geboden kan worden.

C.E.G. TEN HOUTE DE LANGE

Noten bij de kwarticrslaal De Lange-Tigler Wybrandi

1. Zie voor het geslacht De Lange Nederland's Patriciaat jrg. 9, 41 en 65 De Kwartieren 1 t/m
16 treft men aan in jrg. 65, blz. 252-267.

2. Familie-Archief De Lange (Gemeente Archief te Alkmaar) hierna te noemen Archief De Lan-
ge. Inventaris nummer 106. De brouwerij „Het Swaert" was gezamenlijk eigendom van zijn
vader Pieter de Lange, notaris, en Pieter van der Nolle.

3. De Griffioen, orgaan van de Familie-Vereniging De Lange, 29e jaargang, nr. 15 1983, blz. 7-9:
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Nicolaas Hendrik de Lange' '.

(zn van Pieter de Lange en
Margaretha Ouburgh) geb.
Alkmaar 10 febr. 1762, dir.

Brouwerij „Het Swaert" ald.,1

commissaris-secr. bij het gou-
vernement in West-Indië, f
Essequebo 12 jan. 1794, tr.

Medemblik 19 aug. 1782
Trijntje Lieveloo (dr. van Jacob
Josias L. en Annetjen Tolk ali-
as Visscher.) geb. Medemblik

19 aug. 1761, t op zee bij Deme-
rary 11 okt. 1792'

V/l-16 V/2-17

Pieter Bruinvis'

(zn. van Jan Bruinvis en
Guurtje Kleyn) geb. Alkmaar 6
maart 1744, ged. D.G. ald. 24
febr. 1765, waardijn der Lake-

nen te Alkmaar,* t ald. 11 okt.
1814, tr. Alkmaar (stadh.) 1

okt. 1769 Trijntje Voorhout,
geb. Alkmaar 12 sept. 1747,
ged. D.G. 25 nov. 1764, (dr.

van Cronelis Voorhout en Eli-
sabeth de Wit) t Alkmaar 18

maart 1810

•regent v.h. Wildemanshofje
ald.

V/3-18 V/4-19

Jacob Josias de Lange, geb. Alkmaar 2 dec. 1784, procureur ald.,
eigenaar van de zeepziederijen De Ankers en De Star, later han-
delend onder de naam J.J. de Lange & Zoon, steenkoper ald.1, t

Alkmaar 31 mei 1844, tr. (2) Alkmaar 16 aug. 1812 Elisabeth
Bruinvis, geb. Alkmaar 2 juni 1787, t ald. 13 jan. 1827.

(Hij tr. (1) Oosthuizen 27 nov. 1808 Ankc de Wit en tr. (3) Har-
lingen 11 febr. 1828 Anna Bouwes Schiere.)

1V/1-8 IV/2-9

Zytse Sybouts1

(zn. van Sybout Sjoerds en
Anskjen Sijdses) geb. Leeuwar-
den 17 mei 1757, lakenkoper,
lid fa S.&.Z. Sybouts te Leeu-

warden, eig. stemdragende
zathe nr. 24 onder Menaldum,
t Leeuwarden 12 febr. 1826, tr.
(1) Franeker 11 juli 1779 Aattje
Fontein9 (dr. van Dirk Fontein
en Grietje Andringa) geb. w.s
ald. I759/'6O, t Beetgum 27

nov. 1784. Hij hertr. Goutum 2
juni 1793 Grietje ter Marsch.

V/5-20 V/6-21

Ds. Mattheus Hesselink

(zn. van Jacob Willen) en Jan-
neke Albens Cremer)'" geb.

Groningen 15 nov. 1743,
doopsgezind predikant te Em-

merik, t Groningen 30 dec 1807,
tr. (2) Groningen Alida (Aallje)
van Geuns," geb. Groningen 14
okt. 1751, t ald. 2 sept. 1837
(dr. van Jan. van Geuns en

Hiltje Bartels (Terwisga)) (Hij
tr. (1) ?.

V/7-22 V/8-23

Sybout Sybouts, geb. Menaldum 17 sept. 1780 lakenkoper te
Leeuwarden*, eigenaar van de stemdragende zathe nr. 24 te Me-
naldum, t Leeuwarden 2 nov. 1850, tr. Groningen 19 okt. 1803
Janneke Hesselink, geb. Groningen 16 aug. 1782, t Leeuwarden

12 febr. 1861.

*mede-oprichter en lid firma Sybouts & Albarda, lakenkopers te
Leeuwarden.

IV/3-10 IV/4-11

Pieter Bruinvis de Lange, geb. Alkmaar 24 sept. 1814, lid der firma J.J. de Lange & Zoon, eigenaar en dir. zeepziederijen De Ankers en de
Star, wethouder van Alkmaar, kerkvoogd der Ned. Hervormde Gem. ald.* lid college v. zetters voor 'sRijks Directe Belastingen

lid.comm.v.bijstand Publieke Werken te Alkmaar, best.lid Verg.tot bev.v. Volksonderwijs en tot wering van schoolverzuim, officier Corps Noord-
Hollandse Vrijwillige Jagers 1832-1834, t Alkmaar 31 maart 1889.

tr. (2) Menaldumadeel 2 juni 1851
Debora Sybouts, geb. Leeuwarden 29 juni 1821, t Alkmaar 20 juni 1903.

tr. (2) Leeuwarden 27 okt. 1858
H[/l_4 Pietje Jacobs Oosterbaan, geb. Woudsend 25 nov. 1822 f Leeuwarden 6 sept. 1897. UI/2-5

Pieter de Lange, geb. Alkmaar 24 nov. 1860, eigenaar en directeur J.J. de Lange & Zoon, zeepziederijen
De Ankers en De Star te Alkmaar, kerkvoogd der Ned. Hervormde Gemeente ald., bestuurslid der Nuts

Spaarbank te Alkmaar, regent v.h. Wildemanshofje ald., t Alkmaar 13 dec. 1936

II/1-2

tr. Leeuwarden

Samenstelling: C.E.G. TEN HOUTE DE LANGE

Dr. PIETER WILL
geb. Alkmaar 10 maart 1887, chem. dr., oud-referendaris Centraal Burea

genalogisch gebied, ereburger van Hilversum, erelid Familie

tr. Amsterdam

1

Drs. Margretha Johanna Kuiper, geb. Amsterdam 26 juni 1890, apotheke
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Ds. Genllus Wybrandi

(Jentje Wybes)12 (zn van Wybe
Feickes" en Grijttie Jentjes)

(timmerman), geb. Leeuwarden
1732, D.G. predikant te Berli-
kum 1760-'82 en Heerenveen

1782-'85, emeritus te Leeuwar-
den, t ald. 29 dec. 1820, tr.
Leeuwarden 21 maart 1762

Wytskc Pieters, (dr. van Pijter
Thomas en Pijtje Jilles) geb.

Leeuwarden 1737, f ald. 14 mei
1816.

V/9-24 V/10-25

Jan Jelles Wijngaarden

(zn. van Jelle Jans Wijngaarden
en Pytje Jans) geb. Leeuwarden
14 april 1751, t 27 sept. 1790,
tr. Leeuwarden 25 nov. 1781

Aartje Mientes de Vos (dr. van
Miente Jans en Ybeltje

Hartmans) geb. Leeuwarden 7
juli 1746, t 1 okt. 1790.

V/ll-26 V/12-27

Cornelis Gentiusz Wybrandi, geb. Berlikum 17 mei 1775, koop-
man en olieslager op het Zuidvliet te Leeuwarden, t ald. 27 okt.

1839, tr. Leeuwarden 28 dec. 1802 Ubeltje Jans Wijngaarden*,
geb. Leeuwarden 29 okt. 1782, t Zaandam 8 sept. 1847.

•Op 5 april 1796 werden Ds. Klaas Djurres Tigler en Gerben
Djurres Tigler benoemd tot haar voogden.

1V/5-12 IV/6-13

Mr. Evert Heeres Oosterbaan,14

(zn. van Prof. Dr. Heere Everts
Oosterbaan en Aagje Douwes
Hanekuik) geb. Makkum 11

dec. 1760, stud. D.G. sem. Am-
sterdam 1778-'81, jur. stud.

Franeker '85, prom. ald. 1786,
advocaat Harlingen, t ald. 21

juli 1823, tr. Harlingen 18 sept,
1785 Pietje Oosterbaan, (dr.

van Jacob Clasen Oosterbaan
en Geertje Folkerts Schelling-
wou), geb. Harlingen 29 juli

1761, t ald. 8 okt. 1846

V/13-28 V/14-29

Gerril Abraham Nije" (zn. van
Willem Nije en Femmetje Flin-
termans) geb'. Amsterdam (n.k.)

18 nov. 1767, goud- en zil-
versmid tè Amsterdam tot
1833, t ald. 7 jan. 1847, tr.
Amsterdam 22 april 1792

Cornelia Hendrica Rasmus,
(dr. van Hendrik Rasmus en
Anna Catrina Bicker)", ged.
Amsterdam (No.K.) 13 juni
1773, t ald. 26 febr. 1855.

V/15-30 V/16-31

Ds. Jacob Oosterbaan, geb. Harlingen 20 nov. 1795, theol. stu-
dent te Amsterdam 1813, proponent 1819, Doopsgezind predikant
te Woudsend 1819, Den lip 1824 en Workum 1827-1838, t Met-
tingen bij Osnabrück 7 mei 1849, tr. Amsterdam 21 april 1820

Cornelia Hendrica Nije, geb. Amsterdam 27 dec. 1795, ged. ald.
No.K. 1 jan. 1796, t Workum 23 maart 1852.

IV/7-14 • IV/8-15

Klaas Tigler Wybrandi (naamswijziging bij K.B. d.d. 8 aug. 1863) geb. Leeuwarden 25 maart 1809, koopman en olieslager in de bocht van de
Grachtswal te Leeuwarden, t ald. 27 jan. 1888,

(Hij tr. (1) Bolsward 18 sept. 1831 Sjoukje Dirks Brouwer.)

tr. (2) Leeuwarden 27 okt. 1858
Pietje Jacobs Oosterbaan, geb. Woudsend 25 nov. 1822, t Leeuwarden 6 sept. 1897

III/3-6 III/4-7

Cornelia Henderika Tigler Wybrandi, geb. Leeuwarden 20 aug. 1859, voorzitster Moederlijke Sociëteit v.
Liefdadigheid, bestuurslid en secr. v.d. Openbare Leeszaal te Alkmaar, presidente Vereeniging voor

verbetering van vrouwenkleding te Alkmaar, f 's-Gravenhage 21 okt. 1942.

11/2-3

10 mei 1886

EM DE LANGE
i voor de Statistiek, streekhistoricus en publicist op geschiedkundig en
vereniging De Lange, medeopr. St. Tussen Vecht en Eems

16 okt. 1917

r, pharm.drs. dr. van Dr. Jan Kuiper, en Anna Elisabeth Vrendenberg.

105



Nicolaas Hendrik de Lange en zijn gezin. Gevolgd door de kwartierstaat van Trijntje Lieveloo.
4. Archief De Lange, inv. nr 109.
5. Alkmaarsche Courant 1846, nr 3.
6. M.S. genealogie De Lange (19e eeuw) in het bezit van de auteur.
7. Kwartierstatenboek 1958 van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en

Wapenkunde, blz. 298. De Nederlandsche Leeuw 1963, k. 299-303.
8. O. Schutte, Het doopsgezinde geslacht Oosterbaan uit Harlingen. De Nederlandsche Leeuw

1985. Overdruk blz. 69.
9. Nederland's Patriciaat 64, 1978-'79 blz. 134 i.v. Fontein.

10. A.A. Vorsterman van Oyen, Geslacht- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Fami-
liën III, blz. 410 i.v. Hesselink.

11. Nederland's Patriciaat 14, blz. 91 i.v. van Geuns.
N.B. Schutte vermeldt in zijn werk betreffende Oosterbaan (zie noot 8) achter de naam van
Matthijs Hesselink, winkelier te Groningen?

12. Genealogysk Jierboekje 1951, blz. 18-30, Genealogie Wybrandi, Tigler Wybrandi en Blok Wy-
brandi. Ook G.Jb. 1972, blz. 37 en 40, kw. Kutsch Lojenga.

13. Nederland's Patriciaat 17, 1927, i.v. Van der Ploeg, blz. 283 generatie III, 4, is Wybe Feickes.
Ter plaatse wordt zijn nageslacht niet uitgewerkt.

14. idem noot 8.
15. idem noot 8. Overdruk blz. 125.
16. Gemeente Archief Amsterdam, DTB 617/537 ondertrouw van Hendrik Rasmus, woont in 't

Hol, oud 32 jr, jm. van Vuuren, ouders dood, geassisteerd met zijn zuster Geertje Rasmus,
en Anna Catrina Bikker (zij tekent Bicker) van Reda, wed. van Harmen Hendrik Freudenberg,
dd. 14 aug. 1772.

KWARTIERSTAAT VAN DR. RW. DE LANGE

Aantekeningen bij de wapens:

De Lange: In goud een groene griffioen, rood getongd en genageld. Helmte-
ken: een vlucht van goud en groen. Dekkleden: goud en groen. N.B. Zie Neder-
land's Patriciaat 9 (1918), 41 (1955) en 65 (1980/'81).

Lieveloo: In zilver een zwarte leeuw. Helmteken: een uitkomende zwarte leeuw.
Dekkleden zilver en zwart.

Bron: Collectie Muschart nr 51: lakafdruk in Bijlagen tot de notulen van de
gecommitteerde Raden van het Noorder Kwartier, portefeuille 655/698, 662 en
708, van J.J. Lieveloo dd. 26 dec. 1749 collecteur der middelen te Medemblik,
idem dd. 5 okt. 1751.

N.B. een lakafdruk op een brief door Jacob Josias Lieveloo verzonden op
30 december 1834 uit Ouderkerk naar Alkmaar, waarin hij het overlijden van
zijn vrouw Jacomina Levert meldt, vertoont een gevierendeeld wapen: I en IV
een leeuw (Lieveloo); II en III in zilver drie rode hertekoppen (Levert), helmte-
ken een uitkomende leeuw.

Deze brief was in 1973 in het bezit van de Heer A. Lieveloo te 's-Gravenhage.

Bruinvis: In zilver een zwemmende zwarte bruinvis op golvend blauw water.
Bron: een stempel met het alliantiewapen van het echtpaar Jacob Josias de

Lange en Elisabeth Bruinvis in het bezit van Mevrouw Tigler de Lange-
Lastdrager te 's-Gravenhage.

Zie tevens Rietstap's Handboek der Wapenkunde, blz. 159.
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Voorhout: Drie adelaars. Helmteken: een uitkomende adelaar. Kleuren onbe-
kend.

Bron: Collectie Muschart nr. 59a. Lakafdruk op een eigenhandig schrijven
van Frans Voorhout te Alkmaar dd. 4 mei 1809 in het Oeconomisch Archief
portefeuille 342-361 in het Gemeente Archief te 's-Gravenhage.

Sybouts: gedeeld: a. in zilver een zwart verkort kruis; b. in blauw een zilveren
roos, boven en beneden vergezeld van een klein klaverblad van het zelfde. Het
schild gedekt door een kroon van drie fleurons en twee parels.

Bron: lakafdruk op een brief dd. 25 maart 1841 (huwelijks-annonce) verzon-
den door P.A. de Lange en T. Sybouts vanuit Menaldum aan zijn ouders te
Alkmaar. Collectie Mr. A.P.H. Stuyling de Lange te Wapenveld.

Fontein: gedeeld: a. in goud de Friese adelaar; b. in groen drie zilveren vissen
(bot-vissen) boven elkaar. Helmteken: een uitkomende zwarte adelaar. Dekkle-
den: rechts goud en zwart, links zilver en groen.

N.B. Zie Nederland's Patriciaat 64 (1978/79).

Hesselink: In zilver drie groene bomen naast elkaar op een grasgrond.
N.B. Zie Nederland's Patriciaat 3 (1912).

Van Geuns: Doorsneden: 1. in blauw een gouden wereldbol; 2. in zilver drie
rode rozen.

N.B. Zie Nederland's Patriciaat 14 (1923).

Wybrandi, Tigler Wybrandi: in zilver een groene boom op losse grond, verge-
zeld rechts en links van een tegen de stam klimmend zwart paard.

N.B. Zie Nederland's Patriciaat 65 (1980/'81).
Bron: een 19e eeuws lakstempel in het bezit van mevrouw Tigler de Lange-

Lastdrager te 's-Gravenhage, afkomstig van Cornelis Wybrandi of diens zoon
Klaas Tigler Wybrandi. De collectie Steenkamp/Damstra van het Centraal Bu-
reau voor genalogie te 's-Gravenhage geeft hetzelfde wapen.

De familie Van der Ploeg (Zie Nederland's Patriciaat 17) die tot dezelfde
stam behoort als de familie Tigler Wybrandi, dus daarmede één geslacht
vormt, voert een geheel ander wapen.

Wijngaarden: Gedeeld: 1. in goud een zwarte paal, omboord van zilver en bela-
den met drie zilveren schuinkruisjes; 2. doorsneden: a in zilver drie wijnstok-
ken naast elkaar op een grond; b. in rood drie zilveren hoorns van overvloed,
uit elk waarvan één gouden korenaar steekt. Dekkleden goud en rood.

N.B. Zie De Wapenborden te Harlingen door Mr. O. Schutte, Fryske Akade-
my, Leeuwarden, 1984. Blz. 27.

De Vos: In zilver een geplante groene boom waartegen links een klimmende
rode vos.

N.B. Magdalena Radsma geb. Vos voerde in 1795 blijkens „De Wapenborden
te Harlingen" een hierop sterk gelijkend wapen, echter met andere kleuren.
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Oosterbaan: Gedeeld: 1. in goud de Friese adelaar; 2. in rood een zilveren
handmerk. Helmteken een rode vlucht. Dekkleden zilver en rood.

Bron: een afdruk van een droogstempel met daarbij de vermelding Ooster-
baan Harlingen, in de collectie Steenkamp/Damstra van het Centraal Bureau
voor Genealogie. Het wapenboek Hesman geeft het zelfde wapen voor een ze-
kere Tako Fopkes Oosterbaen. Mogelijk heeft de Harlingse familie het wapen
daaraan ontleend.

Nije: In blauw een zilveren gewende wassenaar.
N.B. Rietstap geeft hetzelfde wapen voor een uitgestorven Deense familie,

waarmee geen verband is aangetoond.

RAADSELS BIJ EEN NAAM

Toen ik op school het „Hora ruit, tempus fluit" leerde vertalen, besefte ik niet
dat de waarheid van „Het uur stormt voort, de tijd vloeit weg" eerst veel later
duidelijk zou worden. En men gaat dan onwillekeurig de balans opmaken van
een „genealogisch leven". Reeds ontvankelijk gemaakt voor de geschiedenis en
de „wederwaardigheden" van de familie was ik door de verhalen van mijn
grootmoeder, die na de vroege dood van mijn moeder, zich mijn lot had aange-
trokken. Zij zelf was van 1820 en vertelde van haar overgrootvader, dus verha-
len van rond 1700...
Ik meen dat in 1902 mijn oom mij vertelde, dat hij als wethouder iets moest
zegelen - aangetekende brieven gingen met vijf lakken naar het postkantoor
- en dat de burgemeester hem opmerkzaam had gemaakt, dat hij een familie-
wapen gebruikte. Hij had er nog nimmer aandacht aan geschonken. Hij haalde
doopboeken in huis en zocht de familie op.

Toen ik een jaar of vijftien was, ging ik zelf in die oude boeken snuffelen.
Ik kreeg op een zolderkamer in het uit 1639 daterende dorpshuis van Middel-
harnis de boeken. De bode bracht ze, want de secretaris raakte „voor geen
goud" de boeken aan: „zij hadden in die tijd pokken, cholera, pest, melaats-
heid" en: ik moest het zelf weten...

Ik begon mijn 64 kwartieren bij elkaar te zoeken wat vrij gauw ging, maar
moest toch in andere dorpen van Overflakkee gaan speuren. In een dorp ble-
ken de boeken uitgeleend, maar „ze komen wel terug". Waar ze waren? Geen
mens wist het. In Oude Tonge was een neef kerkvoogd of zo iets en we gingen
met zijn sleutel van de kerk de doopboeken zoeken. Ze lagen in een kast onder
een stapel oude toga's waaruit de gestoorde motten opvlogen. We namen de
boeken dus maar mee. In een ander dorp was een stuk van het archief onvind-
baar. „Dat is naar de smid . . " vertelde men mij. Denkend dat deze ook be-
langstelling zou hebben, wilde ik die man gaan bezoeken, doch dat „hoefde
niet". De oude rommel was voor het smidsvuur bestemd geweest.

Elders lagen de boeken „op een plank van de bedstee" en op een andere
plaats, waar ik bij de dominee terecht kwam, ried die mij aan „beter te letten
op waar ik heen zou gaan, dan te kijken waar ik vandaan kwam". Had ik de
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raad van deze vrome man maar opgevolgd! Maar ik zette door. En moest voor
de familie van mijn vader naar Noord Beveland, waar gelukkig een nicht ge-
trouwd was met de dokter van Wissekerke. Hij woonde tegenover de kerk waar
met het oog op oorlogsgevaar in 1914 een grote blikken vlag was uitgehangen.
Die was solieder dan „dundoek", maar als het woei, klonken grote knallen,
wat niet bevorderlijk was voor de nachtrust. Daar fietste ik van Colijnsplaat
naar Cortgene, doch een honderd jaar daarvoor waren mijn Vinken uit Stavenis-
se gekomen. Met een boot liet ik mij overzetten naar Duiveland en met een an-
dere boot naar het eiland Tholen. Daar bleek een voorvader ook al een vreem-
de te zijn en hij kwam uit Zierikzee, wat een geluk was, want een andere
overgrootvader Van der Moer kwam ook uit die stad.

Waarom ik eerst naar Rotterdam ben gegaan vóór ik naar Zzee - ik zal dat
woord, zoals in de oude boeken gebruikeljik is, ook maar afkorten - ging, weet
ik niet meer, maar ik reisde vandaar met de boot naar die oude stad. Varen, acht
uur . . . Tegenwoordig vlieg je in die tijd naar Amerika, meen ik.

In Zierikzee

In Zzee werd ik met open armen ontvangen door De Vos, die later het mooie
boek „De Vroedschap van Zzee" zou schrijven. Eindelijk eens genealogische
belangstelling! Hij kende de boeken vrijwel uit het hoofd en in een kwartier
had hij even de „rechte lijn" gevonden: Een CLAES BASTIAENSE was in
1655, een varend gesel, geboortig uit Antwerpen met een jongedochter ADRI-
AENTJE MARINUS getrouwd. Hij kwam alleen onder „patroniem" voor.
Wat is dat jammer, dat ik dat niet geweten heb, zei De Vos. Ik heb een dik pak
papieren van hem in de weeskamer gevonden, maar die spullen liggen nog on-
geordend en die stukken zijn absoluut niet te vinden... Maar De Vos zou, als
hij ze vond, mij waarschuwen. Het is er niet meer van gekomen... Ik weet die
tijd precies, want 's avonds ging ik met De Vos op het havenhoofd kijken naar
de door branden in het Vlaamse land verlichte wolken, waar de eerste wereld-
oorlog woedde.

Het wordt nu tijd voor een wijze les. Ik kreeg de boeken in de raadzaal en een
plaatsje in de stoel van de burgemeester. Daar heb ik enige dagen talloze acten
letterlijk overgeschreven. Toen ik de genealogie na 1655 bij elkaar had en deze
kon samenstellen, heb ik de aantekeningen verwaarloosd, denkend dat ik altijd
de „echte" boeken in Zzee weer kon inzien. Helaas waren de boeken, na de
dood van De Vos, die ze nooit zou hebben afgegeven, naar Middelburg gezon-
den, waar ze later, met het oog op het oorlogsgevaar in een brandvrije ruimte
onder de toren zijn opgeborgen. Helaas sloeg een bom in 1940 door de afdek-
king van de brandvrije ruimte heen, precies tussen de oude papieren en de helft
van de Zeeuwse spullen zijn toen door het vuur verteerd. En ik had mijn af-
schriften niet bewaard...

Gelukkig bleek dat het weeskamerarchief bewaard is gebleven, maar dat
hoorde ik pas veel later.

In de tijd van mijn Vinken in Zzee, woonde daar een tweede familie van dezelf-
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de naam waarvan ik ook alles genoteerd had. Men kan op zijn aantekeningen niet
zuinig genoeg zijn, want deze zijn verloren gegaan en de échte boeken helaas ook.

Trouwens één van mijn kwartieren kwam uit 's Gravendeel en een neef Van
Rossum had in dat dorp destijds zijn genealogie gemaakt. Laat ik nu later te
horen krijgen dat een burgemeester de doop- en trouwboeken had opgestookt
omdat hij last had met genealogen... Iemand vertelde mij dat hij nog de bode
gesproken had die de burgemeester daar bij had geholpen...

In Zzee kon ik vóór 1655 over CLAES BASTIAENSE niets vinden.

In Antwerpen

Maar het wordt tijd mijn verslag voort te zetten want zo gauw als de vrede na
de eerste wereldoorlog was getekend, ging ik naar Antwerpen om daar de oor-
sprong van CLAES BASTIAENSE te zoeken. Als beginneling maakt men fou-
ten en een oude genealoog zei mij, dat ik verkeerd had gezocht, want als mijn
voorvader ook om der religie wil was verhuisd, had ik de protestantse boeken
moeten hebben, die de mensen echter „toen Alva in Antwerpen terugkwam"
zelf hadden verbrand.

Welgemoed vervoegde ik mij bij het prachtige Stadhuis, waar een bode met
mij geen raad wist. Ik liet mij niet weg sturen en na veel vieren en vijven kwam
ik ten slotte bij de hoogste autoriteit terecht: de Schepen der Stad. „Waarom
dees Ollander naspeuringen kwam doen?", wilde hij weten. Maar toen ik hem
vertelde dat ik heel oude rechten had en mijn grootvader - ik noemde de man
uit 1655 gemakshalve maar zo - in Antwerpen geboren was kreeg de Schepen
er aardigheid in en bracht mij bij de Bureeloverste van den Burgerlijken Stand
die in een prachtige kamer met het uitzicht op de Kathedraal „Sanctae Beatae
Mariae Virginis" - citeer ik goed - in zijn eentje zetelde. Hij liet er een tafel
bij zetten en de boeken bij elkaar zoeken - ik was vermoedelijk de eerste be-
zoeker en daar zat ik een week onder Vlaamse kout bij deze charmante Vla-
ming, die mij tegelijk een aanbeveling meegaf voor „naspeuringen" elders in
het Vlaamse land.

Ik vond geen spoor van een Bastiaen in de roomse doopboeken. Wel had er
een Nicolaes Vynck geleefd die met een beetje goede wil, tijdrekenkundig, zijn
grootvader kon geweest zijn, maar dit soort genealogie laat ik aan anderen
over. Ook later in „Kopers en comparanten" geen spoor. Wel vond ik met een
„aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" de herkomst van mijn kwartier
Elsevier in Middelharnis, die blijkbaar met de grote vloed vluchtelingen na
1588 door Zeeland heen, op hun vlucht op Overflakkee waren blijven „han-
gen". Men moet deze vondst even in gedachten houden.

Zouden deze Antwerpenaren op hun vlucht, op doorreis, ook zijn blijven
„hangen". Onwillekeurig gaat men overwegen of soms Claes Bastiaense
naar Zzee is gekomen omdat daar reeds Vinken woonden, misschien verre fa-
milie.

Ik wist uit de doopboeken dat Claes Bastiaense slechts één keer met de naam
Vink in de doopboeken had gestaan en wel als getuige bij de doop van een
kleinzoon. De kinderen van Claes kwam wél met hun achternaam in de
boeken.
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Er was een tweede mogelijkheid: als de naam niet uit Antwerpen was meege-
komen, zou deze van de kant van Adriaentje Marinus kunnen zijn gekomen.

De weeskamer

Horend dat de weeskamer gered was, ging ik in Middelburg zoeken en de eerste
acte was - meen ik - raak. Een Marinus Vinc gaf 28.7.1667 zijn inventaris op
na de dood van zijn vrouw Lena Jacobs, maar het afschrift was zo kort dat er
niet eens kinderen genoemd werden.

De toevallig bewaarde korte klappers op de verbrande boeken leverde in Zzee
de huwelijkstijd op — 1644 — en de man was een Marinus Huybrechtse.

Maar de vreugde was van korte duur. Ik vond al gauw de lijvige bundel papie-
ren van de boedel van Claeas Bastiaense met apart de afrekeningen (waarvan ik
de laatste integraal liet fotokopiëren - 102 folio's).

De weeskamer was nog niet geklapperd. Er waren losse fisches, zodat ik de
boedel van een Adriaentje Capiteyns ook ging inzien. Laat nu de in de tekst haar
man staan, Claes Bastiaense. Zij was dus geen VINK en nu kon ik haar vinden
bij de inventaris van Marinus Capiteyn Den Ouden. De data liggen dicht bij el-
kaar, Adriaentje 8.9.1676, haar vader 27.2.1680, Claes Bastiaense zelf
17.12.1680...

Dit wetend, ging ik Lasonder 3853 raadplegen en „Capiteyn" was aanvankelijk
nog niet de familienaam, want de folio's LXXXI, LXXXV en VI leren ons dat
Marinus Cornelis Failjant gesegt Capiteyn Waterman, als getrouwd met Cathe-
ryna Tonis, optreedt als rechthebbende in de erfenis van zijn schoonouders Tonis
Gillis en Lauwen Cornelis (zie De Vroedschap van De Vos). Tevens zien wij daar
een broer Huybrecht Cornelis Failjant, die bij zijn naam geen „Capiteyn" krijgt.
Het was toen een functie bij de burgerwacht of schutterij. De gedachte dat de
naam Vink kon komen van de kant van de vrouw was dus een misrekening; zij
was een Failjant (Vaillant?).

Een raadsel

Adriaentje Marinus was dus geen Vink - De Vos hielp zoeken in de doopboe-
ken, maar zij was overgeslagen - maar, denkend aan de Elseviers, die mijns in-
ziens uit Antwerpen kwamen - ik vond deze voornaam in Middelharnis terug
en de mooie zegels, die zij als Schepen gebruikten, welke burgemeester Mijs mij
toonde, deden herkomst uit een stad verwachten - ging ik weer denken aan de
mogelijkheid, dat die andere Vinken uit Antwerpen konden zijn gevlucht en op
Schouwen waren gebleven.

Bovendien oefenden zij niet de typische beroepen uit voor deze stad: water-
man, varend gesel, zoutzieder, enz. Claes Bastiaense als varend gesel begonnen,
kocht al gauw een waterschip, maar was zo wijs anderen te laten varen en zelf
„in de handel" te gaan, in scheepsvictualiën en zaken te doen met Londen, Noor-
wegen, „Lisbona", Antwerpen, enz. Nu gebeurt er bij de „anderen" iets wonder-
lijks. Het waren kleine ambtenaren, Huybrecht Maertense Vinck „sepier deser
stede van Zzee" en zijn broer Cornelis Maertense „gesworen houtteler" - heeft
de fiscus weer wat verzonnen? - en deze laatste schreef „een goede hand" zoals
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dat heet. In 1644 ging hij naar notaris Van der Maes en stond er blijkbaar op in
zijn testament genoemd te worden Van der Vink, gelijk hij ook tekent. Blijkbaar
heeft hij de familie ook wakker gemaakt en in de klappers van De Vos wordt uit
een oud doopboek overgenomen, dat 2.1.1656 een zoon Lieven wordt gedoopt
van Maerten Hubrechtse van der Vink.

Dit zijn de enige mij bekende plaatsen met deze naam. Het is natuurlijk niet
gelukt om hem ingang te doen vinden: „Vink" alleen is wel zo gemakkelijk. De
voornaam „Lieven" is vrij algemeen, maar toch trof het mij toen ik eens in mijn
Antwerpse aantekeningen zat te kijken, dat ik daar één keer ook een Lieven van
der Vink had aangetroffen! InSt. Jacobi te Antwerpen trouwde in 1555dezeman
met Magdaleen Vranx. Zou hij soms uitgeweken zijn?

Ik vond Lieven en zijn broer Jan ook in de Antwerpse Poorterboeken in de
bibliotheek van de NGV in Naarden. Zij kwamen uit Gent, waar hun vader Jan
leefde of geleefd had . . .

En dit is het onbevredigend slot van deze bijdrage, die ik met „raadsel" betitel-
de. Men ziet dat een jarenlang onderzoek toch weinig kan opleveren en dat men
er eens een punt achter moet zetten.

De gegevens uit Zzee staan in Gens Nostra jaargang XVII (1962)
pag. 61-64.

A. K. VINK

POST SCRIPTUM-HAREL

Genealogen beklagen er zich dikwijls over, dat het zo moeilijk valt om vast te
stellen tot welke korpsen of leger-onderdelen militairen (zelfs officieren) be-
hoorden uit de tijd van de overgang der Republiek der Verenigde Nederlanden
naar de inlijving bij Frankrijk. In mijn artikeltje, gewijd o.a. aan de familie
Harel („Gens Nostra" XLI (1986), blz. 351/2) slaagde ik er dan ook niet in om
het leger-onderdeel te vermelden, waarin vóór Landrecies, de „place forte" op
de rechter-oever van de Sambre, de kapitein Christoph-Guilliauma-Frédéric
Harzel gediend heeft. Ik ontdekte echter nu, bij toeval in de „Nieuwe Neder-
landsche Jaarboeken" van augustus 1793 (blz. 1415) waar het rapport ter spra-
ke kwam van de Erfprins Willem Frederik aan Hunne Hoog Mogenden gedaan
als commandant-generaal uit zijn Hoofdkwartier te Meenen dd. 27 augustus
1793 over de gevechten bij Tourcoin en Roubaix. Een citaat hieruit moge vol-
gen: „De Vijand tragtte ook aan onze regter flank door te dringen, hetwelk
hem door de Troupen van Halluin belet is geworden en vervolgens door de Gre-
nadiers der Hollandsche Guardes, hebbende de Grenadier-Kaptein Harel met
de Grenadiers van het gemelde Regiment, bij die gelegenheid een Kanon op
den Vijand veroverd".

Moge dit feit ter ere van de kennelijk dappere kapitein Harel nog even wor-
den vermeld.

J. BELONJE
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PERIODIEKEN

Fotokopieën van in deze rubriek vermelde, voornamelijk genealogische artike-
len, als ook 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

Amsterlodamum, 73e jg., nr. 6, nov./dec. 1986. S. A. C. Dudok van Heel: Amsterdamse por-
tretten uit de zestiende eeuw (VI) (Willem Backer Syvertsz en Gheerte Jan Oomendr Anno 1526).

Caert-Thresoor, 5e jg., nr. 3, 1986. F. Westra: Bunderneuland: De kaart van Johan Sems (1628)
beschouwd in kartografische en historische samenhang.

Caledonian Society. Mededelingen, 10e jg., no. 4, dec. 1986. Verv. artikelen Schots-Nederlandse
familiewapens en Schotse poorters te Veere.

Met gansen trou, 36e jg., nr. 10-11, okt./nov. 1986. E. Wolthuis: „Waarom zijn de leerlooierij-
en, die tot ± 1860 nog overal in Nederland voorkwamen, in 1906 vrijwel alleen nog te vinden in
de Langstraat?" [In deze in 1973 samengestelde scriptie wordt o.a. de ontwikkeling van de leerlooi-
erijen in Noord-Brabant vanaf de middeleeuwen tot ± 1860 behandeld].

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant, 10e jg., nr. 4, dec. 1986. M. van
Wijk: Nogmaals het geslacht Van der Steeghden te Genderen; G. van Heeswijk: Fragmentgenealo-
gie Klerks I; J. de Gelder: Genealogie De Gelder; W. C. Geenen: Kwartierstaat Geenen (verv.);
Aanvullingen op kwartierstaten (o.a. Verduijn), op Huwelijken Oudenbosch, en op genealogieën)
o.a. op het geslacht Boesdonk door G. A. Klein); P. van Eeten: Ingebrachte Borgbrieven te Giessen
1723-1784; J. Broeren: Brabanders die naar Delft vertrokken; W. Reedijk: Brabanders in de
Hoekse Waard (verv.); P. Sanders: Uit Almkerk R7, zaken van boedelbeheer en voogdij
[1645-1697]; J. A. van Vuuren: Geërfden van Hill, in het jaar 1601.

Deze aflevering wijdt tevens enige aandacht aan het feit dat dit voor Noord-Brabant zo belang-
rijke genealogische tijdschrift 10 jaar bestaat. De initiatiefnemer en motor van dit blad, de heer
P. Sanders, verhaalt over de wijze waarop het allemaal begonnen is. Hoe het is uitgegroeid kan
men vooral aflezen van de toegevoegde systematische inhoudsopgave over tien jaren, die een voor-
treffelijke ingang op de inhoud van de diverse jaargangen biedt. Onze gelukwens bij het jubileum.

Gens Data, 4e jg., nr. 1, okt. 1986. J. C. Schoone: Een nieuw genealogie programma [program-
matuur verkrijgbaar tegen kostprijs op 514 inch floppy van 360 Kb. bij auteur]; Nieuws van de
gebruikersgroepen; K. E. J. Honings: Uit de werkgroep programmatuurontwikkeling; Idem:
Basiscode-3 en Gens Data; Feiten en Conclusies-Erratum; E. W. A. Elenbaas-Bunschoten: Feiten
en Conclusies. Een toepassing; J. W. Pallada: Een vernieuwd genealogieprogramma voor de ZX-
Spactrum; Genealiteiten; G. Vrieling: Ervaringen van een gebruiker.

Historische Kring Eemnes, jg. 8, nr. 3, oct. 1986. Errata „De familie Scherpenzeel"; J. de
Bruijn: Korte geschiedenis van het Eemnesser geslacht De Bruijn.

Holland, 18e jg., nr. 5, okt. 1986. H. L. Houtzager. Aspecten van de verzorging van ouden van
dagen in Delft in de 16de en 17de eeuw; R. H. Vermij: De Staten van Holland en de adel in de
periode voor de opstand.

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 14, nr. 3, sept. 1986. Verv. artikelen Kwartierstaat
Bouvrie-Vangangel; De familie Stapelmans en Bloemen te Waubach; Zes generaties geweermakers
De La Laye; Genealogische documentatie aanwezig op het Rijksarchief in Limburg [P t/m Z].

Idem, nr. 4, dec. 1986. Verv. artikelen Geweermakers De La Haye; Hermans; Thorissen (kwst.);
P. J. H. Ubachs: Studenten uit de bisdommen Luik en Roermond aan het Germanicum in Rome,
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1552-1914; L. J. Jonkhout: Geneagram Jonkhout-Heer van Jonckholt [gemeenschappelijke af-
stamming van de auteur en de laatste heer van Jonckholt, Guillaume A. L. N. van Eyll, van het
echtpaar Laurent Meijs + 1551) en Helwich van Caldenberch].

De Nederlandsche Leeuw, ClIIde jg., no. 10-11, okt.-nov. 1986. C. G. M. Smit: De familie van
Pieter Langendijk (1683-1756), Langendijk, Nieuwenhuis en (aangetrouwd) Sennepart [Langen-
dijk te Haarlem doopsgezind, te Amsterdam gereformeerd; Niehus/Nieuwenhuis afk. van
Burgsteinfurt; Sennepart afk. van Ath en Antwerpen. Met in drie bijlagen 4 resp. 3 uitgewerkte
generaties van de Haarlemse doopsgezinde families Buyssant, Heems en Van Westerkappel]; E. J.
Wolleswinkel: Een portret an Episcopius in plaats van Jacob de Fremery. Een vroeg werk van Da-
vid Bailly?

Idem, no. 12, dec 1986. O. D. J. Roemeting: Oldambster geslachten (VIII). Wigboldus/Pop-
pens; L. van der Hammen/K. J. Stijkerman/N. Plomp: De Schiedamse tak van het geslacht Van
der Spuij (aanv.); A. Snèthlage: (Van) Ho(o)genheim (fragmentgenealogie).

De Maasgouw, jg. 105, nr. 3, 1986. M. P. H. M. Dings: Een dysenterie-epidemie in Limburg,
1676; M. P. J. van den Brand: Veer-en visserijverpachting op kasteel Blijenbeek rond 1700.

Ons Voorgeslacht, no. 365, 41e jg., okt. 1986. J. Heemskerk: Het Delflandse geslacht Groenheyde
(verv.); C. Hoek: De verpachting van grafelijke domeinen te Maasland en Schipluiden
(1316-1607); Idem: Rotterdamse poorters in de veertiende en de eerste helft van de vijftiende
eeuw.

Idem, no. 366, nov. 1986. C. Hoek: Het verzweerboek van de Hoff van Delff over 1589; J. C.
Kort: De leenhoven van de Heren van Vianen (verv.).

Idem, no. 367, dec. 1986. A. C. Bos/A. P. Bijl: Van Driel-Van Beveren [kwst. Adriaantje Joris
Jansdr Bol, 15e-16e eeuw]; A. J. Stasse: Van Lopik; Vervolg Leenhoven Heren van Vianen.

Ons Waardeel, 6e jg., nr. 6, dec. 1986. W. de Blécourt: Nogmaals Troost/Smit te Hoogeveen,
achttiende eeuw [Dankzij stukken in het archief van de Etstoel was verbetering mogelijk van eerde-
re publicaties]; A. Everts: Kwartierstaat Everts/Fieten (verv.) [o.a. Schonewille, Kattouw, Lunen-
borger].

Twente, jg. 2, nr. 5, 1986. J. Gootjes: Deserteurs in 1807; Kwst. (4 gen.) van Bernhard Butke
(geb. Schüttorf 1851) en Jan Bos (geb. Wierden 1832).

Idem, jg. 3, nr. 1, 1987. A. F. de Jong: Burgerboek van de voormalige gemeente Stad Almelo
van 1770 t/m 1811; Kwst. (4 gen.) van Antonius Groenveld (geb. Losser 1856).

Als aparte uitgave is verschenen „De Kwartierstaat". Na een inleiding over doel, wijze van
opstellen en gegevensverwerking volgen 18 kwartierstaatjes; Geuverink, Te Riet, Geerdink, Ter
Heege, Wooldrik en Wesseler/Wesselink (alle te Lonneker), Wissink (Haaksbergen), Brouwer (Al-
melo), Vlutters (Borculo, Oldenzaal), Kuiper (Tübbergen), Vos (Enschede), Spit (Oldenzaal), Alte-
na (Rectum, Rijssen) Holland (Delden), Spoelman (Den Ham), Holtrust (Zwolle e.o.), Dieters
(Hardenberg), Van Kooten (prov. Utrecht).

Wij heten in onze rubriek de volgende nieuwe bladen welkom:
Familieblad Hofman, nr. 1, voorjaar 1986. [Deze familie Hofman stamt af van Samuel Derkx,

sluiswachter a/d Wetzingerzijl, 13 helft 18e eeuw].
Familiestichting Huyser, no. 1, sept. 1986. [Met overzicht van het nageslacht van Adriaan Cor-

nelisz Huyser, 1585 won Charlois].
Bulletin familie „De Heus". (Reeds eerder vermeld).
Het blad van de afd. Den Helder der NGV (nog zonder naam), Ie jg., nr. 1, jan. 1987. [Eerder

schijnen proefnummers verschenen te zijn, waarin begonnen werd met de publicatie van artikelen,
die in deze aflevering vervolgd worden: „Uit de transportregisters van Huisduinen en Den Helder"
en „Registre Civique Zijpe, Petten, Callantsoog"].

De Dijkers Review, Ie jg., nr. 2, dec. 1986. [Hierin vervolg genealogie; Sommelsdijk, Rot-
terdam].

Nijmeegs Katern, jg. 1, nr. 1, jan. 1987. [De redactie wil informatie geven over alle activiteiten
op historisch en archeologisch gebied in Nijmegen en omgeving].
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De Wagenschouw, (nr. 1), dec. 1986. Orgaan van de Stichting Familie Wagenvoort. [Hierin een
inleiding over de boerderij Het Wagenvoort te Harfsen (Gorssel) en de eerste generatie van de
stamboom].

België
L'Intermediaire/De Middelaar, Ao XLI, no. 245, 5/1986. J.-M. van den Eeckhout: La vicomté

de Harelbeke [De Halewyn, Lefèvre, De Carondelet, De Baillencourt, De Remond de Bussay,
Moerman d'Harlebeke]; Hamoir. A propos du capitaine Mathias van Dalem, officier luxembour-
geois au service de Philippe IV; J. de Launois: Genealogie Libbrecht (verv.); G. Waltenier. Les
quartiers d'ascendance de Jean Ray (1887-1964) [De Kremer te Antwerpen, Anseele te Gent].

Idem, no. 246, 6/1986. A. Mevis/P. de Leeuw. Les de Leeuw au Petit Brabant [18e-20e eeuw];
J. de Launois: Compléments a la genealogie Libbrecht; J.-R. de Terwangne: Snyers et Snyers d'At-
tenhoven (add. et corr.); G. Waltenier: Les quartiers d'ascendance de Fernand Crommelynck
(1886-1970).

Vlaamse Stam, 22e jg„ nr. 10, okt. 1986. W. Verieyen: Dom Vedastus Raemdonck (1722-1785),
monnik van Affligem en zijn familie te Waasmunster; P. Huys: Voer voor genealogen: Inwoners
van Deinze en Petegem, overleden in het Bijloke hospitaal te Gent (1625-1780); J. de Vriendt: On-
ze kwartierstaat: Edward Anseele, politicus-Minister van State; W. Ceyssens: Over Limburgse stu-
diebeurzenstichtingen [Openstaande plaatsen van begever-bloedverwant in Limburg anno 1986:
Cilis alias Knpaen, De Marneffe/Brasseur, Pulinx, Saels, Smeekens, Verdonck, Vrerix, Vrijens/La-
croix/Heynen, Weustenraat/Cloeker]. P. Col/s: Een Haspengouws bloedverwantenregister (deel 1)
[kwst. en parenteel gecombineerd; Stevens, Dewalque]; F. Verdoodt: Enkele afstammelingen van
de Heren van Ophem [De Vos, Van Cutsem, Van den Nesse].

Idem, nr. 11, nov. 1986. Verv. artikelen van P. Huys en P. Col/s [De La Brassinne, Nelissen]; W.
Moermans/E. Houtman: Kanunnik Dr. Albert Smeets [Kwst., o.a. te Hasselt, Stevensweert en
Susteren (Horio(n)]; J. Bastiaensen: Pachters van de Abdij van Tongerlo in Kalmthout en omstre-
ken (1679-1690); A. Maris: Van Mieghem. Land van Waas 16e —18e eeuw; F. van den Kerkhove:
Hoe oud werden onze voorouders.

Idem, nr. 12, dec. 1986. P. Severijns: De Maaslandse familie Grooten [Maaseik, Rotem, 17e-19e
eeuw]; P. Colfs: Een Haspengouws bloedverwantenregister (slot) [Stevens, De La Brassinne]; J.
Breyne/K. de Lille/S. Verheye: De kwartierstaat van Zénon Geldof, de Vlaamse grootvader van
Bob Geldof; H. de Kok: Archief en documentatie voor de genealoog in de Kempen (deel 1) [In
1984 waren ervan de 70 gemeenten in de prov. Antwerpen 18, die een voor het publiek toegankelij-
ke archiefdienst bezaten. Vijf daarvan permanent: Antwerpen, Geel, Lier, Mechelen en Turnhout];
P. Donche: Weerbare mannen te Zonnebeke in 1644; W. Steeghers: Personen uit Noord-Frankrijk
voorkomend in de overlijdensregisters te Gent.

Duitsland
Archiv Ostdeutscher Familienforscher, Bd. 10, Lief. 4, Sept. 1986. Korte bijdragen betr. Prie-

be/Pryba, Hoerl/Hörl, Friedl, Babst, Schippan, en kwst.: Ott, Pohl, Bludau, Drasche, Kania,
Kastner-Kohn, Draeger.

Idem, Arbeitsbericht, nr. 7, Okt. 1986.

Blatter für Frankische Familienkunde, 12. Bd., Heft 6, Nov. 1986. H. Kühnlein: Die Kom-
passmacherfamilie Tucher in Nürnberg und ihr Handwerk; P. Zahn: Feindatierung zu den Totan-
gelautbüchern [Nürnberg, 1517-1572]; G. Kuhr: Katechumenen in Wassermungenau 1668-1719.
Eine Erganzung zu einer Kirchenbuchlücke; K. Koch: Ein Laufer Spitalbuch als genealogische
Quelle [Lijst van „Pfründner", niet alleen uit Lauf a.d. Pegnitz, maar ook uit de wijde omgeving;
1559-1677]; F. A. Schwarz: „Auswartige" im KBI (1536-1611) des ev.-luth. Pfarramtes zu Weis-
senstadt/Ofr. (verv.).

Genealogie, Bd. XVIII, 35. Jg., Heft 10, Okt. 1986. N. Wandruszka: Die Offiziersfamilie (von)
Hoyer aus Dresden; F. Spring: Carl Bohm-ein fast vergessener Liederkomponist. Seine Familie
und Vorfahren; H.-J. Deisting: Die Mitglieder der rosenkranz-Scapulier-und Todeangstbruder-
schaft 1729-1780/1804 zu Werl/Westfalen [N t/m St].

Idem, Heft 11, Nov. 1986. G. Michaelis: Die Vorfahren des Reichskanzlers Georg Michaelis
[Kwst.; o.a. Schaar/Schorr, v. Tschirschky (Silesische adel), Hahn, Oëlschlegel]; W. Lippmann:
Ungewöhnliche Hilfsmittel der Ahnenforschung. Auf der Suche nach der engeren Karnter Heimat
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der vogtlandischen Rannacher; H. Jager-Sunstenau: Die Ehefrauen deutscher Familiennamens
von Adelserwerbern in Ungarn 1588-1867.

Idem, Heft 12, Dez. 1986. Vervolg en slot artikelen van G. Michaelis en H.-J. Deisting; E Haer-
tei. Aus den 7 künischen Dörfern: Die Brauerfamilie Lang in Jandelsbrunn; L. Volken Huldigung
der kurmainzischen Untertanen im Amt Tauberbischofsheim im September 1675.

Hessische Ahnenlisten, Bd. 4, Heft 1, 1986. Ahnen Friederichs an Rhein, Nahe und Main, Mo-
sel und Lahn, Wupper und Ahr. Deze aflevering is geheel gewijd aan de kwartierstaat van de kin-
deren van ons corresponderend lid Dr. H. F. Friederichs.

Hessische Familienkunde, Bd. 48, Heft 3, Sept. 1986. M. Knodt: Balten in Hessen-Hessen im
Baltikum; L. Becker. Die Verwandtschaft des Prinzen Andrew, Herzogs von York mit Johann
Wolfgang v Goethe [Schematisch weergegeven afstamming van de landgraven van Hessen, van wie
de auteur eveneens afstamt via de reeks: Römheld-Martin-Beutel-Helmhold-Stockeleff-v.
Medehem-Furster]; H. Gensicke: Die Reifenberg [13e-18e eeuw]; W. Seibert: Rosenthaler Ein-
wohner 1620-1623 [Uit „Landrettungssteuerlisten"]; Hessische Wappenrolle: Küchler, Uhric,
Vorbach.

Mitteldeutsche Familienkunde, Bd. VIII, Jg. 27, Heft 4, Okt.-Dez. 1986. H.-F. Kniehase: Die
Bauernfamilien in Zechin, Kr. Seelow (Oderbruch), 1696-1944 [Buchholz, Christophel, Erdmann,
Frölich, Grell, Hermsdorff, Hörcher/Hercker, Kniehase, Kühle/Kiele, Kuhnt, Kunitz/Kuntze, Leh-
me, Lehmphul, Merten, Pehlemann, Steffen, Thi(e)mann]; G. Alpermann: Die Familie Spierling
im ehemaligen Neu-Vorpommern; E. Kiessling: Irrtümer in genealogischer Quellen [Omstandighe-
den als leeftijd, ziekte, ontwikkeling van de registrerende persoon zijn van invloed op de betrouw-
baarheid van onze bronnen. Ook het overschrijven of bewerken kan nieuwe fouten opgeleverd
hebben. Bv. bij een simpele verschrijving als „Susanna, zoon van..'.' is het de vraag of de voor-
naam, dan wel het geslacht van het kind fout is. Auteur geeft voorbeelden van (soms met veel
moeite aangetoonde) fouten]; G. Frotscher. Die Fratscher in Neutstadt an der Orla.

OstdeutscheFamilienkunde, Bd. XI, 34. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1986. D. Koeppeï:: "Ostdeutsche
in Julius Grantz „Stammbaum der Familien Dirlam" [Bergmann, Gebhard, Hermes, Jackel,
Grantz, Löschke, Rothe, Gernoth, Schultze]; A. Goertz: Mennonitentrauungen 1765-1773 im
kath. Kirchenbuch Gr. Lichtenau/Westpreussen; H. H. Weber: Taufen, Trauungen und Begrabnis-
se zu Kremsier in Mahren (aanv.); M. Frese: Der Rigaer Vizegouverneur Carl von Hochmuth; E.
Welzel: Die Schlesischen Provinzialblatter als familiengeschitchliche Quelle; M. Armgart:
Hilfsmittel für die Familienforschung in Slowenien.

Ostfriesland, 1986/3. Aus der Geschichte der Juden in Ostfriesland. Hierin o.a.: E. Eichen-
baum/J. Byl: Jekutiel Blitz, ein Sohn Wittmunds [geb. ca 1634].

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, XXXV. Jg., B. 11, Heft 2, 1986. A. H. Kuby. Verzeichnis
der Lutherischen Gemeindeglieder zu Weisenheim am Berg im Jahre 1708/1709; H. Herzog:
Kaiserslautern-Einwohner und Ortsfremde im Jahre 1620 (verv.) [L-Z]; P. Karmann: Trauungen
Auswartiger im 1. Katholischen Kirchenbuch Oberndorf [1705-1732]; E. Reis: Soldaten in den
Kirchenbüchern Kaiserslauterns zur Zeit des spanischen Erbfolgekrieges [A-H] ; A. H. Kuby: Hei-
raten Auswartiger in Rhodt unter Rietburg 1586 bis 1617; Idem: Schweizer und Schweizerabkömm-
linge im ref. Kirchenbuch Mussbach bei Neustadt.

Idem, Informo-Dienst, 2/1986. Ledenlijst.
Roland zu Dortmund, Bd. 7, Jg. 20, Heft 4, 1986. B. Kersting: Die Grabplatten in der ev. St.

Marienkirche zu Dortmund [Von Klepping, Von der Berswordt]; Vervolg Ahnenliste Enneper en
Ahnenliste Goldacker.

Saarlandische Familienkunde, Bd. 5, Jg. XIX, Heft 76, 1986. N. Emanuel: Die Grenzlandfami-
lie Fetique-Fetick-Fettig; F. Kirchner. Beitrage zur Einwanderung von Schweizer Familien. Hirsch-
Bingelli-Kübli; G. Pitz: Die Familie Engelmann aus Völklingen; R. Junges: Vier Söhne Peter über-
lebten... und heirateten [Wanneer in één gezin meer kinderen dezelfde voornaam kregen, houdt
dat niet automatisch in dat de eerder geborene(n) overleden is (zijn) vóór de geboorte van de vol-
gende voornaamgenoot. Auteur geeft als voorbeeld het gezin van Michel Bohr — (tr. Tünsdorf
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1779) - Magdalene Barth; de Peter genoemde zoons werden alle vier volwassen].
Idem, Informatiedienst, nr. 81, Nov. 1986.

Verder'ontvingen wij:
Bachten deKupe, 28e jg., nr. 6, nov.-dec. 1986'. Michigana, Vol. 31, no. 1, march 1986.
It beaken, jg. XLVI11, nr. 2, 1986. Molens, jg. 1, no. 4, nov. 1986.
De Bechtbul, nr. 12, 1986. Nieuws van Archieven, jg. 5, nr. 10, okt., nr. 11,
De Craecken, jg. 3, nr. 6, okt. 1986. nov., nr. 12, dec. 1986.
Descent, Vol. 16, Part 2, June 1986. Oud Muiderberg, 11/4.
Der Deutsche Hugenott, 50. jg., nt. 4, Dez. Het Personeel Statuut, 37e jg., nr. 6, nov./dec.
1986. 1986.
Familienkundliche Nachrichten, Bd. 6, nr. 17, Poèlgeest, 6e jg., nr. 4, dec. 1986.
Sept.-Okt., nr. 18, Nov.-Dez. 1986. Reith, wijd- en zijd, nr. 17, okt. 1986.
De Heraut Gelre, jg. 3, nr. 3, okt. 1986. Schweizerische Gesellschaft für Familienfor-
Johanniter Orde in Nederland, jg. 37, nr. 149, schung. Mitteilungen, nr. 27, Juni (hierin leden-
okt. 1986. lijst), nr. 28, Nov. 1986.
Koekoek, kroniek van een geslacht, nr. 10, nov. The Scottish Genealogist, Vol. XXXIII, no. 3,
1986. ; sept. 1986.
Kropmankroniek, 9e jg., nr. 2, nov. 1986. Uit de Smidte, 20e jg., nr. 4, nov. 1986.
Kwartaalbericht Historische Kring Laren (nh), Vereniging Oud-Leiden. Mededelingenblad, jg.
jg. 5, no. 17, okt. 1986. 8, nr. 6, sept. 1986.

M. VULSMA-KAPPERS

BOEKEN

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

Genealogieën
Ben de Lorijn. „Waar kwamen wij vandaan?". Code 117 LORY.

De schrijver heeft zich allereerst bezig gehouden met de vraag waar de naam De Lorijn vandaan
komt en of er een verband bestaat tussen de geslachtsnaam de Lorij n en de fonetische overeenkomen-
de namen zoals Lorijnen, Lorijn, enz.

Naarmate het materiaal in omvang toenam heeft de schrijver zich het tweede doel gesteld de zo
volledig mogelijke geraamten van deze genealogieën te vervaardigen. Het onderzoek is bij lange na
niet afgerond. Een uitdaging en een uitnodiging om de schrijver verder te helpen bij het uitwerken
van het reeds omvangrijke materiaal.

Voor belangstellenden is een exemplaar van het 236 bladzijden tellende werkstuk verkrijgbaar
door storting van/. 75.- op postrekening 1758092 t.n.v. B. de Lorijn, Meerkoetstraat 15,6921 VV Dui-
ven.

Mr. H. F. Reijnvaan. Niet altijdsomer, geschiedenis van het geslacht Reijnvaan. Code 123 REYN.
Deze genealogie is aangekocht. Reeds eerder werd aandacht gegeven aan de familie Reijnvaan. Het

was m.n. A. A. Vorsterman van Oijen, die in het Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederland-
sche families in 1890 de eerste genealogie leverde. In het Nederlands Patriciaat 1916 werd één genera-
tie opgevoerd en in jaargang 1925 vond de wapenafbeelding opnieuw een plaats. De auteur van het
voorliggende boek mocht voor de jaargang 1949 de heropname verzorgen, waarbij de stamreeks met
nog vier generaties kon worden opgevoerd.

De indeling van dit boek is in drie delen gesplitst naar het land van inwoning t.w. Vlaanderen, Ne-
derland en Amerika. Hierbij is overwogen dat deze groepen aldaar a.h.w. een eigen leven zijn gaan
leiden.

Vereniging Familie Salm. De eerste bewerkers van het Stamboek. Code 124 SALM.-
Ter gelegenheid van het eerste lustrum in 1917 van vorenbedoelde vereniging is een levensgeschie-

denis verschenen van de drie grondleggers van het stamboek van de familie Salm.
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L. de Man. Vondelingen en hun naamgeving. Code 102 VOND.
Een uitgave in 1956 van het Instituut voor Naamkunde te Leuven. In dit boekje worden de namen

van vondelingen in Leuven en Brussel aan een nadere beschouwing onderworpen.
De beide diensten van de Openbare Onderstand, die verantwoordelijk waren voor de naamgeving

der gevonden kinderen, hebben dezelfde inspiratie: de namen zijn echt, gefingeerd of opgelegd.
In Brussel is de naamgever bijna altijd vervuld met zorg om aan de namen het uitzicht te verlenen

op authentieke familienamen. In de talrijke namen uit Leuven was dit nooit het geval.

J. Warnawa, Dr. A. J. Jansen en G. W. J. Lappenschaar. Repertorium van Genealogische, Heraldi-
sche en Geschiedkundige Publicaties en Bronnen. Deel 2, A-AZE, code 101 WARN. Verkrijgbaar
a ƒ. 90.- per deel door storting van dit bedrag op postrekening 4338978 t.n.v. Genealogisch Documen-
tatie Centrum, 6538 NP Nijmegen.

Deel I omvat een „algemeen" gedeelte en is nog niet verschenen. De auteurs hebben niet gewacht
op de verschijning en zijn dus met deel II gekomen. De afronding van enorm karwei is zichtbaar ge-
worden. Het betreft een ordening op plaatsnaam (A-AZE) als eerste ingang en daarbinnen op tref-
woord als tweede ingang. Beide ingangen zijn alfabetisch-lexicografisch gerangschikt.

Op grond van een globale schatting zal de uitgave van het reeds bewerkte materiaal een dertigtal
delen omvatten. Er wordt naar gestreefd de documentatie binnen enkele jaren volledig uit te geven.

Een bijzonder nuttige aanvulling op reeds bestaande repertoria, zoals „Petit" en „Beresteyn" en
een verrijking van onze bibliotheek.

Dr. C. Schmidt. Om deeer van de Familie. Het geslacht Teding van Berkhout. 1500-1950. Code 125
TEBE.

Dit boek verschijnt als een deel in de „Werken, uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Ge-
nootschap voor Geslacht- en Wapenkunde".

Het betreft hier een geschiedenis van een patricische familie, als een bijdrage tot de kennis omtrent
meer dan vier eeuwen Hollands establishment en als een.verhelderende visie op de ontwikkelings-
gang van de Nederlandse samenleving.

Aan de hand van nauwgezet archiefonderzoek heeft de auteur een levendig beeld geschetst van
de wijze waarop dit geslacht zijn bevoorrechte maatschappelijke status verkreeg en eeuwenlang wist
te behouden.

Met zorg uitgevoerd werk, dat verkrijgbaar is voor de prijs van ƒ.49.95. ISBN 90.6707.126.9. Een
uitgave van de Bataafse Leeuw, Rooseveltlaan 191, 1079 AP Amsterdam.

A. D. LEEWIS

P. E. Radier: Geslachtsregister Familie Radier en Bondt, Doorwerth, 1983. Code 123. RABO. Een
genealogie met bijlagen die een hele ordner vult. Uitgangspunt van het werk is toch wel de familie
Radier; de familie Bondt, waaruit de moeder van de samensteller stamt, wordt in een van de vele bij-
lagen behandeld. De Radiers komen uit het zuiden van Zweden. De stamvader Jens Jörgensen,
goudsmid te Landskrona huwt ca 1640 met Else Nielsdotter. Zij is de dochter van Niels Mogensen
en Lucia Pedersdatter Sommer. Jens en Else zijn de ouders van de op 16.3.1649 te Kristianstad ge-
doopte, latere vlootpredikant Sten Jönssen Radier, die in de in Gens Nostra (jg- XXI (1966), p. 116
e.v.) gepubliceerde kwartierstaat van Jacob Olie als vader van kwartier 20 is vermeld. In vaktermen
gesproken: het werk over de familie Radier levert ons de kwartieren 80, 81, 162 en 163 uit de
kwartierstaat-Jacob Olie. De bijlagen maken het grootste deel van het werk uit. Daarbij zeer vele co-
pieën van B.S.-akten, maar ook van in het Zweeds gestelde bijdragen. Met register en overzichtsstaat
alles bijeen een mooie aanvulling voor ons monografieën-bestand.

Ph. A. van Arkel, J. S. Bontekoe, H. Gorzeman en H. C. Verduijn den Boer-Gorzeman. Een familie
van landbouwers uit het land van Voorne - Het geslacht Gorseman/Gorzeman, z.p., 1985. Co-
de 112 GORS. Een heel mooi verzorgde uitgave over een familie die haar oorsprong heeft in Nieuw
Heivoet. Aren Lenertsz Gorsman, geb. ca 1560 had uit een onbekende vrouw vier kinderen, waarvan
Cornelis, schepen van de Struijten en het Weergors, diaken te Rockanje, geb. ca 1590, het geslacht
voortzet. Bijzonder in dit boek is het veertig pagina's tellende en afsluitende fotogedeelte. Schema's
en afdrukken van familie-advertenties bepalen mede het beeld van dit boekje, waarvan de auteurs
verschillende bronnen hebben aangeboord om ook de - vooral oudere - familiegeschiedenis enigs-
zins te onthullen. De registers zijn duidelijk en overzichtelijk; bij het register op de personen met de
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naam van het beschreven geslacht zijn ook de doop/geboortedata opgenomen; een goed voorbeeld,
dat hopelijk navolging zal gaan ondervinden. Het boek kan men bestellen bij Ph. A. van Arkel,
Mauritslaan 19, 2183 AP Rijswijk voor ƒ.40,- incl. verzendkosten.

R. F. VULSMA

.(os Kaldenbach, deel 2, tak A. Aanvullingen tak B en tak C. Code 116 KALD.
Het betreft hier de eerste aanvulling op deel 1 van „Het geslacht Kaldenbach". De schrijver heeft

een dankbaar gebruik gemaakt van de aanmerkingen, de voorgestelde verbeteringen en de toevoegin-
gen. Hij heeft die in deze aanvulling verwerkt.

Bovendien is de kleine tak B uit Eschweiler, Aken en omgeving opgenomen.

W. O. J. Callenbach, Ds. C. C. Callenbach de profeet van de Veluwe. deel I en II. Code 108 CALL.
De schrijver heeft zijn gegevens voornamelijk gegroepeerd rondom dominee C. C. Callenbach,

die als een centrale figuur in de familie wordt beschouwd.
De gegevens hebben niet de pretentie van volledigheid. Vrijwel alle bronnen zijn in verkorte be-

woordingen weergegeven. Toch is getracht een totaal indruk te verkrijgen. De originelen zijn door
een ieder, die hier belangstelling voor heeft, te raadplegen.

Rectificatie

In de bespreking van het boek Geschiedenis en Genealogie van het geslacht Meyjes, Posthumus
Meyjes en Van Oostrom Meyjes door H. L. Kruimel, geplaatst in onze boekenrubriek, jg. XLI
(1986), pag. 368, zijn een paar fouten en misstellingen terecht gekomen. Wij plaatsen daarom de
tekst hierbij nogmaals en nu in verbeterde vorm.

Ons ere-lid, de heer H. L. Kruimel, verraste ons met deze bijzonder goed verzorgde uitgave van
de geschiedenis en de genealogie van vorenbedoelde familie. De uitgave werd mede mogelijk gemaakt
door steun van de Stichting het „Meyjesfonds". Het is de vierde keer dat door een uitgave aandacht
aan het geslacht Meyjes wordt besteed; de eerste publikatie hierover verscheen reeds in 1899. De be-
wondering die het boekwerk wekt gaat niet alleen uit naar de uiterlijke vorm, maar betreft vooral
de deskundigheid en het doorzettingsvermogen van de samensteller. In dit boek kan ook de niet tot
de familie behorende amateur-genealoog veel waardevolle geschiedkundige informatie vinden.

Aangekocht:
Gerard Wanrooij, Mijn familie, jouw familie. Code 101 MFJF. D. Franzen, 1000 jar St. Vitus Paro-
chie te Naarden. Code 208.2 NAAR.

Wij ontvingen:
L. van Amsterdam. Het geslacht Oslage. Code 120 OSLA.
L. van Amsterdam. Het geslacht Schilderop (De laatste der Noormannen). Code 124 SCHL.
G. H. H. du Maine. Een concept genealogie van de familie du Maine. Code 118 MAIN.
T. O. van Kregten. Genealogie Rompelman. Code 123 ROMP.
Europaische Stammtafeln. Neue Folge. Code 105 EUST.

Band VI. Familien des Alten Lotharingien I
Band VII. Familien des Alten Lotharingien II
Band VIII. West-, Mittel- und Nordeuropaische Familien.

Deutsches Geslechterbuch, deel 192, 1986.
Warburger Stammtafeln, band 43/44, 1985-1986. Teil 2: Tafeln.
Deutsches Familienarchiv. deel 90 en 91.
Jaarverslag 1985. Streekarchief Zuid-Oost Brabant.
Jaarverslag 1985 van de Historische Werkgroep Arcen - Lomm - Velden.
Genealogische Bijdragen Leiden en Omgeving. Jaargang 1, nummer 7, september 1986.
Bremisches Jahrbuch, band 64 - 1986.
Die Ahnenliste-Kartei, nr. .13.

A.D. LEEWIS
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Jaarboeken

Amstelodamum, 77ste jaarboek, Amsterdam 1985. De hier te bespreken aflevering van het alom be-
kende jaarboek van het Genootschap Amstelodamum opent - na de verslagen - met Waar waren
de Amsterdamse Katholieken in de zomer van 1585? door drs. S. A. C. Dudok van Heel. [Opgeno-
men is o.a. een lijst van in mei 1578 uitgeleide leden der Spaanse factie, een lijst van op 28.5.1578
verkozen Katholieke vroedschappen, alsook een lijst van de op 25.6.1585 verbannen Katholieken; de
combinatie dier lijsten getuigt wel van roerige tijden. Een interessante conclusie van het artikel laten
wij niet onvermeld: „Het kohier van 1585 levert ons dan ook geen enkel houvast voor de gegoedheid
van de Amsterdamse inwoners in dat jaar. Wel is het betaalde bedrag een belangrijke indicatie voor
hun politieke stellingname aan Staatse of Spaanse zijde, maar geen graadmeter voor hun wel-
stand!"]. Uit de rijke inhoud van het jaarboek noemen wij verder slechts: G. de Flines: De weduwe
Jacob de Flines en Zoonen; correspondentie uit de periode 1722-1729; Guido Jansen, De brieven
van Reinier Vinkeles aan Volkert van der Plaats, (met enige genealogische gegevens).

Leids Jaarboekje 1986. Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken.
1986. Achtenzeventigste Deel.
Jaarboekjes als deze bevatten doorgaans veel wetenswaardigs voor de belangstellende in de plaatse-
lijke geschiedenis en daarmee eigenlijk ook voor de genealoog die voorouders heeft of vermoedt in
de plaats of streek die het boekje bestrijkt. Vaak echter wordt in dergelijke boekjes zoveel stof aange-
reikt, dat een keus moet worden gedaan bij de bespreking. In dit geval moge die keus dan vallen -
zonder de andere bijdragen tekort te willen doen - op: Johannes de Vos, verwarring rond vier Leidse
schilders door C. Willemijn Fock en R. E. O. Ekkart alsmede op: De oude grutterij in Wassenaar
door Paul de Kievit en Robert van Lit.
Het eerstgenoemde artikel gaat over een schildersfamilie De Vos en o.a. over de juiste toeschrijving
van kunstwerken aan schilders van die naam. Het tweede behandelt de geschiedenis van een huis
sinds ca 1600 en van degenen die met dat huis te maken hadden. Dat daarbij nogal wat namen worden
genoemd is begrijpelijk en voor de genealoog niet oninteressant.

Kwartierstatenboek

Kwartierstatenboek VII van de Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, 1986. Code 105
PROM.
Voor de zevende maal doet de kleine, maar uiterst actieve vereniging Prometheus een kwartierstaten-
boek het licht zien. Was in de eerste delen van deze serie een groter aantal wat minder ver-uitgewerkte
kwartierstaten opgenomen, nadien heeft zich kennelijk de formule ontwikkeld van slechts enkele sta-
ten, maar dan zeer ver doorgevoerd. Zo bestaat de hoofdmoot van dit boek uit slechts drie kwar-
tierstaten en wel: Van Gent, Noordermeer en Van Wijngaarden, resp. van de hand van de auteurs
drs. W. J. M. van Gent te Deventer, Mevr. drs. W. S. van Hoeve te 's-Gravenhage en C. H. van Wijn-
gaarden te Breda. Uiteraard beslaan dergelijke staten tezamen grote delen van ons eigen land en van
gebieden daarbuiten. In dit deel is Zuid-Holland, Friesland en Noord-Brabant goed vertegenwoor-

Bij het regelmatig doornemen van gepubliceerde kwartierstaten valt het op, dat bepaalde stukken
regelmatig terugkeren. Het is een algemene constatering en geldt niet als kritiek op dit boek. Wel
roept het de vraag op, of het niet mogelijk zou zijn om in de loop van de tijd een serie standaard-
kwartierstaten te publiceren, waarnaar in kwartierstaat-publikaties zou kunnen worden verwezen.
Deze gedachte die bij Uw recensent al langer leeft, komt nog weer naar boven bij het lezen van de
inleiding van het hierbesproken werk. De redactie brengt daarin zelf naar voren dat in verschillende
aangeboden staten nog wel eens dezelfde voorouders voorkomen, maar - zo voegt zij daaraantoe
- de auteurs zien hun kwartierstaat graag volledig gepubliceerd zonder verwijzing naar andere pu-
blikaties. Misschien zou dat bezwaar minder groot zijn, wanneer zulke verwijzingen zouden geschie-
den naar voor een ieder als zodanig herkenbare standaard-kwartieren, welke in bibliotheken, archie-
ven en ook onder particulieren een brede verspreiding vinden. De vraag is alleen: wie neemt het
initiatief? Terug naar het boek in kwestie. U kunt dit bestellen door overmaking van/ . 29,- op postgi-
ronr. 3453233 t.n.v. Genealogische Vereniging Prometheus te Delft, met vermelding van „Kwar-
tierstatenboek VII".

R. F. VULSMA
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Tijdschriften

Jaarboek Achterhoek en Liemers, deel 10,1987. Uitgave De Walburg Pers. Verkrijgbaar a raison van
ƒ.25.-in de boekhandel.

Het jaarboek beoogt een afspiegeling te zijn van de meningen en activiteiten, die op heemkundig
gebied werden ontplooid. Ook in dit tiende jaarboek kan men weer een rijk geschakeerde inhoud
aantreffen. Beoefenaars van genealogie, recht, geschiedenis, kunst en dialect kunnen hun hart opha-
len.

Heinrich Schapers. Vestische Zeitschrift. Ort-, Personen- und Sachregister zu Band 41-65
(1934-1963). Code 246 ORHE. Geschonken door de heer J. J. Kaldenbach, Alkmaar.
Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Uitgave van het Neder-
lands Historisch Genootschap, deel 101, aflevering 3 - 1986.

Geschiedenis

Mr. O. Schutte. De Orde van de Unie. Code 238 ORUN.
In de serie „Werken van het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde" is bovenver-

meld boek als deel IX verschenen. Een uitgave van de Walburg Pers.
Op 12 december 1806 werden door Lodewijk Napoleon, koning van Holland, twee orden inge-

steld, de „Orde van de Unie" (alleen grootkruizen) en de „Orde van Verdienste" (commandeurs en
ridders). Op 13 februari 1807 werden beide orden samengevoegd tot de „Koninklijke Orde van Hol-
land", die op 23 november 1807 de naam „Koninklijke Orde van Unie" ontving. In 1811 werd deze
orde door Napoleon omgebouwd tot de „Keizerlijke Orde van de Reunie", waarin bijna alle gedeco-
reerden uit de Orde van de Unie werden opgenomen.

In de inleiding van het boek wordt uitvoerig ingegaan op alle aspecten die de geschiedenis van de
Orde betreffen. In de naamlijst van de 822 ridders, commandeurs en grootkruizen ligt de nadruk
op de loopbaan gedurende het tijdvak 1806 tot 1813.

T. Marseille. Harlingen, de vermaerde Zeestad. Code 204 HARL.
De schrijver noemt dit boek een vluchtige verkenning van de geschiedenis van Harlingen. Het be-

vat een overzicht van vier en een halve eeuw wel en wee van deze stad (1234 tot 1700). De titel van
het boek is met een kleine varant ontleend aan een beschrijving uit die eeuw waarin Harlingen „de
vermaerdste zeestad" werd genoemd. Getracht is iets van de vele facetten van deze 17e eeuwse stad
aan de Zuiderzee aan te stippen.

De auteur is er volledig in geslaagd een boeiend verhaal te schrijven, dat na lezing tot nader onder-
zoek noopt. Het met zorg uitgevoerde boek is voor de prijs van ƒ.24.50 in de boekhandel verkrijg-
baar.

Gerda Nehring. Johann Arnold Nehring. Ein Preussischer Baumeister. Code 119 NERI.
In verband met het 500-jarig bestaan van de stad Berlijn heeft mevr. Gerda Nehring, in samenwer-

king met de heer Th. Neerings, bovenvermeld boekje samengesteld en uitgegeven.
Behalve informatie over de ontwikkeling van de Pruisische bouwstijl door de 17e eeuwse bouw-

meester J. A. Nehring wordt ook aandacht gegeven aan genealogische aspecten.
Na de komst van Margaretha van Parma en de hertog van Alva vluchtten de Neringhs vanuit de

Nederlanden naar het graafschap Kleef en vestigden zich in de vesting Wesel.
Op een bondige en overzichtelijke wijze is het verhaal van de familie beschreven.

G. L. de Boer Sr. De geschiedenis van de Kei van Laren en andere historische verhalen. Code 204
LARE.

Een kostelijk boekje met korte verhalen uit het verleden van Laren. O.a. ook een lijst met namen
uit het gemeentearchief waarop staat: „Lijst van gezinnen die tot de kom van het dorp behoren".
Deze lijst dateert uit 1886 en geeft de namen van allen, die toen in de kom van het dorp Laren woon-
den.

Door storting van ƒ. 10.-, incl. verzendkosten, op postrek. 1508152 t.n.v. G. L. de Boer Sr. Laren
kan men dit boekje verkrijgen.
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Domien de Jong. Ik sta er van te kijken... hoe Peter van Eijnatten de Kluis van Achel stichtte. Co-
de 207.4 ACHE.

Het lezen van dit geschiedkundige werkje over de stichter van de Kluis, geschreven door Pater Do-
mien de Jong, is buitengewoon interessant en is een bijzondere bijdrage tot de streekgeschiedenis
van twee landen nl. gelegen op de grens van Nederland en België.

Historische Kring Kesteren en Omstreken. Osenvorenreeks. Code 132 KEOM. De navolgende delen
zijn reeds verschenen:

1. Kerk van Kesteren, archief voor 1700.
2. Het oudrechtelijk archief van de Midden-Betuwe, ambt Opheusden, Transcriptie tot 1665.
3. Het oudrechtelijk archief van de Midden-Betuwe, ambt Opheusden, Transcriptie van 1665 tot

1670.
4. Het oudrechtelijk archief van de Midden-Betuwe, ambt Opheusden, Transcriptie van 1670 tot

1680.
5. Het doop-, trouw- en ledematenbóek van de Nederduits-Gereformeerde gemeente van Zetten en

Andelst. Transcriptie van 1657 tot 1734.
6. Het oudrechtelijk archief van de Neder-Betuwe, ambt Opheusden. Transcriptie 1680 tot 1692.
7. Het oudrechtelijk archief van de Neder-Betuwe, ambt Opheusden. Transcriptie van 1692 tot

1700.
8. Transcriptie van de verponding van Ochten, vastgesteld in 1650.
9. Transcriptie van de verponding van Echteld en Uzendoorn, vastgesteld in 1650.

10. Het oudrechtelijk archief van de Neder-Betuwe, ambt Opheusden, Transcriptie van 1700 tot
1709.

N. A. van Horn en H. J. Scholte. Naar aanleiding van dertien A msterdamsepakhuizen. Uigave van
de Nederlandsche Bank. Code 207.3 AMST.

A. D. LEEWIS

VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienst 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 van de Contactdienst kunnen
worden verkregen, kunnen vragen in deze 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
her r765. VAN ROSSUM-VAN BERCK (XXXV11I (1983) p. 123)

1. Poulijn Pouwels van Berck, overl. na 20.3.1656, tr. Utrecht 19.7.1642 Anthoni Sebastiaensz van
Rossum, overl. na 20.3.1656.

2. Pouwel Jansz (van Berck), tr. Wijk bij Duurstede (geref.) 16.2.1617
3. Geertje Harmens van Sloten, jd. van Wijk bij Duurstede, overl. voor 1.1.1642, tr. (2) voor

15.9.1622 Jan Willemsz (van WijckV
6. Harmen Petersz van Sloten, geb. ca 1550, tr. vóór 18.2.1578
7. Nellichgen Reyersdr.

14. Reyer Reyersz, overl. vóór 18.2.1578.
Tenzij anders vermeld, verwijzen de data naar akten in het Recht. Archief Wijk bij Duurstede (580)
in the RA Utrecht.

C. A. VAN BURIK, Utrecht
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207. CATS (XLI (1986) p. 455)
Tot 1934 lag Heerenveen in drie grietenijen: Schoterland, Aengwirden en Haskerland. Het gedeelte
dat tot Haskerland behoorde, „de Heerenwal", viel onder het dorp Nijehaske. In dit dorp is ook
het huwelijk van Sybolt Pyters en Geeltje Sytzes geproclameerd.
Hij wordt ald. op 11.11.1708 gedoopt als zn van Pyter Tjeerds Cat en Tetje Lubberts. Zij tr. Nijehas-
ke 21.2.1708, beide van Nijehaskerschans.
Pyter Tjeerds Cat is evenals zijn zoon schipper. Hij leent, met zijn vrouw (in 1749 zijn wed. ,,re-
deljk wel in staat") wel eens geld van Bartele Jelles, koopman in „lakenen en cramerijen" te Hee-
renveen (Nedergerecht Haskerland 07 ƒ.212; 09 ƒ.212 en 219)
Voor het gerecht van Haskerland tr. 28.12.1697 Tjeerd Pyters de Kat met Antje Aises, beide op
de Heerenwal woonachtig. Mogelijk zijn zij de vader en stiefmoeder van Pieter Tjeerds.

A. KOORNSTRA, Heerenveen

VRAGEN

240. SMEENK
Willem Smeenk, geb. ca 1757, overl. Zutphen 12.10.1805, is getrouwd met Antjen Bekers, dr van
Rutger Bekers en Janna Willems. Gevr. doop en voorgeslacht van Willem.
BROKKEN-NUUSINK
Garrit Jan Brokken, overl. Warnsveld 3.9.1807, is getrouwd met Harmina (Hendrina) Nuusink,
overl. ald. 27.11.1816. Gevr. beider doop en voorgeslacht.
ROUWENHORST
Jan Rouwenhorst, geb. ca 1740, overl. Warnsveld 13.4.1812, tr. ald. 5.10.1777 Elisabeth Baar(t)s,
ged. Ruurlo 19.9.1756 als dr van Hendrik Baar(t)s, soldaat en Janna Hendriks. Gevr. doop en
voorgeslacht van Jan.
STRAALMAN
Gevr. doop en voorgeslacht van Berendje Straalman, geb. ca 1740, overl. Ruurlo-23.5.1812, echtge-
note van Goosen Schutter.

Mevr. A. G. VAN DER STAM-GROOTHERDER, Amsterdam

241. TERL1NGEN-RIJGEN (RUXEN), TERLINGEN-BRAN(D)S
Hendrik Terlingen (ter/ten Linge), wedr van Maria Rijgen (Rijxen), tr. Utrecht 28.5.1718 Hendrij-
na Bran(d)s, jd. ald. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van genoemde personen.
WERDENIER (WARNIER)
Jan Eijserman, jm. van Leerdam, tr. Vianen 17.6.1780 Maria Elisabeth Werdenier (Warnier). jd.
van Amsterdam, doch daar niet gevonden. Gevr. haar doop en voorgeslacht.
SMITS-VAN LEEUWEN
Mels Smits, jm. van Waardenburg, tr. Deil 5.5.1748 Gijsbertje van Leeuwen, jd. ald. Gevr. beider
doop en voorgeslacht.

M. IJZERMAN, De Bilt

242. LANGENBERG-VAN MAURIK
Hermannus Langenberg, geb. bij Zutphen, tr. Utrecht (geref.) 4.5.1734 Mensia van Maurik. Gevr.
beider voorgeslacht.

C. A. VAN BURIK, Utrecht

243. VAN BLOMMESTIJN-VAN SEGVELT
Geertje van Blommestijn, geb. ca 1739 als dr van Albert van Blommestijn en Geertje van Segvelt,
tr. Amsterdam 29.3.1761 Johannes van der See. Geertje en haar ouders zijn afk. van Utrecht. Gevr.
aanvullende gegevens en voorgeslacht van Geertje.
GILDEMEISTER-HARMISSE
Heinrich Gildemeister, van Lemo (D), begr. Amsterdam 21.10.1728, tr. ald. 15.7.1696 Aeltjen Har-
misse, geb. ca 1667, begr. Amsterdam 16.6.1730. Gevr. hun doop en voorgeslacht.
PEEREBOOM-GROENHOUT
Antonie Peereboom, van Norden, geb. ca 1695, begr. Amsterdam 19.4.1741, tr. ald. 9.1.1718 Anna
Groenhout, van Hamburg, geb. ca 1694, overl. Amsterdam 31.3.1761. Gevr. hun doop en voor-
8 e s l a c h t - Mevr. E. A. N. VAN DER KUIP-ZILVOLD, Danli (Honduras)
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244. VAN LAKERVELDT
Gevr. nadere gegevens van Laurens Adriensz van Lakerveldt, in 1593 burgemeester van Heukelum,
eveneens in 1617, 1619 en 1620.
Op 19 mrt 1658 transporteren Hendrick Ghijsbertsz (Huybertsz), Umert Cornelisz Vinck, Ghijs-
bert Ariensz en diens broer Cors Adriaensz aan Jan Ariaensz Boumeester een Rietkamp onder
Heukelum.
Gaarne nadere gegevens over deze personen.

B. J. DE GROOT, Heukelum

245. BAU(W)-LEENAERTS
Rollef Gyrets Bau, tr. Vollenhove 1605 Lysbeth Leenaerts. Gevr. huw. en beider voorgeslacht.

F. J. L. BAAUW, Utrecht

246. HEEDENRIJK-DE MEY/WESTERING
Jacobus Heedenrijk, otr. Amsterdam 1.5.1774 Hendrina Jacoba, geb. ca aug. 1750 als onechte dr
van Catharina Westering en vermoedelijk Mr. Pieter de Meij, burgemeester van Oudewater. Gevr.
juiste geb./doopdatum en voorgeslacht van Hendrina.
WESTERING-VAN DER LINDEN
Hendrik Westering, ged. Amsterdam 14.11.1745 als zn van Engelbert Westering en Margaretha van
der Linden, vaart als scheepsjongen in 1759/60 mee op het oorlogsschip De Batavier. Daarna niets
meer van hem bekend. Gevr. nadere gegevens.

W. VAN DER WESTERINGH, Heteren

247. SCHWEINSBERGER
Joh. Nic. Schweinsberger, geb. 1782, als militair in 1805 vanuit Grafenroda (Saksen-Gotha) naar
Amsterdam gekomen, tr. in 1807 Christina van den Broek, geb. Woerden 1784. Gevr. nadere gege-
vens en beider voorgeslacht.

R. R. SCHWEINSBERGEN, Breukelen

248. JANSSEN
Hermanus Freesen, geb. Winterberg (D) ca 1761, overl. Hoorn 1.9.1827, tr. Hendrina Janssen,
overl. Hoorn 28.8.1824. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Hendrina.
BOS-VAN DIJK
Simon Bos, 'geb. Middelburg ca 1765, overl. Hoorn 5.4.1832, tr. Elisabeth van Dijk, ged. Amster-
dam 3.7.1772, overl. Hoorn 27.12.1844. Gevr. hun huwelijk.
SAEMAN/ZAMAN
Maria Theresia Saeman (Zaman), dr van Judocus en Catharina de Nijs, overl. De Klinge (B)
2.10.1828, tr. ald. 27.11.1792 Joannes Theodorus Maes, geb. Beveren 9.11.1754, overl. De Klinge
13.6.1835. Gevr. haar doop en voorgeslacht.

C. H. DE ROOVER, Amsterdam

249. HENNIKA
Cornelis Hennika, ged. in de Parochie Essen (B) en Nispen (NL) 29.11.1739, filius illeg. van Paul
Hennika (niet kath.) en Jacoba Verbaeten (RK), wonende te Zundert. Gevr. nadere gegevens en
voorgeslacht van Paul Hennika.

F. A. M. HENNEKAM, Utrecht

Aan dit nummer werkten mee:
Mr. J. Belonje, Nassaulaan 39, 1815 GJ Alkmaar. Ir. J. van Beijmum + Ing. W.A. Hansen, Tol-
brug 5, 2716 LT Zoetermeer C.E.G. ten Houte de Lange, Boulevard 15, 3707 BK Zeist. Ir. G.L.
Meesters, Dantelaan 33, 3533 VD Utrecht. Mr. A.K. Vink, H. Kamerlingh Onnesweg 33, 1402 EB
Bussum.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Correspondentieadres van de redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.
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