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DE BLEEKERSFAMILIE VERBEY TE BREDA
(Aanvullingen op een eerder verschenen publikatie)

Inleiding
Het is mij gebleken dat aan het artikel van de heer F. A. Brekelmans, „De Blee-
kersfamilie Verbey te Breda", in Gens Nostra 1948, p. 129 e.v., nauwelijks iets
behoeft te worden rechtgezet. Echter, in de veertig jaren die sinds de publikatie
zijn verstreken, heeft de bronontsluiting flink voortgang gemaakt en dat heeft
completeren van de genealogie Verbey heel wat vergemakkelijkt. Dit geldt met
name voor de indicering van de protocollen van Bredase notarissen, schepenvest-

Het voormalige bleekveld tussen de Ginnekenstraat en de Markendaalseweg aan het einde van
de in 1602 reeds bestaande Bleekstraat te Breda. De blekerij was van 1643-1835 in gebruik bij

de familie Verbey.
(Reproduktie van een prent briefkaart uit ca 1895; foto: Gem. -arch. Breda)
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brieven, commissieboeken en ettelijke retro acta als van Ginneken-Bavel, Teterin-
gen en Princenhage. Om niet in onnodige herhalingen te vervallen en terwille
van de leesbaarheid van samen het artikel en de aanvulling, heb ik de nummering
gehandhaafd. Enige herschikking van bestaande en invoeging van nieuwe num-
mers is onvermijdelijk geweest.

Ia. Joost Jansen Verbey, otr./tr. Breda (Grote kerk/GK) 7.11./10.12.1661 als
j.m. van Sprangh, Anneken Nobels wed. Steven de Waerde, woont op 't Ginne-
kenseynde.

Joost Verbey kocht op 30.1.1670, een maand voor zijn overlijden, het huis „van outs Den
Pesser en nu De vyff Ringen genaemt", gelegen op het Ginnekens Eynde1. Dit huis werd
„int regarde" van de twee minderjarige kinderen Philip en Jan en met procuratie van Jan
Peetersen en Adriaentien Verbey (Ia.l) op 5.6.1688 verkocht door Arnoldus Verbey (III.) en
Nicolaes Brackmans (zie Ha.)2. Intussen had Geerit Janssen Verbey (II.) op 20.1.1676 als
voogd van de kinderen van wijlen zijn broer Joost, het huis „van outs genaemt Den Eenhoorn
en jegenwoordich hebbende uythangen Ginneken", op het Ginneken Eynde, te gelde
gebracht3.
Een niet ontwarde complicatie is, dat te Breda in de Grote kerk op 8.3.1669 een Joost Jansen
Verbey, wederom als j.m. van Sprangh trouwde en wel met Margriet de Haes, j.d. van Breda,
woont in de Ertstraet. Zou er weduwnaar hebben gestaan, dan was er wellicht niets aan de
hand geweest. Echter, dopen van kinderen bij Margriet zijn niet aangetroffen, evenmin als
het begraven of wat dan ook op een tweede Joost Jansen Verbey betrekking kan hebben.
Natuurlijk zijn de dopen e.d. van Sprang nagegaan, maar met deze beide potentiële dopen
is niets aan te vangen: ged. 9.4.1618 Joost, kind van Jan Geeridtz en ged. 9.6.1631 Joost,
kind van Jan Geretse.

Uit dit huwelijk, ged. Breda (GK):
1. „Kint", ged. 5.11.1662; w.s. Adriaantje Verbey, getr. met Jan Petersz Kievit,

corporael in de comp. onder capt. Deutekom in garnizoen te Deventer2. Dit
echtpaar, van welk geen huwelij ksafkondiging te Breda, liet ald. in de Grote
kerk op 6.12.1690 een kind Adriana Verbey dopen (get. Maiken Jans).

2. Philips, ged. 20.3.1665.
3. Johannes, ged. 15.8.1667; w.s. begr. Breda 14.3.1691 als Jan Verbey op de

Haeghdijck, achter De Beurs4.

(invoegen) Ie. Bastiaan Verbey.
Uit de hierna genoemde notariële akten te Breda wordt geconcludeerd, dat Bastiaan Verbey
ook kind van Ian Geerits (I.) moet zijn geweest.
Akte N 222/35 behelst de inventaris van de boedel, nagelaten door Geerit Jansen Verbey
(II.), opgesteld dd. 24.1.1692 door diens zoon Arnoldus Verbey (III.). Onder het hoofdje „Het
onproffijt ende last des boedels" is een post aangetroffen, luidende: „Wijders staet te weten,
dat den voorn. Geerit Janssen Verbey geadministreerd heeft de goederen ende nalatenschap
van Bastiaen Verbeij, sijnen broeder, wekken aengaende aen de kinderen van den selven
Bastiaen rekeninge gedaen staet te worden, waer en t'eijnde het lastige slot derselver alhier
oock tot laste sal werden gebracht. Memorie".
In akte N 476/281 van 4.9.1697 is sprake van de overdracht van 2/3 parten van een perceel
land in Sprang en van een huis met land in Besoijen, „gemeen en onverdeelt leggende mette
kinderen van Bastiaen Verbey en Adriaentien van Thuyn". Van dit gezin is verder niets meer
ter kennis gekomen.

II. Gerrit Jans Verbey, overl./begr. Breda (GK) 22/26.2.1684 als bleker in de
Ginnekense bleek5, met Teuntje Aartsen van T(h)uyn, als kerklidmaat vermeld
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tussen 1671 en 16766, overl./begr. Breda (GK) 4/6.11.1680.
Gerrit Verbey nam op 13.1.1672 100 gulden in ontvangst van zijn behoude suster en swager,
Maria Christoffel Nobels en Anthonis Aartsen van Thuyn, wonende te Rotterdam, zijnde
een schuldaflossing7. Hij kocht de Ginnekeneyntse Bleycke op 29.7.16758. Op 31.3.1677
kocht hij de helft in een huis op de hoek van de Acker- en de Keyserstrate9, welk bezit hij
op 16.12.1679 van de hand deed10. Op 27.3.1681 had Gerard Jans Verbey zijn in leven zijnde
kinderen Maria (lid.), Arnoldus (III.) en Geerard (lij.) tot erfgenamen benoemd".

Uit dit huwelijk, ged. Breda (GK) (herziene nummering):
1. Adriaantje, ged. 20.10.1651.
2. Antonia, ged. 25.5.1653.
3. Aert (merendeels Arnoldus genoemd), volgt III.
4. Maria, ged. 11.8.1656, overl./begr. Breda (GK) 11/14.12.1725, otr./tr. ald.

5/21.10.1685 Nicolaas Brackmans, ged. 's Gravenhage (Grote kerk)
30.5.1660, overl./begr. Breda 16/20.1.1699, zn van Cornelis Brackmans en
Maria Gilsemans. Het echtpaar Brackmans-Verbey liet 4 kinderen in de
Grote kerk te Breda dopen.

5. Jan, ged. 19.5.1658.
6. Adriaen, ged. 3.10.1661.
7. Jan, ged. 15.7.1663.
8. Aechtie, ged. 10.5.1665.
9. Adriaen, ged. 28.6.1666.

10. Geerit, volgt l i j .

l i j . Geerit Verbey, ged. Breda (GK) 8.11.1668, otr./tr. ald. (Kleine k.)
16.11./2.12.1691 Elisabeth van Pietersom, ged. Breda (GK) 26.12.1669, dr van
Maerten van Pietersom en Mary Jans (Seuntjes).

Gerrit Verbey werd 5.9.1690 beëdigd tot makelaar in granen12 en was op 4.9.169713 ook nog
pondtgaerder der stad Breda. Het echtpaar Verbey-Van Pietersom bewoonde een huis t'eynde
de Craenstraete omtrent het Casteelpleyn, dat op 17.1.1705 was gekocht van de oude borger-
captain der stad, Marten van Pietersom, haar vader14.
Elisabeth, weduwe zijnde, werd met crancksinnicheyt besocht en 31.12.1715 onder curatele
gesteld, o.a. van Jacob van Pietersom, tevens voogd van haar minderjarige kinderen15.
Op de volgende data had telkenmale het overlijden en begraven plaats (in de GK) te Breda
van een onbenoemd kind van Gerard Verbey: 12/14.11.1703; 17/19.2.1710 en 11/13.10.1712.

Uit dit huwelijk, ged. te Breda (GK):
1. Gerhard, ged. 3.6.1693, verm. overl./begr. Breda (GK) 28/31.10.1744.
2. Maria, ged. 3.10.1695.
3. Anthonie, ged. 25.12.1698.
4. Elisabeth, ged. 17.5.1702.
5. Johanna, ged. 6.1.1706, overl./begr. Breda (GK) 14/18.1.1781. Zij was „coper-

se" van genoemd ouderlijk huis en loste daarbij op 21.5.1741 de hypotheek
af, die haar ouders op 21.7.1714 waren aangegaan16.

6. Maria, ged. 9.2.1710.

III. Aert (merendeels Arnoldus) Verbey, ged. Breda (GK) 27.11.1654; zijn eer-

ste vrouw Elisabeth Gastelaers, werd ged. Breda (GK) 13.8.1659, dr van Pieter

Cornelissen Gastelaer en Janneken Cornelis Cnollaert; zijn tweede vrouw Geer-
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truy de Bie, werd ged. Sprang 30.3.1671, dr van Corstiaen de Bie en Jenneken
Gerrids.

Aert kocht de ontbrekende 2/3 parten van de blekerij, die zijn zuster Marie (II.4) en zijn
broer Geerit (lij.) hadden geërfd. Daar betaalde hij op 19.3.1685 / 6444-12 voor. Bij die gele-
genheid traden voor de toen nog minderjarige broer als testamentaire toesienders op: Gys-
brecht de Cort te Besoijen en notaris P. Rutter te Geertruidenberg17.
Met het bedrijf waarin o.m. nieuw linnen weefsel werd gebleekt, ging het blijkbaar voor de
wind. Op 19.12.1693 deed Aert een aankoop van een huis met stallinge, hoff en somerhuys
op het eijlandeken t'eijnde het Bleijckerstraetjen op de Westsyde van Ginnekenseynde voor
1900 gulden18.
In het laatste kwartaal van 1694 had hij potten jenever en lavas tot een bedrag van ƒ 12-16-8
afgenomen. Dat blijkt eerst in 1732, als de erven Verbey over de open bevonden vordering
procederen tegen de erven van een coopbrouwster19. (Lavas is brandewijn, overgehaald over
zaad van de lavasplant, nu een keukenkruid en populair bekend staande als het maggiplant-
je).

Uit het eerste huwelijk:
1. Gerardus, volgt IV.
2. Pieter, was 30.1.1720 nog in leven20.
3. Antonetta, overl./begr. Breda (GK) 5/9.8.1784.

Antonetta Verbey liet op 11.5.1740 haar besloten testament van 20.2.1732 „approberen en
ratificeren", waarbij werd bepaald dat het vruchtgebruik van haar onroerende goederen on-
der Etten, Sprundel en Rukven (Rucphen) moest toekomen aan Johannes Haak, zoon van
haar zuster Johanna21.

4. Johanna Verbey, (lees:) ged. Breda 3.3.1694, overl./begr. ald. (Kleine k.)
12/15.3.1765, otr./tr. Breda (GK) 19.4./6.5.1725 Jan Haak, deed op 20.12.1717
belijdenis22, begr. Breda (Kleine k.) 7.8.175123.

Uit het huwelijk Haak-Verbey werden 3 kinderen geboren.
Jan Haeck, mr. timmerman, maakte 6.5.1724 zijn testament en benoemde tot erfgenaam zijn
natuurlijke dochter Catharina Haeck, verwekt bij Elisabeth van Hees. Hij benoemde zijn
vader, ook Jan Haeck, tot voogd24.
De huwelijkse voorwaarden die hij op 1.4.1725 met Johanna Verbey had gemaakt, werden
op 22.6.1730 vervangen door een mutueel testament. Daarbij werd voor zijn natuurlijke
dochter een legaat van 200 gulden uitgetrokken25.
Tussen 29.10.1742 en 17.6.1748 had hij de nevenfunctie van beëdigd erfscheider26.

Uit het tweede huwelijk:
5. Johanna, per 12.10.1726 aangesteld tot bierkruyer, welke commissie zij tot

haar dood behield27, overl./begr. Breda (GK) 17/21.8.1771.

IV. Gerardus Verbey, otr. Leiden 24.4.1726 Catharina Gastelaars, ged. Breda
26.10.1692, belijdenis ald. op 19.12.171228, vanwege de Pieterskerk te Leiden
werd op 10.5.1726 haar att. naar Breda verleend (te Leiden had zij slechts korte
tijd verbleven), dr van Gerrit Antoni Gastelaars en Perina Burggraaf29.

Geerardus Verbey, lindebleycker, verkocht op 4.1.1730 landerijen te Besoijen en Sprangh. Hij
was daartoe gemachtigd door Geertruij de Bie wed. Arnoldus Verbey, Anthonetta Verbey
meerderjarige dochter, Johan Haak mr. timmerman en Johanna Verbey, ergenamen van Ar-
noldus Verbey (III.)30.
Van juli 1737 tot juli 1742 was hij belast met de commissie van vaert-of markmeester, name-
lijk voor het deel van de rivier de Mark waarlangs ook zijn blekerijbedrijf was gelegen31.
Na zijn overlijden verhuurde Catarina Gastelaars op 13.2.1749 de blekerij voor 350 gulden
per jaar, waarbij zij voor zichzelf enige woonruimte had bedongen, alsmede een hofje, twee
rabatten op het buytenste veldeken en de helft van de vruchten van de fruitaanplant32. Op
18.6.1759 droeg zij de eigendom van de blekerij over aan haar zoon Arnoldus (V.)33.
Een ongewone transactie had plaats op 24.1.1756, toen een landman op een pachthoeve aan
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de Molengraght onder Teteringe ter voldoening van achterstallige en toekomstige huurpen-
ningen zijn eigendommen aan Catarina Gastelaars overdroeg. Deze betroffen zijn vee, boere-
gereedschappen, geoogste produkten en zijn huisraad34.

Aan het tweede kind van Gerardus Verbey en Catarina Gastelaars moet het vol-
gende worden toegevoegd:
b. Elisabeth Verbey, overl./begr. Terheyden/Breda (GK) 15/18.12.1806, otr./tr.

(met att. van en naar Baarle (Nassau)) Breda (GK) 14.12.1750 Hendrikus
Camerling35.

V. Arnoldus Verbey, geh. met Hendrina Alebeecq.
Zijn nevenfuncties, deels zullen die wel zogeheten sinecures hebben betroffen, dienen als
volgt te worden aangevuld:
Van 1761 tot 1819 was hij vaart- of markmeester36, van 1767 tot 1793 wijckmeester in de
compagnie van borger-capitain Chr. L. Franke37, sedert 1789 pompmeester voor het ressort
Ginnekenstraat-St. Joost38. In 1790 en 1791 was hij curator voor de persoon en goederen
van mr. C. W. van Gils en diens moeder39.
Voorts was hij tiendraad of raadsman der staad van 1771-1793 en in laatstgenoemd jaar nood-
schepen tijdens de vier maanden waarin de magistraat was geschorst en gevangen gezet40.
In 1806 werd hij lid van het gemeentebestuur.
Tot aan zijn dood was hij kerkmeester van de St. Joostkapel (in gebruik bij de geref. gemeen-
te). Vanaf 1778 was hij rentmeester, na de zes voorafgaande jaren regent te zijn geweest, van
het Arme Weeshuys der Kercken en der Stadt. In 1779 wordt hij aangetroffen als boekhouder
van het Lands- en stadstuchthuis, in 1803 en 1816 als regent van het Gasthuis en in 1815 van
het Oudemannenhuis41.

Arnoldus Verbey (V.) Hei in de kooromgang Noordzijde een grafkelder
maken.

(J. C. Steenkamp: De grafzerken in de Groote of O.L.Vr. kerk te Breda)

Aan de kinderrij van Arnoldus Verbey en Hendrina Alebeecq moet worden toe-
gevoegd:
b. Leendert, overl./begr. Haarlem/Breda (GK) 12/17.9.1780.
d. Barbara, overl. Breda 15.1.1848 in het huis Bleekstraatje B 70.
e. Catharina Verbey, overl. Breda 13.1.1850, otr./tr. ald. 15/31.5.1789LucasBal-

tus Bel Bruijninga, ged. Dordrecht 8.8.1761, apotheker, overl. Brielle (in het-
zelfde hospitaal waar hij als ass.-apotheker werkzaam was geweest) 10.6.1819,
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zn van Johannes Bruijninga en Francyna Masson.
Dit echtpaar kreeg 8 kinderen te Breda en een kind te Rotterdam. Hoe Lucas Bruijninga's
levensonderhoud werd aangetast na de ondergang van zijn apotheek als gevolg van het bom-
bardement van Breda in 1793, is te vernemen uit het artikel „De Bredase apothekers", door
G. J. Rehm42.

h. Cornelis, volgt Vh.
j . Johanna, overl./begr. (in het fam. graf) Breda 5/7.7.1773.
k. Anthony, overl./begr. (id.) Breda 5/8.6.1773.
1. Anthonetta, overl./begr. (id.) Breda 15/18.7.1780.
m. Johanna, overl./begr. (id.) Breda 13/15.5.1776.
n. Johanna, overl./begr. (id.) Breda 1/4.6.1784.

Vh. Cornelis Verbey, plantagiemeester in het Ulvenhoutsebos, overl. Ginne-
ken 29.8.1819, otr./tr. (1) Breda/Chaam 2/16.2.1792 Johanna Petronella Bek-
kers, ged. Chaam 13.2.1774, begr. ald. 24.12.1795, dr van Dirk Bekkers en Helena
Bles; tr. (2) Terheijden 21.4.1817 Magdalena Kerkhof/, ged. Amsterdam (Luth.)
11.9.1772, wed. van Abraham Berg (overl. Hilversum 27.7.1814), overl. Utrecht
13.2.1837, dr van Johannes Kerkhoff en Christina Muller.

Het echtpaar Verbey-Kerkhoff had te Breda op 17.4.1817 hun huw. voorwaarden gemaakt43.
Op 4.5.1817 maakt Magdalena Kerkhoff haar testament44. Opnieuw weduwe geworden, wij-
zigde zij enige legaten op 9.2.182145. Voorts blijkt zij op 22.3.1821 haar intrek te hebben ge-
nomen in 's-Hertogenbosch, toen zij een procureur naar Breda zond om een paar zaken af
te wikkelen46. Naderhand vestigt zij zich in Utrecht47.

Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrina Arnoldina, ged. Chaam 25.11.1792, begr. ald. 27.4.1794.
2. Helena Anna Maria Verbey, geb./ged. Chaam 5/9.2.1794, overl. Breda

9.11.1865, tr. Chaam 9.1.1816 Arnoldus Wilhelmus Adrianus van Tets, ged.
's-Gravenhage (Kloosterk.) 17.1.1796, overl. Princenhage 22.10.1833, zn van
Matthias Fredrik van Tets en Johanna Maria Baldine van Oldenbarnevelt ge-
naamd Witte Tullingh.

Arnoldus Wilhelmus Adrianus van Tets overleed te Princenhage in huis Veurschoten nr 370,
maar woonde te Gouda waar hij ontvanger der Dienst belastingen en accijnzen was.
Hij was een paar maanden 2de luitenant bij de schutterij te Breda geweest, toen hij op
12.2.1814 in die rang in dienst trad van het 19de bat. infanterie Landmilitie48. Bij de
geboorte-aangifte van zijn eerste kind lag hij in Mechelen (1816) en bij zijn tweede kind in
Breda (1817). Over zijn militair ontslag is niets bekend, maar bij aangifte en overlijden van
zijn schoonvader (1819) was hij particulier en woonde te Ginneken. Desniettemin zou hij
1ste luitenant zijn geweest49. De eerste twee kinderen werden te Breda geboren en de overige
drie resp. te Ginneken, Baarle-Hertog en Ossendrecht.

3. Arnoldus Henricus, geb./ged. Breda (GK) 13/17.9.1795, begr. Chaam
28.6.1798.

VI. Gerardus Verbey, tr. Breda 16.1.1823 Helena de Bont, ged. Breda (RK, Wa-
terstraat) 10.3.1758, dr van Arnoldus de Bont en Christina Beekmans.

Het echtpaar Verbey-De Bont had op 14.1.1823 huw. voorwaarden gemaakt50.
Gerardus Verbey werd op 28.10.1793 aangesteld tot wijkmeester in de compagnie van de
borger-capitain Chr. L. Franke en op 5.8.1819 tot vaart- of markmeester51. Volgens de pa-
tentregisters van 1823 e.v. was hij „bleeker van gemaakt linnegoed en linnekleederen".
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Onplaatsbaar is Roeland Claessen Verbey, wiens vrouw Ieneke Cluyters, later
gehuwd met Peter Jacobs Routen, in 1635 op haar naam een schuldbrief aan
het Arme Weeshuys van Breda had staan52.

A. G. F. SMITS
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Alg. Rijksarch. 's-Gravenhage, Off. Land
macht 1813-1924 stamboek 205 nr 315.
NP 1964, p. 431.
GAB, N1259/23.
ld., resp. H124/112 en H125/88.
ld., regest 825.

PARANORMAAL

In de jaren 1712-1733 was Dirk Swartendijk te Montfoort, belast met het beheer
van de boedel van een zekere Arnoldus Camerik, een wat moeilijke man die zijn
zaken in het honderd had laten lopen. Zo was er een grote vordering van de stad
Woerden inzake „de personeele 100e penning van de jaaren 1705 tot 1717 in-
cluijs".

Dirk zag geen kans dat direct te voldoen „dewijl meest alle de documenten
daar andersins die 100e penning meede konden worden verreekent, door hem
Camerik waren verduijstert, sonder dat hij die tot sijn overlijden heeft willen
openbaaren, of na sijn dood heeft konnen vinden".

(Recht. Arch. Montfoort, nr. 626-2)
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VISUALISERING VAN EEN GENEALOGIE

Het is steeds een probleem, wanneer men meent dat een genealogie volledig is,
om deze op een overzichtelijke wijze weer te geven.

Vanouds werd de „stamboom" getekend met takken met loten waaraan naam-
plaatjes gehangen werden. Men kent deze schematische opstellingen. Op fami-
liereünies, in de Flevohof, op genealogische tentoonstellingen, maar zeker ook
in literatuur (uitslaande tabellen), archieven en musea kan men deze aantreffen.
Soms zijn ze vanwege de grote hoeveelheid opgenomen personen die „geplaatst"
moesten worden, te onoverzichtelijk en met namen en jaartallen zó klein dat de
loupe erbij te pas moet komen om die te kunnen onderscheiden. Het betreft dan
vaak een stamboom van een grote familie. Is de familie klein dan valt zeker op
papier een dergelijke boom, of anders een schema of tabel op te stellen.

Horizontaal

Bij een stamboom staan de stamouders onderaan en aan de jonge loten in de
boom vindt men de namen van de huidige familieleden. Bij een schema of tabel
vinden we meestal het stamouderpaar bovenaan en worden de afstammelingen
op de gebruikelijke wijze generatiegewijs daaronder geplaatst, zoals volgend
voorbeeld van het geslacht Knollenburg Iaat zien (GN 1988, p. 1 e.v.).
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Bij een groot aantal afstammelingen zal de op één en twee na jongste generatie
dermate veel personen omvatten dat een vel papier te klein blijkt te zijn. Schrijver
dezes heeft eens op deze manier zijn stamboom uitgetekend, maar deze moest
vanwege de omvang op een rol kastpapier en was dan ook 12 meter lang.

Om op zo'n vel papier de genealogie te kunnen raadplegen, wordt het vel
harmonica-gewijs opgevouwen, de „pagina's" genummerd en van een index op
aangehuwde personen voorzien, zodat men een persoon kan terugvinden als
moeder of echtgenote bekend is. Maar o wee, als een ver familielid eens de fami-
lierelatie met de maker van de stamboom wil weten, dan moet de harmonica uit-
getrokken worden om een lengte te krijgen waarop beiden voorkomen. Een leng-
te die - bij wijze van spreken - rechtevenredig is met het aantal graden van
verwantschap.

En wat te doen als men van een verlorengewaand familielid uit b.v. een van
de eerste generaties ontdekt dat hij kinderen had en zelfs een redelijk aantal na-
komelingen. Dan is de oplossing om dezen te plaatsen, het harmonica-gewijs
gevouwen vel op de bewuste plaats door te knippen en de „nieuwe tak" er tussen
te plakken, figuurlijk en letterlijk. Een oplossing is het verdelen van de genealo-
gie. Op één vel b.v. de eerste vijf generaties en daarna op andere vellen de resp.
takken die spruiten uit de in deze vijfde generatie voorkomende „tak-vader".
Doch ook dit bevordert de overzichtelijkheid niet.

Verticaal

Verschillende computergebruikende genealogen hebben een andere oplossing
gevonden - die overigens ook in oude handschriftelijke en gedrukte genealo-
gieën werd toegepast - door het te gebruiken oppervlak van het vel in een aantal
kolommen te verdelen, liefst zoveel als de genealogie generaties heeft. Maar de
vastliggende breedte waarop deze komen moet, is toch beperkt. Twaalf genera-
ties naast elkaar is een onmogelijkheid. Van hetzelfde geslacht Knollenburg op
de volgende pagina een voorbeeld.

Ongetwijfeld biedt een dergelijke opstelling bij computergebruik zeker voor-
delen. Aanvullingen en wijzigingen zijn eenvoudig aan te brengen alsook een
nieuw gevonden tak. Ook beginnende genealogen kunnen reeds op deze wijze
hun overzicht vastleggen en behoeven niet alsmaar opnieuw te tekenen en te
knippen zoals bij de horizontale opstelling.

Een nadeel is natuurlijk de lengte die zo'n schema zal krijgen. Harmonica-
gewijs opvouwen is eenvoudig. Toch kleven er weer nadelen aan. Het aan de wand
prikken zoals dat mogelijk is bij de horizontale weergave, b.v. bij familiedagen,
is onmogelijk. Men zal het overzicht in delen moeten laten uiteenvallen.

3-dimensionaal

Een tamelijk onbekende vorm waarin de genalogie „gegoten" kan worden en
voor iedereen overzichtelijk blijkt, is de 3-dimensionale opstelling, waarvan een
paar voorbeelden te geven zijn. Toen in 1963 de schrijver van deze bijdrage voor
het concern Vroom & Dreesmann de samenhang van een tiental families die on-
derling aan elkaar verwant waren beschreef, werd duidelijk dat de schema's maar
slechte hulpmiddelen waren om de totale samenhang helder te maken. Hoe de
oprichters, latere directeuren en commissarissen van de verschillende NV's on-
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derling aan elkaar verwant waren bleek in één overzicht niet te verwezenlijken.
Allerlei verbindingslijnen maakten het geheel vanwege huwelijken tussen ver-
schillende families en verschillende generaties tot een puzzle.
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Het plan voor een 3-dimensionale opstelling werd geboren. Het bleek nieuw
te zijn, want noch in de literatuur, noch bij genealogen was een dergelijke opstel-
ling aangetroffen. Het werd een uitdaging deze te realiseren. De gezamenlijke
voorouderparen lagen vijf of zes generaties terug. In de jongste en op één na
jongste generatie leefden in 1963 de toen fungerende directeuren en commissaris-
sen. Via de van ieder van hen opgemaakte kwartierstaat konden de lijnen van
gezamenlijke voorouders worden vastgelegd.

Dit bracht de schrijver dezes tot het idee het geheel in een kegelvorm te presen-
teren van ongeveer 1,25 m hoog, geplaatst op een voetstuk met een behoorlijke
diameter vanwege de stevigheid. De generaties zouden geplaatst worden op ron-
de plexiglasplaten met een verschillende diameter. Elke plaat moest worden
voorzien van een opening in het centrum, steeds verschillend in diameter, zodat
deze gestoken kon worden op de houten kegel en dan op bepaalde afstanden
kwam te hangen. Eventueel nog voorzien van een paar steuntjes of dunne meta-
len staafjes die door de kegel geboord moesten worden. Zo kreeg ook het geheel
de vorm van een kegel, waarbij door het plexiglas ook de andere zijde volkomen
zichtbaar was. Van alle personen die geplaatst moesten worden werden naam-
plaatjes met jaartallen gemaakt, met aan de achterzijde een bevestiging voor
plaatsing aan de rand van het glas. De grootte van de plaatjes en het aantal per
generatie was bepalend voor de omtrek, dus ook de diameter'van elke glasplaat,
maar vooral van de grootste, waaraan dan weer die der andere aangepast moes-
ten worden om de kegelvorm te handhaven. Ook de afstand tussen de verschillen-
de platen moest secuur berekend worden.

Na de goede berekening leverde de plaatsing van de plaatjes geen moeilijkhe-
den op. Echter wel de verbindingen tussen ouders en kinderen^ en hier en daar
tussen echtgenoten uit verschillende geslachten, want deze zouden duidelijk
zichtbaar moeten zijn. Gekozen werd voor metalen draadverbindingen van ver-
schillende kleur voor de verschillende geslachten. Waren twee personen van ver-
schillende geslachten uit dezelfde generatie met elkaar gehuwd, dan werd een
draad van de een naar de ander over de glasplaat gelegd. Minder eenvoudig wa-
ren de verbindingen als twee echtgenoten meer dan een generatie met elkander
verschilden. Om een dergelijke verbinding te leggen, soms naar de andere zijde
van de kegel, moest een gat geboord worden door de plaat om de verbinding
als een strakke lijn zichtbaar te houden.

Helaas is dit project nooit geheel voltooid. Houten kegel, glasplaten en plaat-
jes waren gereed, maar het geheel is nooit „opgebouwd". Het is onbekend waar-
om hiermede gestopt is. Waren er nog technische moeilijkheden, zou het monu-
ment te veel plaats vergen, of heeft het onderhoud en het up-to-date blijven een
rol gespeeld? Het voornemen de kegel te plaatsen in de hal van het hoofdkantoor
te Amsterdam is dan ook jammergenoeg niet gerealiseerd. Het had in de 60-er
jaren een primeur kunnen zijn.

Toch werd een dergelijke opstelling, nu dan voor één familie, wel gerealiseerd,
nl. in 1980 op de Genealogische Tentoonstelling te Nijmegen bij het tienjarig
bestaan van de afdeling Kwartier van Nijmegen van onze vereniging. Hetzelfde
patroon lag hieraan ten grondslag. De familie Hengst, samengesteld door schrij-
ver dezes, werd op deze wijze tentoongesteld. De plexiglasplaten waren nu van
hout, waardoor het doorzicht enigszins belemmerd werd, maar bij nadere be-
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schouwing viel dat wel mee. Het geslacht had echter 13 of 14 generaties. Omdat
de jongere generaties niet volledig bekend waren, werd de genealogie weergege-
ven tot ca 1850. Al met al toch nog behoorlijk van omvang omdat er veel kinder-
rijke gezinnen bij waren. De verbindingen werden gelegd door middel van draden
die voor elke tak in kleur verschilden, maar wel zo dat de lijn naar het voorouder-
paar alle kleuren bevatte.

Na de tentoonstelling werd de stamkegel die uiteraard nogal wat plaats innam,
afgebroken en nu ligt hij in het magazijn van het Nijmeegse gemeentearchief.
Mogelijk dat die nogmaals gebruikt kan worden bij tentoonstellingen of familie-
dagen, al zal dan elke familie de naamplaatjes moeten vervaardigen en bezien
of de omvang van de grootste generatie wel „past".

De kegel van het geslacht Van Alebeek
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Detail van de Van Alebeek-kegel

Het Nijmeegs voorbeeld was voor de heer J. L. T. M. van Alebeek te Malden
aanleiding om zelf voor zijn geslacht een dergelijke opstelling te maken. Hij ont-
moette allerlei problemen die hij prachtig heeft opgelost. Wie beter dan de heer
Van Alebeek zélf kan uitleggen hoe hij te werk is gegaan:

Er waren elf generaties die geplaatst moesten worden, waardoor de „kegel" een omvang kreeg
van 180 cm hoogte en een diameter van 100 cm. De kegel is opgebouwd uit vier metalen muurrails
zoals die gebruikt worden voor boekenplanken. In plaats van uit plexiglas of hout, is gekozen
voor houten ringen van 10 cm breed en 6 mm dik (multiplex), zodat er niet alleen een buitenrand
maar ook een binnenrand ontstond voor het aanbrengen van de naamplaatjes.
Daar de omvang van elke ring afhankelijk was van de kegelvorm én het aantal personen in een
generatie, waren de metalen standaard steunen onbruikbaar; die moesten voor elke ring afzon-
derlijk van hout en op maat worden aangemaakt (3 mm triplex). Om aan de buitenrand van
de ringen voldoende ruimte te hebben voor de stamhouders met nageslacht, werden de doodge-
boren en jong overleden kinderen aan de binnenrand gezet. Dit systeem bleek voor de beide
jongste generaties nog niet voldoende soelaas te bieden, ondanks de omvang van de ringen
(314 cm). Bovendien was het noodzakelijk om de talrijke grote gezinnen compacter bij elkaar
te houden. Een extra smalle ring midden op de bredere generatie-ring gelijmd, bracht uitkomst.
De twee extra randen leverden daar plaats voor de dochters.
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De plaatjes van de ouders zijn met die van de kinderen verbonden d.m.v. metalen bloembinders-
draden. Elk plaatje heeft in de steun aan de achterzijde een gaatje aan de bovenkant en één aan
de onderkant, om'daarin de verbindingsdraad met de ouders, resp. de kinderen, te kunnen be-
vestigen. Daartoe zijn de draden aan de uiteinden tot een haakje omgebogen, zó dat ze passend
in de gaatjes zitten. Het geheel staat op een hardhouten vierpoot.
De plaatjes zijn gemaakt van witte kunststof waarop de namen en data in zwarte letters en cijfers
zijn gedrukt. De vier steunrails en de ringsteunen zijn donkerbruin, de ringen donkergroen en
de draden geel gekleurd. Elk plaatje heeft een nummer dat aan de achterzijde is bevestigd, zodat
in geval van beschadiging of verlorengaan, de plaats op de kegel altijd probleemloos is terug
te vinden. Het nummer bestaat uit drie delen: de generatie, de vader en de plaats binnen de eigen
generatie. Nemen we als voorbeeld nummer VI 25.43. Dit nummer wil zeggen: de betreffende
persoon behoort tot de zesde generatie, zijn vader is nummer 25 in de vorige (vijfde) generatie
en de plaats in de eigen generatie is nummer 43.
De complete stamkegel werd in 1985 voor een breed publiek getoond op de genealogische ten-
toonstelling te 's-Hertogenbosch. Op verzoek van de plaatselijke heemkundevereniging heeft de
kegel na deze tentoonstelling nog ongeveer twee maanden in het gemeentehuis van Den Dungen
gestaan, waardoor alle stamgenoten uit de omgeving de gelegenheid kregen hun stamboom en
familieverhoudingen na te gaan, c.q. over te nemen. (In Den Dungen en omliggende gemeenten
woont de grootste concentratie van dit geslacht.) Daarna verhuisde de kegel definitief naar het
Rijksarchief te 's-Hertogenbosch, waar hij staat opgesteld bij de ingang van de expositieruimte.
De kegel is erg transport-gevoelig.' Bij elke verhuizing van de ene ruimte naar een andere, maar
vooral bij het transport naar en van Den Dungen, werd hij telkens ernstig beschadigd, hetgeen
veel tijd en werk voor herstel vergde. Hij wordt daarom niet meer uitgeleend.

Misschien kan het bovenstaande, het voor en tegen afwegend, een bijdrage
leveren tot oplossing van het probleem hoe een genealoog zijn geslacht visueel
kan presenteren aan een groter publiek.

N. A. HAMERS
• J. L. T. M. VAN ALEBEEK

LEEFTIJDSVERSCHIL

Den 3 juli (1779) hebben hier de geboden laten aantekenen Egbert Rienjes,
weduwnaar van Lisebet Clasens, oud diacon alhier, een man oud 73 jaaren en
Lizebet Hindriks, van Ooster Wijtwert, jonge dogter van 15 jaaren en zijn
daarop naa 3 malige kondiginge alhier den 25 dito getrout.

(trouwboek Eenum I, p. 130)

LOPEND NAAR ENGELAND

(9.4.1601) - Christiaen Verbits won. binnen Oudewater ende Jan Gyselen
lopende bode op Engelandt won. t. Leyden als te wij ve gehadt hebbende Maeyck-
en Verbits.

(GA Leiden, not. arch. nr. 83, akte 122)

438



830.
831.
840.
841.
842.
843.
844.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
870.
871.
872.
873.
874.

KWARTIERSTAAT SMEETS
(Vervolg van GN XLIII (1988) p. 412)

Simon aen den Bosch alias van Leuw-Leu(molen), overl. Roggel 30.9.1724, tr.
Catharina Willekens, overl. Roggel 1752-1754.
Stephanus Vissers (Visschers), overl. Roggel 12.12.1770, tr. Roggel 18.5.1730
Anna Gerits (Gereis, Gevers).
Franciscus Cerneels (Sernaals), tr.
Anna Tobben, ged. Baarlo 19.2.1690, overl. Heythuysen 22.9.1757.
Henricus Heinen.
Egidius (Gelis) Simons, overl. Weert 8.7.1769, tr. Weert 12.11.1713
Anna Moonen, overl. Weert 11.12.1753.
Mathias Princen, overl. Weert 8.10.1753, tr. ald. 27.6.1706
Anna Vestiens, overl. na 1753.
Joannes Knapen, overl. na 1757, tr. Weert 14.2.1706
Maria Linssens, overl. Weert 19.3.1757.
Cornelius Geutiens, tr. Roggel 5.8.1704
Johanna Cuypers, overl. Roggel 10.5.1751.
Johannes Nijs, tr.
Maria Vestiens.
Mathias Mooren, overl. Roggel 18.3.1730, tr. ald. 31.5.1711
Gertrudis Driessens.
Godefridus Vestiens, overl. Roggel 25.1.1748, tr. ald. 8.2.1707
Johanna Walbers (Aelbers).
Joannes Beeck, tr. Kessel 19.12.1716
Bertha Reijnaerdts.
Joannes Arets, tr.
Anna Diricks.
Joannes Berben, journalier, overl. Neer-Brumholt 14.10.1755, tr. Neer 21.5.1733

De Leumolen, een waterradmolen uit ca 1600 (gerestaureerd in 1959), in het Leudal te Nunhem bij
Haelen
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875. Gerlrudis Gerets (Gerars).
876/877 = 768/769.
878. Gerardus Ruttiens, overl. Roggel 6.8.1738, tr. ald. 1.8.1715
879. Godefrida Fien (Fijen), ged. Roggel 31.8.1691, overl. ald. 8.5.1736.
884. Petrus Scheris (Seerets), overl. Neer vóór 1760, tr.
885. Leonora Nijskens, overl. Neer 2.5.1760.
886. Antonius Gerats, overl. Neer 29.3.1748, tr. (2) Neer 13.5.1718 Petronella Janssen; tr. (1)
887. Maria Verheggen, overl. Neer -.12.1716.
888. Leonard Pleunis, ged. Thorn 7.12.1684, tr. ald. 29.8.1722
889. Helena (Magdalena) Berben, geb. Eli.
890. Henricus Vogels, tr.
891. Hendrina Hendrix.
892. WilhelmusLeytiens, overl. Roggel 22.1.1750, tr. (2) Maria Meusen; tr. (1) Roggel 11.6.1699
893. Johanna Thijssen, overl. Roggel 18.4.1725.
894. Andreas van Home, ged. Roggel 29.1.1690, tr. (1) Roggel 19.2.1716 Maria Wreecken

(Vrijeken); tr. (2)
895. Sophia Geenen (Geeren, Geuyen), overl. Roggel 18.1.1779.
898. Godefridus Geurdts, tr.
899. Maria.
908. Wilhelmus Nijssen, ged. Montfort 24.12.1653, tr. ald. 25.1.1679
909. Johanna Leijtens, ged. Montfort 12.1.1652, overl. ald. 30.8.1721.
906. Joannes Leytiens, ged. Montfort 6.3.1655, tr. ald. 14.4.1682
907. Catharina.
914/915 =? 906/907.
924. Leonardus van Montfort, ged. St. Odiliënberg 29.3.1643, tr. ald. 30.5.1669
925. Catharina Peeters.
930. Johannes van Ophoven, ged. Montfort 6.2.1678, overl. ald. 6.6.1755, tr. ald. 2.5.1703
931. Anna Maria van Bragt, ged. Montfort 14.11.1683, overl. ald. 26.9.1754.
932. Joannes Letiens', tr.
933. NN Bekkers.
934. Wilhelmus Nijssen, tr.
935. Catharina van Ophoven, ged. Montfort 25.4.1688.
948/949 = 452/453.
950. Joannes van Ophoven, ged. Montfort 30.9.1690, bijgenaamd Senior, Peij burgemeester

en ontvanger van Montfort, overl. ald. 2.1.1749, tr. ald. 7.5.1719
951. Anna Maria Leitgens (Letiens, Lutgens), ged. Montfort 31.1.1694, overl. ald. 4.10.1752.
962. Theodorus Tymmemans, tr. Montfort 10.5.1682
963. Catharina Severens.
964/965 = 908/909.

980/983 = 932/935.
984/991 = 456/463.

994. Adam Courts, tr.
995. Anne Catherine Zilcken.
996. Jacob Leyendecker, overl. Waldfeucht (Dld) 28.2.1762, tr.
997. Maria Daemen, overl. Echt 9.9.1758.
998. Peter Vorselen, overl. Waldfeucht (Dld) 21.12.1769, tr. ald. 19.10.1713
999. Mechtild Houben, overl. (bij bevalling) Waldfeucht (Dld) 29.10.1735.

1000/1001 = 930/931.
1002/1003 = 470/471.
1004. Godefridus (Gevert) Mertens, overl. Montfort 21.12.1773, tr.
1005. Mechtildis Leitgens, overl. Montfort 9.8.1773.
1006/1007 = 466/467 = 490/491.
1008. Gottfried (Geurt) Beumers, was de eerste Beumers in Waldfeucht (Dld); kwam daar als

koetsier van de landvoogd Anton Lits vanuit Kreuzrath bij Gangelt, tr. Waldfeucht (Dld)
23.5.1703

1009. Gertrud Printzen, was een zus van de pastoor Printzen, van 1700-1709 pastoor te Wald-
feucht (Dld), daarna pastoor in Thorn (Ned.).

1016. Johann Phlippen, ged. Waldfeucht (Dld) 7.6.1672, overl. (langdurige tering) ald.
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11.10.1751, tr. (2) ald. 5.5.1728
1017. Anna Hamachers, (geb. Gangelt) overl. Waldfeucht (Dld) 13.12.1747.
1018. ChristianusKoch.tr.
1019. Gertrudis Krauthaus (Hoijen).
1020. Gerhard Schaffers, ged. Waldfeucht (Dld) 14.6.1715, tr. Waldfeucht (Dld) 20.1.1740
1021. Sibilla Kornelia Tholen, ged. Waldfeucht (Dld) 4.2.1708.
1022. Leonard Hohnen, tr. Waldfeucht (Dld) 22.1.1737
1023. Sophia Goerdts.

XI
1028. Hubertus Stox, tr.
1029. Petronella Tarissen.
1032. Franciscus Pierlo, tr.
1033. Maria del Cour.
1038. Petrus Cnoops.
1040. Jacobus Tubee (?), tr.
1041. Maria van Rekom (Reeckem).
1044. Mathias Voermans, tr.
1045. Maria Raemaeckers.
1048. Christianus Daemen, overl. Echt 29.7.1719, tr. ald. 29.1.1669
1049. Maria Mewissen.
1076. Gulielmus Loe, tr.
1077. Agatha (Emertiana, Elisabetha, Egidia, Ida) Vreen (Vreien, Vree).
1078. Joannes Willems, tr. Vlodrop 18.5.1661
1079. Gertrudis op den Poel.
1088. Johannes Beckers.
1092. Henricus Mevissen.
1095. Elisabeth Schoolmeesters.
1116. Jacob van Heel, ged. Stevensweert 5.5.1646, overl. Maasbracht 29.10.1707, tr.
1117. Gertrud Nelissen (van Meelbracht), overl. Maasbracht 5.9.1685.
1118. Theodorus Brentjens, overl. Maasbracht 28.1.1716, tr.
1119. Gertrudes Leurs.
1226. Hermanus Wackers, ged. Echt 25.11.1637, landbouwer-grondeigenaar, schepen van Echt,

Maasbracht en Roosteren, overl. Maasbracht 18.9.1685, tr.
1227. Aemilia Daemen, overl. Maasbracht 26.8.1719.
1236/1237 = 1226/1227.
1238/1239 =f 1116/1117.
1240. Hubertus Reuten, geb. ca 1640, overl. Maasbracht 3.12.1710, tr.
1241. Agnes Brentjens, geb. ca 1640, overl. Maasbracht 24.2.1710.
1242. GerardusRutten.it.
1243. Catharina Smeets.
1282. Petrus Smidts, tr.
1283. Maria.
1284. Willem Jans, tr.
1285. T/wnisken Hendrix.
1286. Hermanus Elberts.
1290. Joannes Jan Hermens, tr. St. Anthonis 1.2.1662
1291. Elisabeth Jacobs.
1292. Roelof Jans, tr.
1293. Willemken Jordans.
1294. Aert Janssen, tr.
1295. Jenneken Peters.
1330. Petrus Thijssen, tr. St. Anthonis 4.10.1672
1331. Gerarda Martens.
1344. Jacobus Henrix Lemmens, ged. St. Anthonis 5.5.1652, overl. ald. 17.1.1710, tr. ald.

14.2.1677
1345. Arnolda Peters, overl. St. Agatha 17.8.1680.
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1346. Joannes Petri Vijfeycken, geb. ca 1655, tr.
1347. Cerarda Kerstens.
1348. Rumoldus van Zutphen.
1350. Simon van Driel.
1352. Caspar Aerts, tr. Beugen 2.5.1676
1353. Arnolda Geurts.
1354. Henricus Huyberts, tr. Beugen 26.6.1689
1355. Maria Jans Berten.
1358/1359 = 680/681.
1364. Hendricus Hendrikx, tr.
1365. Petronella Peters.
1368. Johannes Derix, tr. St. Anthonis 22.11.1673
1369. Hendrina Reijnen, ged. St. Anthonis 20.5.1650.
1370. Petrus Winants, overl. St. Anthonis 19.1.1709, tr. ald. 8.1.1682
1371. Jacomina Aart Martens, overl. St. Anthonis 21.2.1694.
1376. Joannes Jans van Mil, alias van Sterikdijck, tr.
1377. Elisabetha Gerrits, alias Lijsken Geerits Jans Gijben.
1384. Peeter Swijen, tr.
1385. Grietien.
1386. Peter Deckers, tr.
1387. Perken.
1394. Henricus'Franssen, tr.
1395. Petronella Gabriels.
1398. Antonius Ebben, tr.
1399. Mor/a Hendrix.
1400. Jacobus Huijsmans.
1464. Johannes Rijbroecx, tr. Venray 4.7.1656
1465. 7n/n Fyen, ged. Venray 28.12.1630.
1466. W-Wem Boers, ged. Venray 27.12.1639, tr. ald. voor 5.8.1670
1467. Christina Juriens, ged. Venray 22.10.1639, overl. ald. 11.3.1695.
1506. Petrus Gommans, ged. Helden 6.12.1671, tr. ald. 19.6.1704
1507. Helena Bisschops, ged. Helden 11.1.1674.
1520. Bartholomé Tutilaire, overl. Luik 3.1.1699, schipper, tr. Luik 11.11.1655
1521. Marie Roufosse, ged. Luik 16.12.1629.
1522. Thomas Orbon, tr.
1523. Marie Bailly.
1524. Gerardus Stappers, ged. Venlo 17.12.1645 als Gerardus Stappaerts, wsl. overl. ald.

16.12.1702, tr.
1525. Elizabetha van Wiels, alias van Dense.
1526. Michaëlis van Boven, tr.
1527. Helena Versmis(en), overl. Venlo 20.9.1709.
1528. Antonius Hermans, ix.
1529. Gertrudis Geurts.
1530. Laurentius Martens, tr.
1531. Catharina.
1532. Joannes Maessen, overl. Maasbree 21.2.1743, tr.
1533. Gertrudis Simons, overl. Maasbree 28.12.1756.
1538. Egidius (Guilhelmus) Op de Drinck, overl. Heythuysen 1.5.1709, tr.
1539. Mechtildis, overl. Heythuysen 3.5.1694.
1540. Reinerus Sillen, tr.
1541. Catharina Hermans.
1542. Johannes Jorgens, tr.
1543. Elisabeth Claessens, overl. Helden-Dorp 25.5.1723.
1632. Henricus Willemszn Smeets, ged. Geysteren 10.6.1629, overl. ald. 23.6.1686, tr. ald.

-.8.1665.
1633. Maria Erkens (Aerts), ged. Geysteren 25.11.1640, overl., ald. 4.5.1683.
1634. Jacobus Dams, tr.
1635. Odilia van Elswijck.
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1640. Petrus Lenssen, tr.
1641. Catharina Stox.
1648. Jacobus Cluytmans, overl. Helden 28.3.1695, tr. ald. 24.9.1671
1649. Maria Geuen (Ceelen, Geven), ged. Helden 9.6.1642, overl. ald. 8.9.1695/28.10.1703.
1650. Marcel Zijl Stammen, ged. Helden 22.11.1647, tr.
1651. Joanna Roosen, ged. Helden 22.3.1648. \
1686. Johannes Tobben, geb. Neer, landbouwer, tr.
1687. Elisabeth Naus.
1696. Egidius Simons. '
1722. Petrus Cuypers, tr.
1723. Alberta Seelen.
1728. Paulus Mooren, tr.
1729. Maria Wilms.
1754/1755 = 1538/1539.
1758/1759 = 774/775.
1776. Arnold Pleunis, ged. Thorn 10.10.1632, tr.
1777. Johanna Mols (boerderij Op Mols te Keipen).
1788. Mathias van Home, tr.
1789. Catharina Huyben.
1812. Wilhelmus Leytiens, tr.
1813. Johanna Dorpmans.
1816. Hubertus Nijssen, tr.
1817. Johanna.
1818/1819 = 1812/1813.
1848. Antonius van Montfort alias Op gen Wart (hoeve de Waard), landbouwer en pachter,

tr. St. Odiliënberg, 13.10.1642
1849. Maria Arnoldi. • .
1860. Theodorus van Ophoven, geb. Montfort 1640, schepen en armmeester, ontvanger van

het Ambt Montfort, grondeigenaar, overl. ald. 9.1.1695, tr.
1861. Anna Laumen.
1862. Johannes van Bracht, tr.
1863. Maria.
1864. Arnoldus Letiens, tr.
1865. Catharina Hermes.
1868. Wilhelmus Nijssen, tr.
1869. Joanna Letiens.
1900/1901 = 1870/1871.
1902. Wilhelmus Leitgens, geb. Montfort 1663, tr. ald. 5.4.1693
1903. Margaretha Daemen, geb. 1666.
1928/1929 = 1816/1817.
1930/1931 = 1812/1813 = 1818/1819.
2000/2003 = 1860/1863.
2006. Johannes Everts, tr. St. Odiliënberg 13.10.1686
2007. Johanna Hendrix, overl. St. Odiliënberg 30.1.1722; zij tr. (1) St. Odiliënberg 10.11.1682

Leonardus Puts.
2032. Wilhelm Phlippen, ged. Waldfeucht (Dld) 4.3.1656, overl. ald. 28.2.1709, tr. ald.

24.6.1694
2033. Katharina Trebels, ged. Waldfeucht (Dld) 7.12.1661, overl. ald. 13.10.1727.
2040. Franz Schiepers (Scieffers, Schafers), ged. Waldfeucht (Dld) 4.4.1676, overl. ald.

18.11.1740, tr. ald. 31.12.1704
2041. Maria de Meuth, overl. Waldfeucht (Dld) 26.5.1747.
2042. Heinricht Tholen, ged. Waldfeucht (Dld) 12.3.1650, tr. ald. 15.3.1687
2043. Elisabeth Schiepers (Schafers), ged. Waldfeucht (Dld) 21.6.1666.

XII
2084. Godefridus Rutten, tr.
2085. Odilia.
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2086. Wilhelmus Janssen, tr.
2087. Maria Frens.
2232. Arelh van Heel, tr. (2) Susteren 26.1.1649 Sibilie Smeets; tr. (1) Stevensweert 4.2.1646
2233. Margaretha Franssen.
2236. Joannes Brentjens.
2238. Jacob Leurs, tr.
2239. Sophia Raymakers.
2452. Joannes Wackers, landbouwer-grondeigenaar, burgemeester van Echt, schatheffer 1655,

overl. na 19.2.1669, tr.
2453. Joanna alias Helena Graus.
2472/2473 = 2452/2453.
2476/2477 = 2232/2233.
2586. Jordanus Jan Meuyen, overl. na 8.1.1711, woonde op 't Ham aen den Broekkant, tr. (1)

Maria Jans; tr. (2)
2587. Paulina Jans.
2688. Henricus Joannes hemmens, geb. St. Anthonis-Sambeekse Hoek 1620-1625, overl. ald.

9.3.1663, tr. ald. 27.11.1645
2689. Lutgera (Zegera) Pelri (Luijtjen Henrick), geb. Sambeekse Hoek, overl. St. Anthonis

21.9.1697.
2692. Petrus Vijfeycken, geb. ca 1620, overl. St. Anthonis 16.1.1666, tr.
2693. Netjen (Neljen Peter Henrix Vijfeycken vrou), overl. St. Anthonis 22.6.1682.
2718. Hendrikus Jans Gubbels, tr.
2719. Segera Jans.
2738. Reynerus Hendrix, tr.
2739. Theodora.
2742. Arnoldus Marlens, tr. St. Anthonis 30.1.1646
2743. Catharina Thomassen.
2930. Johannes Fijen, tr. voor 14.12.1622
2931. Agnes.
2932. Tunnis Boers, tr. Venray 9.2.1640
2933. Pereken van Berchams.
2934. Hendrick Jurien(s) Soenis, tr. (1) vóór 22.5.1631 Stijn; tr. (2) Venray 11.2.1637
2935. Catharina Peter Tunnis, ged. Venray 1.1.1611.
3012. Henricus Goemans, ged. Helden 11.12.1634, tr. ald. 25.9.1659
3013. Leonarda Janssen, ged. Helden 3.7.1639.
3014. Henricus Bisschops falias Reyners), ged. Sevenum (?), tr. Helden 30.1.1663.
3015. Henrica Neesen falias Coemans), ged. Helden 6.4.1642.
3040. Henri Tutilaire, maasschipper, tr. Luik 5.10.1624
3041. Ailid D'Andenne.
3042. Gregoir Roufosse, tr.
3043. Veranne Donneux.
3048. Reineri Stappers, ged. Venlo 11.2.1625, tr.
3049. Margaretha Abels alias van Abel.
3064. Johannes Maessen, tr.
3065. Catharina.
3066. Jacobus Simons, tr.
3067. Maria Heidens, overl. Maasbree 29.1.1679.
3264. Willem Smeets, tr.
3265. Elisabeth.
3266. Joannes Erkens (Aerts), tr.
3267. Emilia Nelis.
3298. Marcely Geef/en, tr.
3299. Antonia, overl. Helden 12.9.1664.
3300. Petri Stammen, tr. Helden 15.2.1645
3301. Catharina Goemans.
3302. Jac Roosen alias Jac (Claes) Nicolay, tr.
3303. Petronella.
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3372. Johannes Tobben, ged. Thorn 2.3.1639, subst. secretaris schepenbank Neer, secretaris
Pol, Panheel en Meijel, secretaris van de laathof Keizersbos te Neer, meijer van de laat-
hoven Aldenhoven (Heythuysen), Aldengoor (Haelen) en Keizersbos (Neer), overl. Neer
17.3.1696, tr.

3373. Elisabeth Stevens, testeert 4.11.1711, overl. Neer 10.5.1712.
3552. Leonard Plonis (Pleunen), tr.
3553. Gertrudis Op de Coeck (Kouck), geb. Heythuysen.
3720. Wilhelmus van Ophoven, schepen en burgemeester van Montfort 1633/35, overl. ald.

1652, tr.
3721. Wilhelmina.
3728/3729 = 1812/1813 = 1828/1829 = 1930/1931.
3738/3739 = 1812/1813 = 1828/1829 = 1930/1931 = 3728/3729.
3740/3741 = 2000/2001.
3742. Jacobus Cuijpers, tr.
3743. Maria.
3800/3801 = 2000/2001 = 3740/3741.
3802/3803 = 3742/3743.
4000/4001 = 3720/3721.
4064. Christian Philippen, tr.
4065. Johanna Müllers.
4066. Jan Trebels, ged. Waldfeucht (Dld) 29.1.1642, overl. ald. 20.1.1680, tr.
4067. Eva.
4080. Christian Scheefers (Schiepers), ged. Waldfeucht (Dld) 24.12.1641, tr.
4081. Oertrud.
4084. Jan Tholen, ged. Waldfeucht (Dld) 26.10.1621, tr.
4085. Jann (Johanna).
4086. Gerhard Schiepers, tr.
4087. Johanna.

XIII
4904. Hermanus Wackers, burgemeester van Echt 1624.
4944. = 4904.
5376. Jan hemmens, geb. ca 1600, tr.
5377. Elisabeth.
5384. Henricus Vijfeycken, geb. ca 1595.
5864. Jacob Boers.
5866. Tunnis van Berchams.
5868. Georgius (Jurien) Soenis (Leppers?), tr. vóór 1588
5869. Elisabeth.
5870. Petrus Tunnis, tr. vóór 3.10.1609
5871. Billeken.
6024. Petrus Goemans, tr.
6025. Gertrudis.
6026. Henricus Janssen (Jois alias Haesen), tr.
6027. Jacobina.
6030. Gisbertus Neessen, tr.
6031. Naelken Comans.
6080. Wilkin Tutelair, geb. ca 1575, maasschipper, overl. Hoey 16.10.1624, tr. vóór 1597
6081. Jeanne de Dinant, overl. Hoey 12.9.1636.
6096. Andreas Stappers, tr.
6097. Margarita van Vierssen.
6600. Marcel Stammen.
6602. Martinus Goemans, schepen van Helden 1618.
6744. Leonardus Tobben (de jonge jr), notaris, secretaris, graafschap Horn en div. laathoven,

tr. Thorn mei 1638
6745. Catharina Wortmans.
7440. Rutger van Ophoven, schepen van het gerecht en stadhouder van Montfort, overl. ald.

7.9.1634.
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7480/7481 = 4000/4001 = 3720/3721.
8000. = 7440.
8160. Jan Scheefers, tr.
8161. Griet.
8168. Gircken (Gerhard) Tholen, tr.
8169. Hewig (Eva, Heycken).

XIV
12160. Willekin Tutelair, maasschipper, bewoonde een grote brouwerij te Hoey, (akten

1582-1590), tr.
12161. Anne de Froidbize te Hoey.
13488. Leonardus Tobben, (den alde), geb. Thorn 1599-80, koopman en schepen van Thorn,

overl. na 1645, tr.
13489. Catharina Nelissen (Nielissen).
14800. = 7440.
14960. = 7440 = 14800.

XV
24320. Willem Tittelair, won. te Luik, tr.
24321. Catherine de Streel te Luik.
24322. Giele dé~Froidbize te Hoey.
26976. Lennart Tobben, testeert 1579 St. Severinusdag Thorn, overl. aan een contagieuze ziekte,

tr.
26977. Catharina Doormans, overl. na 1626; zij hertr. Jacob Witmeckers, daarna Jaspar Gee-

rits.

XVI
48640. Everard TUtelair, dit „del goffe", test. Luik 11.12.1536, tr.
48641. Marie Ie Cockin, test. Luik 6.3.1546.
53952. Steven Tobben, tr.
53953. Neul, overl. Thorn 15.4.1600.

XVII
97280. Willekin Tutelair, geb. ca 1450, test. Luik 8.5.1528, „honete en discret honre Willekin

Tutelaer delle goffe citain de Liège".
97282. Jacques Ie Cockin de Larbalaistre, tr.
97283. Catherine de Ginet.

XVIII
194560. Jan Tuteler, begr. Luik (kerh. St. Catherinekerk), tr.
194561. Marie.

XIX
398120. Geert den Ouden Tutelers, Gingelom ca 1370-1440, 1401 leenheer van de bisschop van

Luik.

M. M. L. M. SMEETS

Noten
a. de oudste gegevens van het geslacht Titulaer zijn ontleend aan: Genealogie van het geslacht Titu-

laer (dec. 1985), J. Titulaer, Venlo.
b. de gegevens van het geslacht Tobben zijn verstrekt door J. H. Hanssen te Haelen.
c. de oudere gegevens over het geslacht Smeets te Geysteren en het geslacht Wackers zijn ontleend

aan publikaties van de heer Delhougne te Roermond (Instituut voor Streekgeschiedenis en Ge-
nealogie).

446



BOEKEN

De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de
NGV, Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. Er worden geen boeken
uitgeleend.

Archief inventarissen

Bronnen voor genealogisch onderzoek in het gemeentearchief van Barneveld, samengesteld door
Gertjan Crebolder, Frieda Ryckbosch en Dick Veldhuizen, Barneveld, 1988.

Een leuk initiatief van het gemeente-archief van Barneveld om eens alle aanwezige archiefstukken
die de genealoog kunnen dienen in een groot overzicht bijeen te brengen. Ook de beschikbare genea-
logische publikaties en het documentatiemateriaal is vermeld. Interessant zijn de namen van de vele
families waarover Barneveld „wat heeft". Een bijzondere plaats neemt in de bij het archief onderge-
brachte Collectie-Bouwheer, met vele genealogische aantekeningen. Voor / 1 5 - (excl. verzend-
kosten) kan men het nuttige boek bij de Gemeentelijke Archiefdienst van Barneveld, Postbus 63,
3770 AB Barneveld, verkrijgen.

Bedrijfsgeschiedenissen

Essetink Bouwmaterialen 1913-1988, Middelharnis, 1988 (218 ESSE).
In dit aardige gedenkboekje van het bedrijf Esselink Bouwmaterialen heeft onze oud-

hoofdredacteur J. L. Braber een hoofdstuk gewijd aan de familie Esselink, in de vorige eeuw land-
bouwers te Winterswijk en Geesteren. Het bedrijf dankt zijn ontstaan aan Cornelis Esselink
(1888-1976). Een fleurig en kleurrijk boekje met ook enkele bijdragen buiten ons vakgebied.

Broncommentaren

Stichting Archief Publikaties, Broncommentaren VI-/X(\47 BRON).
De thans ontvangen band met archiefpublikaties bevat de delen VI t/m IX, te weten:
VI: B. M. A. de Vries, De lijsten van kiezers ter benoeming van de afgevaardigden voor de Tweede

Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886.
VII: M. Duijghuisen en P. M. M. Klep, De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 augustus 1816.

VIII: M. Duijghuisen, De Staat van Fabrieken en Werkwinkels van 31 december 1819.
IX: F. F. J. M. Geraedts, De Hinderwetbescheiden, 1811-1952.
In onze rubriek van maart 1988, p. 136 bespraken wij de delen I t/m V; wij mogen hiernaar nog

eens verwijzen. Vaststaat dat zich hier een nuttige reeks gaat vormen. De prijs van de band met de
delen VI t/m IX is wederom ƒ 17,50.

Burgerlijke Stand

Huwelijken te Delt 1843-1872, bewerkt door H. K. Nagtegaal, Delft, 1988 (134 DELF)
Ten vervolge op haar eerdere uitgave: „Huwelijken te Delft 1812-1842" heeft de Genealogische

Vereniging Prometheus thans de periode 1843-1872 het licht doen zien. Het betreft hier een index
op alle huwelijken uit die periode, een dertig-jaarlijkse tafel op de huwelijken van Delft zouden we
kunnen zeggen, maar dan wel een veel beter leesbare, ook op alle bruidsnamen en in „één alfabet"
tezaam gebracht. Dat spaart de onderzoeker tijd als hij in Delft trouwakten nagaat!

Eén foutje sprong ons in het oog: het is niet Glenn van Basel, maar Senn van Basel (zie NP 1945,
p. 259) en was de inschrijving in Delft nu 12.1 of 12.6.1867?

Inclusief verzendkosten is het boek tegen ƒ 22,50 te bestellen door overmaking op postbankreke-
ning 3453233 t.n.v. Genealogische Vereniging Prometheus, Lorentzweg 1, Delft.
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Genealogieën

K. Suyk jr., Aanzet tot de Genealogie van het geslacht Suyck - Suyk - Suik, Heiloo, 1987 (124
SUYK).

Niet zo zeer een precies-uitgewerkte genealogie, maar echt een aanzet daartoe. Veel gegevens in
diverse reeksen bijeengebracht, zeker geschikt om familieleden enthousiast te maken, zonder direct
het hele verhaal aan hen voor te leggen. Opgenomen is ook een uitvoerig hoofdstuk over het familie-
wapen. Niet alle naamdragers zijn (nog) tot één geslacht samen te voegen. Er zijn er in Eemnes,
in Ermelo, maar ook in Harderwijk. We wensen de heer Suyk graag succes bij eventueel verder onder-
zoek.

N. Simonis-Taconis, Stamboom van de familie Taconis, afkomstig van de V/ecke-Joure, Waalre,
1987 (125 TACO).

Beschrijving van een Friese familie, waarvan de stamvader Taco Teyers op 28.10.1698 te Haskerhor-
ne belijdenis doet. De genealogie is voorzien van vele overzichtstaten. Bij de aangetrouwden is vaak
volstaan met de voorletters i.p.v. de voornamen; misschien ter bevordering van de gelijkvormigheid,
maar toch . . . een beetje jammer. In de inleiding wordt per ongeluk het woord „kwartierstaat" ge-
bruikt, waar stamboom is bedoeld. Mede door de overzichtelijkheid van het gebodene niettemin
een zeer gewaardeerde aanvulling van onze boekerij!

Dirk Westerhof, Denaam Westerhof, oorsprong, betekenis en verspreiding, zes eeuwen geschiede-
nis. Bergen op Zoom, 1988 (128 WEST)

Een heel mooi familieboek, waarvan in Gens Nostra in oktober 1987, al een klein voorproefje
was te nemen. Thans is de genealogie volledig uitgewerkt, voorzien van diverse overzichten, veel
foto's en ander materiaal ter verluchting. De naam is afgeleid van een boerderij, hetgeen kan leiden
tot meer families met dezelfde naam. Het is ook hier het geval en ook deze andere families komen
aan bod, zoals ook fragmenten Westerhof van elders dan afkomstig van de Westerhof te Gerner
bij Dalfsen.

Er zijn nog enkele exemplaren in voorraad, te verkrijgen ad / 77,50 per stuk, door overmaking
op postbankrekening 1113838 t.n.v. D. Westerhof, Bolwerk Noord 19, Bergen op Zoom.

P. van Markus, Genealogie Reuvekamp - Ruivenkamp, Den Haag, 1988 (123 REUV)
Een lid van de familie Rövekamp uit Wadersloh vestigt zich ca 1765 in Den Haag, waaruit een

familie Ruivenkamp in de residentie. Zoals men vaak ziet, trekken er later ook (kennelijke) verwanten
naar „het land van belofte" en daardoor is ook de naam Reuvekamp (Ruivekamp) in Den Haag
vertegenwoordigd. Enkele akten en advertenties dienen als illustratie en er is een naamregister. Exem-
plaren zijn te bestellen door overmaking van ƒ 18,00 (incl. kosten) op postbankrekening 952207 t.n.v.
P. van Markus, Glenn Millerhof 52, 's-Gravenhage.

H. Schaftenaar, Van Huizen naar Naarden, het verhaal van Klaas Kluit (Bakker) en zijn familie.
Naarden, 1988 (107 BAKK).

De centrale figuur, Klaas Kluit, geb. Huizen 10.1.1794 en overl. Valkeveen 24.10.1840, heette eigen-
lijk Klaas Bakker. Klaas was erfgooier die, na een periode als dagloner gewerkt te hebben, zelfstandig
landbouwer werd. Een uitvoerige beschrijving van zijn leven en dat van zijn zoons, alsmede de opge-
nomen afbeeldingen voeren onze gedachten naar het 19de eeuwse Naarden, waarvan enkele aspecten
de 20ste eeuwse bezoekers en medewerkers van ons verenigingscentrum niet geheel vreemd zullen
zijn. De stamreeks van Klaas voert terug naar Weygert Schram, die ook als Weygert Bakker wordt
vermeld en die op 9.5.1683 in Huizen in het huwelijk trad met het Huizer meisje Claesien Willems.

W. Bruinink, Bruinink, een Vissersgeslacht, Huizen, 1987 (107 BRUI)
Gevat in een fraaie band zijn de door ons lid, de heer W. Bruinink, verzamelde gegevens over

zijn familie samengebracht. Maar niet alleen dat, ook vele stamreeksen van aangehuwde families,
veel illustraties, schema's en indices. In Nederland, maar in het bijzonder in Harderwijk, verschijnt
de familie met de komst van Johannes Brauning, geb. Flensungen 23.1.1767, overl. Harderwijk
7.4.1832, wiens stamreeks in Duitsland nog zes generaties opklimt. Zeer veel Harderwijkse leden
van dit geslacht waren inderdaad in de visserij werkzaam. Alles bijeen: een mooi werkstuk!
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G. J. van Exel, Zes generaties Van Exel, een aanzet voor een genealogie, 's-Gravenhage, 1988 (110
EXEL).

Bij gelegenheid van het gouden huwelijk van zijn ouders heeft de heer Van Exel dit boek het licht
doen zien. Het begint met de kwartierstaat van de auteur en vervolgt generatiegewijze met een soms
wat uitvoeriger, soms summier overzicht van de nakomelingen van de onderscheidene voorouders
tot en met de zesde generatie. De wijde strekking van de formule van dit boek maakt dat lang niet
steeds volledigheid is bereikt; het is niemand gegeven zovele parentelen uit te zoeken. Toch legt een
werk als dit een stuk onderzoek vast, waar wel niet alleen het gouden bruidspaar plezier aan zal
beleven. De kwartiernamen luiden Van Exel, Visser (IJsselmonde), Bakker (Warffum) en Zwijze.

Th. P. J. van Herwijnen, Genealogie van het Geslacht Van Herwijnen uit Gewande 1635-1987,
's-Hertogenbosch, 1988 (113 HERW).

Van dit 364 blazijden tellende boek zijn honderd exemplaren vervaardigd. Ik zou mij kunnen voor-
stellen dat de auteur gauw door de voorraad heen is, want hij heeft een heel aantrekkelijk familieboek
met veel documentatiemateriaal tot stand gebracht. De genealogie begint met vier broers: Aert, Gijs-
bert, Heyman en Jan Jansse van Herwijnen, die allen ca 1630/1640 te Gewande leefden. In de bijla-
gen enkele overzichten die je niet dikwijls in dergelijke boeken aantreft, zoals een overzicht van 1811
tot heden van het aantal levende leden van de familie en een verjaardagskalender van de huidige
generaties. Natuurlijk ook uitvoerige indices. Een goed werkstuk! Nog te verkrijgen door overma-
king van ƒ 4 5 - (incl. verzendkosten) op postbankrekening 2003678 t.n.v. Th. P. J. van Herwijnen
te 's-Hertogenbosch.

D. A. Simons-Overing, Genealogie van het geslacht Overing, Deventer, 1988 (120 OVER).
Een heel mooi verzorgd boekje (QF. Quoad Formam, Leende) over de familie Overing, waarvan

Hendrik Overinck, geb. ca 1650, begr. Zwolle 4.11.1727 als stamvader geldt. Een losse, uitvouwbare
tabel biedt een schematisch overzicht; voor de details ziet men het boek. Na een korte periode Zwolle
vindt men de Overings in Den Haag, maar later ook in Breda, Venlo en Amsterdam. Het in ruime
mate fraai geïllustreerde werkje is nog te koop bij de schrijfster, mevr. D. A. Simons-Overing, Cein-
tuurbaan 1, 7413 DA Deventer. Het kost / 75— + ƒ 4,50 eventuele verzendkosten. Wie misschien
toch wat van de prijs zou schrikken, die bedenke: alle waar is naar zijn geld.

Correctie

In GN XLIII (1988), p. 281 heeft een zetfoutje de titel van een boek enigszins verminkt. Het boek,
bedoeld in de bovenste regel van die bladzijde, draagt de titel: Fragmentgenealogie Pieck-Piek.

Genealogische bundels

Schots-Nederlandse Stam- en Afstammingsreeksen van leden van De Caledonian Society, o.r.v.
George Ross, Mieke Wilbers-Sparnaay en Ger Kaim, Soestdijk, 1988.

Een jubileumuitgave t.g.v. het 15-jarig bestaan van de Caledonian Society. Eigenlijk een erg leuk
genealogisch boek met een korte historie van de vereniging, een beknopte inhoudsopgave van de
eerste tien jaargangen van het verenigingsorgaan (de jaren 1976/1986) en dan de hoofdmoot: vele
reeksen van de leden, omhoog naar de Schotse voorouders. Op deze manier is een aantal afstammin-
gen van Schotten voortreffelijk vastgelegd.

De charme van het boek heeft gemaakt dat uw recensent het wat langer bij zich heeft gehouden
dan gebruikelijk; vaak heeft hij er weer in gekeken. Misschien kan dan toch het moment niet uitblij-
ven, dat hij iets ziet, waarop hij een aanmerking meent te moeten maken. Dat vond hij op p. 106.
Er wordt daar melding gemaakt van een ouderpaar: Baron Lodewijk Alexander Cornelis van Wely
en Baronesse Johanna Maria Magdalena Leonora Salomon. Wij kennen dit echtpaar reeds uit de
genealogie Veder in NP 1948, p. 342, maar aldaar zonder de nu toegevoegde titels, die trouwens
ten onrechte vóór de voornamen zijn geplaatst. Of is hiermee bedoeld aan te geven, dat ze er niet
echt bijhoren? Zo'n „verfraaiing" ontsiert. Verder alleen maar lof voor dit goede initiatief en mooi
cadeau t.g.v. de vijftiende verjaardag!
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Kwartierstaten

L. Eijssen, Kwartierstaten Eijssen-Alofs en Oosterbaan-Quant, Roermond, 1988 (104 EYOO).
Een heel fraaie uitgave met daarin twee zeer ruim geannoteerde kwartierstaten van resp. de sa-

mensteller en diens echtgenote. De kwartierstaat Eijssen is nagenoeg zuiver Zuid-Limburgs en mede
door de vele uit diverse bronnen afkomstige vermeldingen zeer belangwekkend. De kwartierstaat
Oosterbaan voert ons naar Friesland, maar hier is de territoriale spreiding na enige generaties veel
groter. Naamregisters op beide staten completeren dit goed-ogende en inhoudelijk rijke genealogi-
sche boekwerk. Door overmaking van / 5 5 - (incl. verzendkosten) op bankrekening 578618885
t.n.v. ir. L. Eijssen, Roerzicht 37, 6041 XW Roermond, kan men een exemplaar verkrijgen.

J. Ensink, Drie kwartierstaten van een familie Ensink, Groningen, 1988 (104 ENSI).
De drie kwartierstaten zijn die van Jacob Ensink (Vorder 1857-Hilversum 1913) en diens beide

echtgenoten: Mina Aleida Pellinkhof (Zwolle 1853-Hilversum 1907) en Aleida Johanna Egberts
(Winterswijk 1870 —Hilversum 1938). Heel wat door de heer Ensink verzameld materiaal is in deze
studie vastgelegd. De kwartieren zijn vooral in de Achterhoek gesitueerd. Opmerkelijk is dat de kwar-
tierstaten bij de oudste generaties beginnen en langzaam naar het heden toewerken, een niet algemeen
gevolgd systeem. In de appendices nog diverse genealogische fragmenten. Alles bijeen een boek met
heel wat informatie, te bestellen door overmaking van ƒ 17,30 (incl. verzendkosten) op postbankrek.
800724 van J. Ensink, De Savornin Lohmanlaan 41, Groningen.

R. F. VULSMA

Kwartierstatenboek

Kwartierstatenboek afdeling Amsterdam en omstreken (105 AMST).
De afdeling Amsterdam en omstreken heeft zich geschaard in de rijen van degenen die een aantal

kwartierstaten hebben gebundeld. Leden van deze afdeling hebben in totaal 19 kwartierstaten in-
gestuurd. Naar de omslag van dit 184 pagina's tellende boekwerk aangeeft betreft het de eerste afleve-
ring, zodat met belangstelling volgende afleveringen tegemoet worden gezien. Uiteraard is dit deel
voorzien van een naamregister, omvattende ca 1500 namen. Zoals is te verwachten bij Amsterdamse
leden zijn de kwartieren afkomstig uit alle delen van ons land en ook van daarbuiten. Ondergeteken-
de kwam o.a. de kwartieren Van den Busken tegen welke behoren tot de verwanten van zijn echtgeno-
te; ook anderen zullen bekende namen tegenkomen en misschien zelfs, nog onbekende kwartieren.

Het is verheugend dat het, mede dank zij moderne tekstverwerkers en dupliceermethoden, moge-
lijk is dergelijke publikaties voor een redelijke prijs uit te geven. Hierbij mogen echter de vele uren,
en wellicht dagen, welke vrijwilligers hebben gegeven aan het uittypen en collationeren, niet worden
vergeten.

Bij dergelijke uitgaven, ook van anderen, ontbreken vaak de bronvermeldingen. Hierbij wordt
niet gedoeld op de BS-periode of de DTB-boeken, doch speciaal op de oudere gegevens waarbij ande-
re archieven zijn geraadpleegd.

Tenslotte nog een voorzichtige vraag van de recensent. Zou het niet mogelijk zijn een modus te
vinden om, met volledig behoud van de eigen verantwoordelijkheid van de inzenders voor de inhoud
en van de samenstellers voor de financiën, dergelijke uitgaven van de afdelingen onder een gemeen-
schappelijke „vlag" (omslag) uit te geven zodat er sprake is van een, in het kader van de Nederlandse
Genealogische Vereniging uit te geven, serie kwartierstaten.

Bestellingen door overmaking van ƒ 2 9 - per boek op de ABN te Weesp (postgiro van de bank:
662400) t.g.v. rek. nr. 54.51.24.875 t.n.v. M. L. Krap-Meester, NGV, Mijehof 198, Amsterdam Z.O.

G. STAALENHOEF
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Levensbeschrijving

C. P. Hoekema, Ds. Paulus Johannes' Hoekemaen Johanna Johannes' Hylkema en hun tien kinde-
ren. Deel A, Groningen, 1988.

Eerder werd de inhoud van dit boekje in een in het Fries gestelde reeks over de familie Hoekema
gepubliceerd. Paulus Hoekema leefde van 1709 tot 1799. Een uitvoerige levensgeschiedenis in een
aantrekkelijk boekje van 72 pagina's met de nodige genealogische informatie.

R.F.V.

Periodieken

Ernst Bahr, Das Territorium der Stadt Danzig und die Danziger Hospitalgüter bei der Preuszischen
Landesaufname von 1793, Band II, Sonderschrift nr 57 des Vereins für Familienforschung in Ost-
und Westpreuszen e.V., Hamburg 1987 (376 pagina's).

In 1986 verscheen Band I van deze uit twee delen bestaande uitgave. Tezamen geven zij een gedetail-
leerd beeld van de inwoners, huishoudingen, stookplaatsen, veebestand en landbezit, zoals opgete-
kend bij de in 1793 in het gebied van de stad Danzig en omgeving gehouden telling. Deze vond plaats
t.g.v. de intrede in dat jaar van Danzig in het Koninkrijk Pruisen. Alle (ruim 8.000) familienamen
zijn geïndexeerd, evenals alle aardrijkskundige benamingen. Uit de opgave is veelal de economische
en maatschappelijke status van de inwohers vast te stellen. Als een hommage aan de tachtigjarige
samensteller van dit boek is een bibliografie van zijn werken toegevoegd.

Die evangelischen Kirchengemeinden in Ostpreuszen und Westpreuszen in den Pfarr-Almanachen
von 1912 und 1913 (Kirchspielverzeichnisse), Sonderschrift nr 59 des Vereins für Familienforschung
in Ost- und Westpreuszen e.V., Hamburg 1987, Ged. nadruk (104+112 pagina's).

Voor diegenen, die bij hun onderzoek te maken krijgen met kerkboeken uit deze voormalig Duitse
gebieden, kan deze herdruk van twee predikantenalmanakken van belang zijn. Van meer dan tiendui-
zend plaatsen (index) in Oost- en Westpruisen met de grenzen van voor 1914 is aangegeven, tot welke
evangelische kerkgemeente ze behoorden. Veel plaatsnamen in deze gebieden zijn in de jaren na 1920
veranderd. In deze uitgave is de oorspronkelijke naamgeving aangehouden.

Deutsches Familienarchiv, Band 97, Herausgegeben von G. GeBner; Verlag Degener & Co, Neustadt
a.d. Aisch 1988.

/. Martens: Stammfolgen der Familien Bastian (m.n. de Bremer-tak) in elf generaties en van de
verwante families Büsing, (Von) Lampe, Maasberg, Martens, (Müller-)Nielsen, Raecke/Redeke,
Stucken, Traub (Bremer tak) en Ueltzen.
Idem, Band 98-100.

Vanaf 1952 verschijnt met grote regelmaat deze reeks die in zijn uitgaven ruimte wil bieden aan
ieder, die de resultaten van zijn genealogisch onderzoek openbaar wil maken. De schrijver van een
artikel geniet grote vrijheid bij het maken van zijn bijdrage. Wel moeten inzendingen voldoen aan
een hoge kwaliteitsnorm. Verantwoordelijk voor het handhaven daarvan was de redacteur, debekende
Duitse genealoog Dr H. F. Friederichs. Het is een prestatie van belang en een felicitatie waard, dat
redacteur en uitgever de reeks hebben weten voort te zetten en nu aan het deel nr 100 toe zijn!

De dubbeldikke jubileumuitgave is geheel gevuld met de genealogie van Leonhard Volkmar in
meer dan 45 generaties, tot praktisch het begin van onze jaartelling. Deze publikatie verscheen eerder
losbladig onder de titel „Der Ahnen Freud und Leid", maar is nu bijgewerkt tot september '87. De
kwartierstaten zijn veelvuldig uitgebreid met gegevens over tweede en volgende huwelijken en kinde-
ren en kleinkinderen, soms ook van aanverwanten. Verspreid is ook informatie opgenomen over ka-
rakter, sociale status, huisvesting enz. van beschreven personen. Karel de Grote (39e/41e gen.) ont-
breekt niet, evenmin als Diederik, Graaf van Holland (36e gen.). Aansluitingen naar Nederlandse
en Vlaamse families zijn overigens gering in aantal.
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Verzeichnis des Archivs undder Sammlungen der Familienstiftung vort Baron gen. von Stedman,
Teil 1: Archiv en Teil 2: Sammlungen, Heft 42 en 43 uit de Veröffentlichungen aus rheinland-
pfalzischen und saarlandischen Archiven - Kleine Reihe - Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand
700, 213, Koblenz 1986 (586 pagina's).

Robert Stedman (1701 -1770) komt in 1729 met de Schotse brigade naar Nederland in Staatse le-
gerdienst. Drie generaties lang levert zijn familie officieren voor het Nederlandse leger. In 1834 ver-
koopt de familie haar Nederlandse bezittingen in Venray/Vierlingsbeek, om zich voorgoed in Duits-
land te gaan vestigen. Enkele jaren terug werden de goederen van de familiestichting „Von Barton
gen. von Stedman", bestaande uit familie-archief, bibliotheek, schilderijen, meubels enz. overgedra-
gen aan het Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz. Het familie-archief bevat veel documenten over
familierelaties met name uit de Nederlandse periode (o.a. Van Bayen, Van Ceulen, Emmius, Van
der Esch, Van Griethuysen, Hisvelt, Hultman, I(J)sbrandts, Kiggelaar, Van Ornia, Van de Poll, Scho-
maker).

Genealogisches Jahrbuch, Band 27, herausgegeben von der Zentralstelle für Personen- und Fami-
liengeschichte, Verlag Degener & Co, Neustadt a.d. Aisch 1987 (108 pagina's).

Uitgaande van de voorouders en nakomelingen van Osanna van Ortenberg (1238-1288) geeft H.
E. Lemmel een uitvoerige bijdrage die loopt tot in onze tijd: Zur Analyse der Bevölkerungsentwick-
lung Deutschlands und seine Führungsschicht. Voorts een artikel door H. F. Friederichs over het
MeiBener geslacht Von Einsiedel (stamreeks) en de burcht Gnandstein tussen de jaren 1150 en 1450,
een overzicht van de personalia van 21 predikanten (tussen 1550 en 1750) uit de kwartierstaat van
H. A. Plöhn (w.o. de Nederland Willem van Cleve, geb. Utrecht 1507), alsmede een specificatie van
de ruim 400 gedrukte lijkredes, die zich in het Archief van de Zentralstelle in Höchst bevinden en
die personen uit adel, geestelijkheid en overheid in de 16de —18de eeuw uit in hoofdzaak Midden-
Duitsland betreffen.

Annuaire-Jahrbuch 1987, Association Luxembourgeoise de Genealogie et d'Héraldique, Luxem-
bourg 1987 (176 pagina's).

In dit eerste, eenvoudig maar fraai uitgegeven jaarboek van onze Luxemburgse zustervereniging,
zijn 13 gevarieerde onderwerpen gerubriceerd in vijf hoofdstukken, w.o. Genealogie, Lokale Geschie-
denis, Historische Demografie, Heraldiek. Genoemd worden hier artikelen (met genealogieën) over
de families Ketter en Weibes; een poging tot classificatie van heraldische bronnen aan de hand van
J. C. Loulsch, president van de Académie Internationale d'Héraldique; de seizoensinvloeden op de
sterfte in Luxemburg (stad) tussen 1674 en 1794. Als toekomstige Fundgrube wordt aangeduid een
in opbouw zijnde indexering van de familiegegevens (ca 22.000 familienamen!) van alle tussen 1807
en 1860 geboren Luxemburgse militairen.

J. THOMASSE

Aan dit nummer werkten mee:

J. L. T. M. van Alebeek, Kroonsingel 71, 6581 BL Malden.
N. A. Hamers, Vogelenzang 4, 6581 CR Malden.
M. M. L. M. Smeets, Brouwerslaan 12, 6093 GG Heythuysen.
A. G. F. Smits, Eemwijkplein 14, 2271 RA Voorburg.

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