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NACHTEGAEL

door H. K. NAGTEGAAL

I. Nicolaes (Claes) Nachtegael, afkomstig uit Meteren (in de buurt van Belle,
Frans-Vlaanderen), lid van het consistorie ald. (1566), op 3-6-1568 door de Raad
van Beroerten veroordeeld tot eeuwige verbanning met confiscatie van zijn
goederen1, lid van de Vlaamse vluchtelingenkerk te Sandwich (1573), verwierf
vóór 1584 het Engels burgerrecht.

Kinderen:

1. Jan Claesz., volgt II.
2. Aafje Claesdr. Nachtegael, woonde

op 26-10-1606 als wed. van Mathijs
Harmans van Cranenburg, aan het
Pieterskerkhof te Leiden2, voerde
het hiernaast afgebeelde wapen2a.

3. Cornelis Claesz. Nachtegaal, geb. verm. Meteren ca. 1552, collecteur van
de zes stuivers op de dikke bieren te 's-Gravenhage 1587-15883, zitting in
de vroedschap ald. nov. 1594 tot nov. 15964, regent van het Leprooshuis4,
overl. 's-Gravenhage 7-8-1631 (begr. in de Grote Kerk), tr. Weijntgen Adri-
aensdr.
Op 25-7-1578 verkocht Cornelis Claesz. Nachtegael een huis aan de westzijde van het Spui
in 's-Gravenhage5. Als erfgenaam van Appolonia Jorisdr. transporteerde hij op 8-9-1578 met
zijn vrouw een huis aan de westzijde van het Spui6. Op 28-5-1580 verkocht hij als gevolmach-
tigde van zijn zwager Jan Adriaensz. een vervallen huis op de Geest7. Hij kocht op 3-3-1582
een vervallen huis met tuin aan de Graft8 en verkocht op 9-5-1582 een huis met een poort aan
de noordzijde, gelegen aan de westzijde van het Spui9.

Op 26-10-1606 was hij gevolmachtigde voor zijn zuster Aafje te Leiden2 en kocht op 26-5-
1612 een huis aan de westzijde van het Spui10. In 1627 woonde hij aan het Spui en zijn vermo-
gen bedroeg toen 25.000 gulden". Na zijn overlijden wordt hij nog genoemd in Haagse nota-
riële akten van 9-8-1631 en 164612.

Vermoedelijke zoon:

a. Claes Cornelisz-, overl. 's-Gravenhage 7-8-1631.
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II. Jan (Johan) Claesz. Nachtegael, geb. verm. Meteren ca. 1550, werd op 25-10-
1588 poorter van Alkmaar, vestigde zich begin 17de eeuw te Oosterhout (NB),
overl. verm. ald. tussen 1618 en 1626, tr. (1) NN; tr. (2) Lucretia Mostaert, geb.
ca. 1547, (in 1617 was zij 70 jaar oud), begr. Delft (Nieuwe Kerk) 13-10-1627.

Op 14-12-1575 compareerde te Warmenhuizen de hopman Johan van Buwingha voor de
monstercommissaris Gijsbrecht van Gouwenberch en voor Johan de Nachtegael, teneinde met
zijn vendel in dienst te treden van de Staten13.

Jan Nachtegael was op 14-10-1579 dienaar van jonkheer Dirk (Diderick) Sonoy, gouverneur
van Noord-Holland, inzake een vordering14.

Als procuratiehouder verkocht hij op 31-1-1591 te Alkmaar een huis gelegen aan de Niéuwe-
sloot, aan Willem Bardes Sonoy. Op 22-4-1591 wordt hij wederom als agent van Sonoy
vermeld15.

Hij was op 1-11-1603 te Wimmenum bij een overdracht van een leen van Margaretha van
der Molen, wed. van Andries van Dinter16.

In juli 1614 werd hij te Dordrecht in het huis van een vriend op last van Gecommitteerde
Raden gevangen genomen en naar 's-Gravenhage gevoerd. Daar werd hij door het hof uit de
Verenigde Provinciën verbannen omdat hij in een particulier gesprek Mozes, Jezus en Moham-
med de drie hoofdbedriegers had genoemd17.

In 1617 speelde in Oosterhout een affaire rond de dienstmaagd Cathelijn Peeters Reynaerts,
in dienst bij Jan Nachtegael en Lucretia Mostaert. Zij zou goederen hebben ontvreemd uit
het bezit van haar heer en mevrouw. De beschuldigingen zijn van Lucretia; haar man Jan hield
zich op de vlakte. Verklaringen van de drie betrokkenen dateren van 5-7-161718. In de koffer
van Cathelijn werden inderdaad goederen van Jan en Lucretia teruggevonden, o.a. een obligatie
van Jan Pietersz. van Hoochtwoude uit Alkmaar aan Jan Nachtegael19. De rechtszitting vond
plaats op 7-7-161720. Cathelijn werd in de ijzers geslagen, echter niet voor lang want zij werd
op borgtocht vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces dat op 19-7-1618 zou plaatsvin-
den. In dat proces veroorzaakte verweerster een schandaal door te beweren dat zij een verhou-
ding had met Jan Nachtegael21.

Op 2-1 -1626 legateerde Lucretia Mostaert, weduwe van Johan Nachtegael wonende te Breda,
in verband met haar hoge ouderdom 700 Carolus gulden aan Jan Jansz. Nachtegael die bij
haar inwoonde22. Een dag later op 3 januari, testeerde zij te Breda waarbij al haar gelden en
goederen bij haar overlijden komen aan Jan Jansz. Nachtegael, onder voorwaarde dat Jan
haar levenslang zal bijstaan en onderhouden en bij haar zal blijven wonen23. Het voorgaande
doet vermoeden dat Lucretia Mostaert de stiefmoeder van Jan Jansz. Nachtegael was. Oök
bij de kinderen van Jan Jansz. Nachtegael wordt Lucretia niet vernoemd, hetgeen de voorgaan-
de veronderstelling versterkt. In 1626 vestigden Lucretia Mostaert en Jan Jansz. Nachtegael
zich te Delft.

Uit verm. het eerste huwelijk:

1. Jan Jansz., volgt III.

III. Jan Jansz. Nachtegael, afkomstig van Breda, werd in 1626 poorter van
Delft24, woonde ald. aan de Buitenwatersloot en werd in 1632 als vermogend
omschreven25, kocht in 1636 als directeur van de Remonstrantse Gemeente een
terrein met opstallen, gelegen tussen de Wijnstraat (nu Wijnhaven) en de Oude
Delft26 waar zich op dé plaats van een voormalige mouterij sindsdien de Re-
monstrantse schuilkerk bevindt, ondertekende de jaarrekening in het Collecte-
boek over de jaren 1632, 1640'en 164727, begr. Delft 10-10-1656, tr. ald. 26-7-
1626 Annetgen Willems, testeerde te Delft op 25-2-1658, als weduwe van Jan
Jansz. Nachtegael en wonende te Amsterdam28.

Uit dit huwelijk:
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1. Jan Jansz., ged. Delft 26-9-1627, begr. ald. 27-1-1633.
2. Maria Jansdr. Nachtegael, ged. Delft 15-11-1628, otr. Delft/Amsterdam

18/25-8-1657 Hendrik de Keyser, geb. 1634, steen- en beeldhouwer, zoon
van Willem de Keyser29 en Walbrecht Barckerts (Berkers).
Willem de Keyser kwam tussen 1640 en 1658 geregeld in Delft, waar hij werkte aan de tombes
van Tromp en van Van Galen in de Oude Kerk30. Willem was Remonstrants, mogelijk hielp
Jan Jansz. Nachtegael hem aan onderdak. Zeer waarschijnlijk hielp zijn zoon Hendrik ook
mee aan de tombes en ontmoette zo Maria Jansdr. Nachtegael.

Hendrik de Keyser en Maria Nachtegael woonden na hun huwelijk aan de Elandstraat te
Amsterdam. Het huwelijk tussen Hendrik en Maria blijkt niet gelukkig te zijn geweest. De
verwanten van Maria klaagden reeds het volgende jaar 'dat hy syn vrouw qualyck bejegent
ende in overspel sich verloopt met andere vrouwen'. Hendrik liet, naar gebruik van die dagen,
op 1-7-1658 notaris Van der Put een brief sturen naar de verwanten van zijn vrouw om 'de
lasterlycke uytstroysels in te trecken'. Hendrik verbleef in 1659 in het buitenland, vermoedelijk
in Londen waar zijn vader verbleef na diens faillissement. Maria was in Amsterdam gebleven,
zij machtigde iemand om 'buytgelden' te ontvangen, door haar man verdiend toen deze nog
bij de Admiraliteit voer31.

3. NN, begr. Delft 27-1-1633 (kind van Jan Nachtegael).
4. NN, begr. Delft 25-8-1634 (kind van Jan Nachtegael).
5. Claes (Nicolaas) Jansz. Nachtegael, geb. Delft ca. 1635, grutter, assisteerde

zijn zuster Maria bij haar huwelijk in 1657, vermeld op 25-2-1658 in testa-
ment van zijn moeder, overl. vóór 26-5-1662, otr. Amsterdam 19-2-1656
Lijsbéth Michiels Bouwmans, van Reenseveen (= Veenendaal) (18 jaar
oud), dr. van Michiel Janse Bouwmans. Zij otr. (2) Amsterdam 26-5-1662
Bruijn Cornelisz., van Weesp (28 jaar oud), huijstimmergesel.

Uit dit huwelijk, Remonstrants gedoopt te Amsterdam:

a. Johannes, ged. 21-5-1656.
b. Johannes, ged. 22-7-1657.

6. Jacobus Jansz. Nachtegael, geb. Delft ca. 1636, op 25-2-1658 vermeld in
het testament van zijn moeder, grutter, otr. Amsterdam/Delft 13/17-3-1657
AeltjeHarmens Velthuijsen, van Amsterdam (23 jaar oud), dr. van Harmen
Hendriksz. Velthuijsen.

7. NN, begr. Delft 18-3-1641 (kind van Jan Nachtegael).
8. NN, begr. Delft 25-2-1642 (kind van Jan Nachtegael).
9. NN, begr. Delft 16-7-1643 (kind van Jan Nachtegael).

10. NN, begr. Delft 16-8-1644 (kind van Jan Nachtegael).
11. NN, begr. Delft 7-4-1647 (kind van Jan Nachtegael).
12. Willem Jansz., begr. Delft 8-1-1650.
13. NN, begr. Delft 19-3-1650 (kind van Jan Nachtegael).

De oudste twee kinderen zijn in de Nieuwe Kerk van Delft gedoopt, de andere
vermoedelijk in de Remonstrantse Kerk aldaar. Van die beginperiode zijn geen
doopakten bewaard gebleven. •

Noten
(GA = gemeente-archief; o.r.a. = oud rechterlijk archief)

1. Archives du département du Nord a Lille, chambre de Comtes Reg. 1590; Centraal Bureau
voor Genealogie, Jaarboek 1953 (deel VII).

2. GA Leiden, not. protocol van Jan van Hout, 1573-1609.
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2a. Rijksarchief Utrecht, Collectie Attevelt, de Sandra, inv. nr. 487.
3. GA 's-Gravenhage, inv. nr. 2823, p. 194.
4. Beschrijving van 's-Gravenhage, deel II (de Riemer), p. 125; H. P. Fölting, De Vroedschap

van 's-Gravenhage, 1572-1795, p. 48.
5. GA 's-Gravenhage, Transporten 1578, nr. 413.
6. GA 's-Gravenhage, Transporten 1578, nr. 472.
7. GA 's-Gravenhage, Transporten 1580, nr. 527.
8. GA 's-Gravenhage, Transporten 1582, nr. 129.
9. GA 's-Gravenhage, Transporten 1582, nr. 184.

10. GA 's-Gravenhage, Transporten 1612, nr. 542.
11. GA 's-Gravenhage, Cohieren 1627; Jaarboek Die Haghe, p. 58.
12. GA 's-Gravenhage, not. vóór 1650, 1631, f. 190 en 1646, f. 161.
13. D. C. J. Bevaart, Friese soldaten in Noord-Holland, 1572-1577, p. 95.
14. GA Leiden, not. arch. nr. 66a (Prot. nots. Lenardt van Overvest, 1577-1579), akte nr. 432,

14-10-1579.
15. Johan van Oldenbarneveld, Dl. I, 1570-1601, p. 221.
16. Ons Voorgeslacht, nr. 289, p. 428, J. C. Kort, Repertorium op de lenen van de Hofstede Eg-

mond, 1270-1650.
17. Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, Dl. I.
18. GA Oosterhout, o.r.a. 239 (5-7-1617).
19. GA Oosterhout, o.r.a. 241.
20. GA Oosterhout, o.r.a. 108-112 (7-7-1617).
21. GA Oosterhout, o.r.a. 100-104 (19-7-1618); met dank aan drs. J. J. G. Stalpers te Eindhoven.
22. GA Breda, R524, f. 2v.
23. GA Breda, R524, f. 9v-10.
24. GA Delft, poorterboek 1536-1649, f. 154.
25. GA Delft, verpondingen 1632.
26. GA Delft, resoluties en notulen van de kerkeraad, 1635-1668.
27. Als noot 9.
28. GA Delft, not. arch. 1851, f. 859.
29. Willem de Keyser was de derde zoon van de beroemde Hendrik de Keyser; Uw Amsterdam,

jubileumboek NGV, afd. Amsterdam e.o. (1988), p. 238.
30. Genealogische en historische encyclopedie van Delft, deel I, p. 137-138, uitg. van Gen. Ver.

Prometheus, Delft 1984.
31. Oud Holland, 1904 en 1916.

300 GULDENS PRAEMIE

Alzo Salomon Juda, oud ontrent 30 jaren, van een middelmatige lengte, hebben-
de zwart sluik hair, zwarte of zeer bruine ogen, een langen neus en een bleek
geelachtig aangezicht, gemeenlyk gekleed gaande met een blaauwe Friesse sluit-
jas, met een zwart kraagje daar om, op den 27. December 1768 laatstleden op
den Binnenweg, even buiten de stad Rotterdam, zekeren Leendert Vis moorda-
diglyk met een mes zodanig heeft gestoken, dat dezelve zeer korten tyd daarna
aan zyne bekomen wonden is overleden: en vermits de justitie ten hoogsten gele-
gen ligt, dat zulke enorme delicten gestraft worden; zo is 't, dat de Heren Bailluw,
Schepenen en Welgeboren Mannen van den Hove en Hoge Vierschaar van Schie-
land beloven een praemie van 300 Caroli guldens, voor diengenen, die den voorn.
Jood zal konnen ontdekken, zodanig dat dezelve in handen der justitie geraakt
zullende des Aanbrengers Naam, des begerende, gesecreteerd worden.

(Utrechtsche Courant 1769, no. 3, vrijdag 6 januari)
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ONGELIJKLUIDENDHEID

door H. OOSTERHOF

Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand worden de akten van geboorteaan-
giften, huwelijken en echtscheidingen en overlijdensaangiften in tweevoud opge-
maakt. Eén exemplaar van de registers blijft altijd bij de gemeente berusten en
het andere wordt na afloop van het jaar naar de betreffende Arrondissements-
rechtbank overgebracht en van daar na verloop van tijd naar het Rijksarchief
in de provincie.

Toen er nog geen losbladige registers van de Burgerlijke Stand bestonden,
moesten alle akten letterlijk worden ingeschreven. In de praktijk kwam het er
vrijwel steeds op neer, dat de geboorte- en overlijdensaangiften op het tijdstip
van verschijning der aangevers in slechts één der registers werden ingeschreven.
De akte werd dan voorgelezen en beide akten, dus ook het blanco exemplaar,
werden door de aangevers getekend. Na hun vertrek werd dan de tweede akte
ingeschreven door overschrijving van de eerste. Dit gebeurde niet steeds door
dezelfde ambtenaar van de Burgerlijke Stand, maar ook wel door b.v. een volon-
tair of klerk ter secretarie.

Natuurlijk en begrijpelijkerwijs, wordt aangenomen dat beide akten, wat de
inhoud betreft, volkomen identiek zijn en dat er bij het overschrijven geen afwij-
kingen worden geproduceerd. Hiervan uitgaande maakt het dus helemaal niets
uit of men een bepaald register in de betreffende gemeente dan wel in het Rijksar-
chief raadpleegt.

Maar..., zoals u weet, bestaat er op elke regel wel een uitzondering. Het doel-
bewust zoeken naar uitzonderingen op deze regel zou wellicht geen resultaat heb-
ben opgeleverd. Toevallig heb ik echter een speld in de hooiberg gevonden en
dat kwam door een enkele bijzondere omstandigheid. Daardoor kan ik nu het
bewijs van de uitzondering op de regel leveren.

Toen ik in het Rijksarchief te Leeuwarden een print had vervaardigd van de
aldaar op filmcassette overgenomen geboorteakte van mijn grootvader, waarbij
mijn overgrootvader als aangever was opgetreden, was ik over de kwaliteit niet
volkomen tevreden. Daarom heb ik enige tijd later, ten gemeentehuize van
Weststellingwerf te Wolvega, een fotokopie laten maken van de aldaar berusten-
de akte.

En toen bleek mij de mogelijkheid van het bestaan van ongelijke akten, waar-
van aangenomen moet worden dat ze gelijkluidend zijn. In het register in Leeu-
warden stond de aangever vermeld als Oosterhoff, terwijl hij in het andere zich
in Wolvega bevindende register, als Oosterhof Xz boek stond. De aangever heeft
beide akten met Oosterho//" ondertekend.

Overigens kan ter informatie nog worden opgemerkt, dat mede door dergelij-
ke en andere ambtelijke onnauwkeurigheden een deel van mijn familie zich, al
of niet in afwijking van de in 1811/1812 door voorvaderen bevestigde familiena-
men, Oosterhq/T'noemt en een ander deel met Oosterho/genoegen moet nemen.
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VOER VOOR ZEEUWSE GENEALOGEN?

door DRS. F. DE STOPPELAAR

In dit artikel kunt u lezen hoe het gedenkboek Willem III in Zeeland tot stand
is gekomen. Het genealogisch belang van het boek schuilt vooral in het feit dat
J. H. de Stoppelaar, de auteur nauwkeurig verslag heeft gedaan van alle gebeur-
tenissen rondom genoemd bezoek en daarbij de namen noemt van allen die hoe
dan ook, erbij waren betrokken. Bij elke naam wordt de functie van de persoon
in kwestie genoemd; voer voor genealogen dus! De auteur heeft op bijzonder
levendige wijze zelfs de tafelschikking bij een diner beschreven. De inhoud van
de speeches die bij die gelegenheid werden uitgesproken konden daarbij niet ach-
terwege blijven. Voor degenen die een indruk wensen te krijgen van het genealo-
gisch.belang van het boek, zijn bij dit artikel twee fragmenten eruit weergegeven.

Niet lang nadat mijn belangstelling voor familie-aangelegenheden was ge-
wekt, zo omstreeks 1981, kwam ik op het spoor van mr. Johannes Hermanus
de Stoppelaar (29-11-1826/31-12-1908). Johannes Hermanus studeerde rechten
in Leiden. Op 2 november van het jaar 1851 promoveerde hij aldaar magna cum
laude met een dissertatie over de afstamming van het geslacht De Huybert. Met
zijn broer, mr. Gerhardus Nicolaas de Stoppelaar, maakte hij deel uit van het
secretariaat van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Beiden hielden
zich intensief bezig met het schrijven en publiceren van geschriften op velerlei
gebied. De belangstelling van Johannes Hermanus ging vooral uit naar de ge-
schiedenis en oudheidkunde van Zeeland. Als archivaris rangschikte hij het aan-
wezige materiaal in het gemeentearchief; zo beschikte hij over een belangrijke
bron van informatie bij het vervaardigen van zijn geschriften. Hij verrichtte des-
tijds baanbrekend werk met zijn boek Het papier der Nederlanden gedurende
de Middeleeuwen, inzonderheid in Zeeland. Aan de hand van de watermerken
in het papier lukte het hem vele documenten van vóór 1600 uit Zeeuwse archieven
te dateren. Een belangrijk hulpmiddel hierbij vormde de oude rekeningen der
rentmeesters, die jaarlijks hun papier inkochten. Zijn boek getuigt van een zeer
nauwkeurige werkwijze.

In de maand mei van het jaar 1862 ging een lang gekoesterde wens van de Zeeu-
wen in vervulling: koning Willem III bracht een bezoek dat tien dagen duurde,
aan Zeeland. Inmiddels is het jaar 1862 al weer zo lang geleden, dat er geen Zeeu-
wen meer zijn die het bezoek van de koning hebben meegemaakt, dan wel erover
hebben horen vertellen. Maar dat is ook niet nodig! Johannes Hermanus de
Stoppelaar heeft in een gedenkboek het langdurige en merkwaardige bezoek uit-
gebreid beschreven en waar nodig was voorzien van geschiedkundige documen-
tatie. Al in 1863, nog geen jaar na het bezoek, verscheen het boek onder de titel
Willen IIIin Zeeland, uitgegeven door J. C. en W. Altorffer in Middelburg. Het
boek telt zo'n 400 pagina's. Het eerste exemplaar werd aan Willem III aangebo-
den. Vele andere exemplaren van het gedenkboek vonden een plaats in Zeeuwse
bibliotheken. Thans is het boek in verschillende universitaire bibliotheken en bij
enkele Zeeuwse instellingen te raadplegen. Het boek levert naast het programma
van het bezoek, een bijdrage tot de kennis van de gesteldheid van Zeeland en
zijn bewoners zo omstreeks 1860. Zeeland telde in die tijd 170.000 inwoners.
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[ Kcnier- van Willes , mevrouw A. S , directrice
der kantvrerkscbool onder de zinspreuk : „ Doet

! wel en ziet uiet om ," te Sluis; 2 eix.
! Rcijers, J. P. II., predikant te Brouwershaven.
j Rijks, Jan, wethouder te Kolijusplaat.
| Kisseeuw Az., Ab., wethouder te Schoondijke.
! Risseeuw, J. Otto, wethouder te Oostburg; ing. ex.
i Roos, G. P., boekverkooper te Aardenburg.
| Roth, J., bouwkundig opzigter iu den Anna-
! Jacoba-polder.

1 Rottier, J., grondeigenaar te Biezeiinge; ing. ex.
! Santheuvel, jhr. O. van den , ingenieur van 'srijks
\ waterstaat te Zierikzee.
' Schalkwijk, J., burgemeester te Ellemeet.
i Schalkwijk, J. M., te EUemeet.
| Schoonakker, J- van Doeselaar, te Aiel,
I voor het gemeentebestuur van Aiel.
| Schoor, J. P. van, te Middelburg.
j Sehorer , jhr. mr.G, L., to Middelburg; ing. ei.
i Sehorer, jhr. mr. J. \Y. AL, burgemeester van
I Nieuw- en St. Jopsland en advokaat te Mid-
j deiburg,
I Schram, A„ particulier te Keuzen.

Zeeland, te Middelburg. |
Sprenger, J. J. I., burgemeester vanDomburg.i

te Middelburg.
Sprenger , mr. J. G., burgemeester te Oostkapelle.
Stamperius, A. J., te Middelburg.
Stapele, E. C. van, ontvanger-griffier der vrije

polders van Poortvliet, te Tholen.
Stapele, M. G. van, particulier te Tholen.
Steenkamp J.Cz., J. C , logementhouder te Neuzen.
Steenkamp P.Wz., J. C, particulier te Neuzen.
Steinigeweg, G. H., genee3-, heel- en verloskun-

dige te Brouwershaven.
Stern , J. L., wethouder te Sluis. j
Steveninck, H. M. van, tabaksfabriekant te Aar- |

denburg.
Stevens, J., lid van den gemeenteraad te Sas

van Gent.
Stols, Anth., hoefsmid te Tholen. |
Stola j J . A., landbouwer te Oud-Vossemeer; i
Stols Jz., Jac , landbouwer te St. Philipsland. • j
Stoppelaar, mr. G. N. de, secretaris van Jliddelb; [
Stoppelaar, mr. G. N. de, voor hét gemeente-archief j

van Middelburg. " . . |

II

Fragment van de alfabetische lijst van intekenaren

De indeling van het boek is als volgt:
I. Aankomst van Zijne Majesteit Willem III in Zeeland op vrijdag 23 mei

1862. Hij arriveerde per koninklijk stoomjacht in Middelburg.
Willem III op Walcheren. Op allerlei plaatsen stonden erewachten opgesteld
en overal waren versieringen aangebracht. Merkwaardig is de vermelding
van de vereniging van het metalen kruis, die op allerlei plaatsen erewachten
te voet had opgesteld, samengesteld uit 'geregtigden tot het dragen van het
metalen kruis'. Zij die hadden deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht
in 1830 waren gerechtigd het metalen kruis te dragen. Het verslag van het
bezoek aan Walcheren is uitgebreid, veel Zeeuwse namen worden genoemd.
In dit hoofdstuk wordt de tafelrangschikking van de mensen aan de konink-
lijke tafel in het stadhuis te Middelburg beschreven. Eén der hoogtepunten
was het aanbieden van een schilderij van de zeeschilder J. E. Schutz, voor-
stellende de aankomst van het koninklijk stoomjacht aan Het Zijpe. Van
dit schilderij is een afbeelding in kleur in het gedenkboek opgenomen.
Willem III in Zeeuws Vlaanderen. Vlaanderens lustwarande werd door
Z.M. bezocht. Overal waren erepoorten opgericht, luidden de klokken bij
konings' komst, verzamelden zich jubelende scharen en beijverden zich offi-
ciële personen en erecomités om de koning te ontvangen. Er worden allerlei
historische gegevens van de plaatsen vermeld. Talloze namen van Zeeuwen
treft men aan. Zeeuws Vlaanderen telde destijds 56.329 zielen, verdeeld over
37 gemeenten; zelfs de sterkte van de veestapel wordt, vermeld! Bij het be-
zoek aan Walsoorden bood een der strooistertjes, de jonge juffrouw A. J.
Fagel, de koning een ruiker aan onder het uitspreken van enige dichtregels,
welke te lezen zijn in de bijlage van het gedenkboek.

III
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:•'[ "i"} EsTewic&t "t'e paa rd . 3>lr. C P. Êenshoek, kommandant; J. van Dani-
• ma ea J , Koeman, onder-kommandanten; G. van Wèele, banierdrager; —

. A . Smalleeange, D. W. den Herder, J„ Voorbeijtcl, "Si Remijnse, M. de
Bokx Jz., D. van de Sehraaf, M. Tolhoek Dz., F. van der Bliek , L. Tolhoek ,
A. de Jager, P . de Back, F . de Back, J . van de Krceke, J . Tolhoek Dz., J. van
Iiere , 11. de Kater, J. van Maldegem , D. Rouw, M. Boone en J. Tolhoek, leden.

«OORD-BEYELAND.
KOETGENE. '

G e m e e n t e b e s t u u r . J. II. Bijbau, burgemeester; — J. W. Vader (wet-
houder) , P. Wnndergem, M. C. de Koster , K. J . van den Busschc, 51.1. Ver-
bolst, C. Boot en J. C. Hoogendorp (wethouder), leden van den raad; —
P. H. van l i s , secretaris en ontvanger.

E e r e w a c h t te paard . P. de Keijzer , kommaadant; H. Eoelof en A. C.
Danckaerts, onder-kommandauten; P. Verhuist, banierdrager; — J. de Looff,
J. Hoebeke, P . J . Smit , C. Sehuilwerve, C. K. van den Bussche, J. Witters,
J. de Keijzer, P. Coomans , G. van der Weele , J. Scbroevers , H. van der Maas,
1. van der Maas, A. de Looff, M. van Gilst, J. Verhulst, J. J. de Koster,
A. Boot en W. Yerhnlst, leden.

IV. Willem III op Zuid-Beveland en Noord-Beveland, Tholen, Schouwen- en
Duiveland. Dit verslag bevat ook weer veel bijzonderheden en vele namen.
Bijzondere interesse had de koning voor het gemeentearchief en de stedelij-
ke bewaarkamer van Goes, waar de archivaris de heer dr. R. A. S. Piccardt
de koning vele interessante oude documenten kon laten zien. Na nog vele
plaatsen bezocht te hebben, scheepte de koning zich op 30 mei weer in voor
de terugreis naar Engeland, na met zijn rijtuig door de schelpenpoort van
Bruinisse ziin stoomiacht te hebben bereikt. •

j 'S H E E l l A E E N D S K E E K E .
G e m e e n t e b e s t u u r . Mr. C. van Citters , burgemeester; — J. Nijsse (wet-

houder) , P. Remijn, H. J. de Jonge, J . Vermet (wethouder), G. de Smit,
J. Slabbekoorn en J. op 't Hoff,;leden van den raad; — J. C. A. Vermande,
secretaris en ontvanger.

E e r e w a c h t t e paa rd . G. .Ycrburg Gz., kommandant; J. Kole, onder-
kommandant; A. 3. van Overbeek, banierdrager; — G. Nijsae, B. Remijn,
tV. Karelse, G. Meulenberg, L. Valkier, G. Verburg Jara, M. de Jonge, J .de
Jagerj i l . Slabbekoorn, J . Op ' t Hof, N. Otte, J. Marcusse, J. Rottier Cz.,
P. de Jonge Dz., i l . Kole , J. de Jonge en J. Boonman Lz., leden.

' J \:
:i ••;•• 't : * ¥ O L P E A A i ï S D U K .

f! •* ̂ ki G e m e e n t e b e s t u u r . H. van Strïén.? biireemeester; —- W. van Jlalde-
i i i ïMlgtin (wethouder)":> G. van.Bainnie, J. {N'oqtenboom, I). Goètheer, E. P. Lens- ;

^'iSf'H IjKpek ^jfethönierjien M. Tolhoek^; leden-van den' raaa;r—^I'B. de- Regt, secre-' :-. •:

Fragment van de lijst met de namen van de leden van de gemeentebesturen, erewachten enz. in de
gemeenten die door koning Willem III zijn bezocht
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STAMREEKS NAAR MOEDERS ZIJDE

door M. C. SCHAAP-JONGENS

Toen onze dochter een baby verwachtte, was dit voor mij als aanstaande groot-
moeder aanleiding om geheel volgens de mode, een geboortewandlapje te bordu-
ren. De baby bleek een welgeschapen dochter te zijn. Mijn kwartierstaat inspi-
reerde mij vervolgens een vrouwenstamreeks te ontwerpen. De namen van de
voormoeders waren juist zoveel in getal om het geheel niet te lang te laten wor-
den. Om de vaders ook enig recht te doen, besloot ik hun beroep voor zover te
achterhalen, op eenvoudige wijze uit te beelden. Deze beroepen toch zorgden
ervoor dat de dochters voorspoedig konden opgroeien. Daar het een geboortege-
schenk betrof, wilde ik alleen de geboortedata en -plaatsen vermelden.

Marjolein JLxesJbetJh
van Alphen
ZAANDAM 14-7-1382

Anna Mar ia Sclbaap
KOOG AANDE ZAAN 1112-1957

Maria Catbarira
Jonfens

PURPEREND 4-4-1922
*

Maria CatJharina
Booij

PURP1EREN010-1-1890
* ;

Maria Sdhenfe /?
KOOG AANDE ZAAN 1 1 2 - 1 8 6 5 ^ -

Trijntje Duif
ZAANDA«7-5-t837

Job anna Duurlhout

WET
BOEK;

OOST ZAAN0AM12-61812
*

IT Neeltje Berfers
esJ I , 3ISP13-4-1778

Jannetje BleeJker
OOSTZAAN 14-4-1743

Maritje Hopper

c-sow
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Tot nog toe was Jannetje Bleeker de vroegste voormoeder die mij bekend was.
Van de vaders ontbraken nog enkele beroepen. Om deze te vinden en om de lijst
zo mogelijk met één persoon tot tien aan te vullen, was een bezoek aan het Ge-
meentearchief van Zaanstad en een dag lang zoeken in het Rijksarchief te Haar-
lem nodig. Bij dit laatste stond het leven van Jannetje Bleeker en haar man Ste-
ven Bergers centraal. Het is als volgt verlopen:
14-4-1743 geboorte van Jannetje, dochter van Klaas Dirksz. Bleeker en Maritje Gerritsdr. Klopper

in de Kerkbuurt te Oostzaan.
24-5-1748 overlijden van Mietje Bleekers (= Maritje, de vrouw van Bleeker) te Oostzaan.
15-11-1753 overlijden van Klaas Bleeker te Oostzaan.

Deze ouders zijn begraven in het graf van Klaas Jansz. Klopper de oude'. Pieter Swan
en Pieter Rep te Oostzaan worden Jannetjes voogden2.
huwelijk te Zaandijk van Jannetje Bleeker j.d. en Steven Bergers j.m.
testament te Westzaan3.
koop van een smederij te Jisp, gelegen aan 'het Wijver, belent ten N. de wed. Jan Moll
en ten Z. br. Jan Hillen'4.
verhuizing naar Jisp, waarna in april attestatie wordt verkregen.
geboorte van Neeltje Bergers, om 4.30 uur.
evenals op 1-10-1776 leent Steven Bergers ook nu weer / 500, waarvoor wederom Pieter
Rep borg staat5.
geboorte van Aagje Bergers, om 8 uur.
geboorte van Eefje Bergers, om 1 uur.
Daar Steven Bergers tot en met 1784 de dood meldt van diverse ingezetenen van Jisp,
vermoed ik dat hij timmerman was6.
Niesje Pietersdr. Kitzen, wed. van Pieter Rep te Oostzaan, laat ƒ 6038.15.14 na aan drie
erfgenamen: 1. Aagje Klaasdr. Bleeker, wed. van Jan Blees, 2. Jannetje Klaasdr. Bleeker
met Steven Bergers, en 3. Dirk Klaasz. Bleeker7.
verkoop van huis, erf en werkplaats aan Cornelis Jacobsz. Bruin te Jisp. Er is thans geen
sprake meer van een smederij8. De familie verhuist dan naar Zaandijk of Koog aan de
Zaan.
overlijden van Jannetje Bleeker.
huwelijk van Steven Jansz. Bergers en Dieuwertje Klaasdr. Bakker9.
testament van Steven Bergers, waarin vier kinderen worden genoemd: Maartje, Anna,
Neeltje en Aagje; administrateur der goederen zijn Dirk Klaasz. Bleeker te Landsmeer
en Jan Bergers te Jisp10.

29-3-1789 Steven Bergers is te Koog aan de Zaan overleden blijkens akte voor notaris Hendrik Zo-
mer te Wormerveer. De erfgenamen maken gebruik van het jus deliberandi, d.w.z. dat
zij de aanvaarding van de nalatenschap nog enige tijd in beraad houden. Dit kan erop
wijzen dat Steven nog steeds schulden had" .

5-6-1768
26-2-1770
nov. 1776

jan. 1777
19-4-1778
okt. 1778

16-6-1781
19-5-1783

7-6-1785

5-8-1786

19-7-1788
8-2-1789
22-3-1789

DE VROUWENSTAMREEKS

Maritje Gerritsdr. Klopper, overl. Oostzaan 24-5-1748, tr. Klaas Dirksz. Bleeker,
overl. 15-11-1753.

Jannetje Klaasdr. Bleeker, geb. Oostzaan 14-4-1743, overl. Koog aan de Zaan
19-7-1788, tr. Zaandijk 5-6-1768 Steven Jansz. Bergers, vermoedelijk timmer-
man, overl. Koog aan de Zaan 29-3-1789.

Neeltje Bergers, geb. Jisp 19-4-1778, overl. Zaandam 23-6-1835, tr. Pieter Duur-
hout, geb. Oostzaandam 22-9-1783, pelder, overl. ald. 7-1-1848.

JohannaDuurhout, geb. Oostzaandam 12-6-1812, overl. Koog aan de Zaan 23-8-
1872, tr. Jacob Duif, geb. Westzaandam 6-2-1809, wever12, overl. Edam
7-10-1867.
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Trijntje Duif, geb. Zaandam 7-5-1837, overl. Koog aan de Zaan 15-2-1911, tr.
Klaas Schenk, geb. Koog aan de Zaan 30-10-1834, papierfabrikant, overl. ald.
6-1-1894.

Maria Schenk, geb. Koog aan de Zaan 1-12-1865, overl. ald. 18-1-1938, tr. Jacob
Booy, geb. Ilpendam 3-2-1867, bierbottelaar en mineraalwaterfabrikant,
overl. Koog aan de Zaan 23-2-1938.

Maria Catharina Booy, geb. Purmerend 10-1-1890, overl. Zaandam 6-2-1988, tr.
Gerard Jongens, geb. Ursem 31-5-1888, sigarenwinkelier, overl. Purmerend
3-10-1958.

Maria Catharina Jongens, geb. Purmerend 4-4-1922, tr. Gerrit Schaap, geb.
Zaandijk 24-11-1919, wetstechnisch inspecteur SVR.

Anna Maria Schaap, geb. Koog aan de Zaan 11-12-1957, tr. Jacobus Nicolaas
van Alphen, geb. Amsterdam 4-9-1948, hoofd van een technische dienst.

Marjolein Liesbeth van Alphen, geb. Zaandam 14-7-1982.

Zo ziet men hoe het voornemen tot het borduren van een geboortewandlapje
kan leiden tot een vrij langdurig en interessant genealogisch onderzoek.

Voor de waardevolle hulp tijdens dit onderzoek ben ik veel dank verschuldigd
aan de heer P. Jonges te Spijkerboor. •

Noten
1. Grafboek Oostzaan, DTB nr. 9.
2. Oude notariële archieven in Noord-Holland (hierna o.n.a.), inv. nr. 5958, akte nr. 105 d.d.

6-8-1768.
3. O.n.a. 5462, akte nr. 1730.
4. Transporten en hypotheken, nr. 383.
5. O.n.a. 6075, akte nr. 31.
6. DTB Jisp, nr. 10.
7. O.n.a. 6095, akte nr. 195.
8. Schepenrol van Jisp.
9. O.n.a. 5742, akte nr. 84.

10. O.n.a. 5742, akte nr. 87.
11. O.n.a. 5742, akte nr. 88.
12. GA Zaanstad, 'Staat der fabrijken, bedrijven en trafijken' per 1-1-1848. Jacob Duif heeft aan

de Oostzijde een fabriek van linnen en wollen stoffen met twee weefgetouwen met de hand be-
diend.

TWEE HOOFDEN

Word bekend gemaakt, dat, aanstaanden Woensdag den 31 Augustus, en volgen-
de dagen, by den castelein J. Vermeulen aan 't Vreeburg, te zien zal zyn, éen eerst-1

gebooren kint, zynde een meisje, waar van de huisvrouw (Geertruid van der Hei-
den) van Hendrik Verhaar te, Jutphaas, en Maandag den 22 Augustus dezes j aars,
bevallen is', 't zelve heeft twee halzen en twee hoofden, zynde 't overige in alles
maar een lichaam. Dit zeldzaam wonder vertrouwt men, nimmer is te zieri ge-
weest. • ' ' • • "

(Utrechtsche Courant 1785, no. 103, maandag 29 augustus)
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Ds. SAMUEL BAROVIUS TE SCHOONHOVEN

door S. LAANSMA

Het geslacht Barovius stamt uit Hungen in Wetterau, een landstreek in Hessen.
De eerste (mij) bekende Barovius was Samuel Barovius, predikant in de 17de
eeuw in Hungen. In 1665 werd aldaar uit zijn huwelijk met Anna Maria Leidig
een zoon geboren, die Johannes Georgius genoemd werd. Evenals zijn vader
koos hij het predikambt. Hij liet zich inschrijven aan de universiteit van Utrecht,
waar hij theologie studeerde bij de professoren Gravius, Leydekker, Mastricht
en Witsius. In 1693 werd hij beroepen tot predikant te Ameide en daar stond
hij tot zijn emeritaat in 1741. Hij huwde met Geertruydt van Dreght, die hem
negen kinderen schonk: drie zoons en zes dochters. Na een ziekte van slechts
enkele dagen stierf ds. Johannes Georgius Barovius op 24 februari 1745 te Amei-
de. Hij liet een weduwe en vijf kinderen na, waarvan er drie gehuwd waren: twee
dochters en een zoon. Een andere dochter, Josina Cornelia, en een zoon, Samuel,
woonden in 1745 in Renswoude. Met deze zoon vervolgen we ons verhaal.

Samuel Barovius, geboren in 1705 in Ameide, was genoemd naar zijn grootva-
der. Evenals zijn grootvader en zijn vader ging hij theologie studeren. In 1726
deed hij te Ameide belijdenis en liet hij zich vervolgens inschrijven aan de Leidse
hogeschool als student in de godgeleerdheid. Na zijn studie voltooid te Hebben
werd hij proponent te Ameide. Al spoedig ontving hij een beroep en tijdens de
Classisvergadëring te Rhenen en Wijk van 24 maart 1733 moest Samuel Barovius
een 'proefpredicatie' houden over Mattheus 5:3 'zalig zijn de armen van geest'.
Alles was naar genoegen van de Classis en op 19 april 1733 werd hij door ds.
IJsseldijk uit Leersum te Renswoude bevestigd met een preek naar aanleiding
van 1 Petrus 5:2, 3, 4 'hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar
uit vrije beweging'. Met zijn zuster Josina Cornelia betrok ds. Barovius de Rens-
woudse pastorie. Gedurende zestien jaar stond hij in Renswoude.

Eind 1748 kreeg ds. Barovius een beroep van het naburige Veenendaal. Nadat
hij dit beroep had aangenomen preekte hij op 2 februari 1749 afscheid te Rens-
woude. Zijn tekst was Numeri 27:15, 16 en 17 'toen sprak Mozes tot de Heere,
zeggende: Dat de Heere, de God der geesten van alle vlees, een man stelle over
deze vergadering,' enz. Op 9 februari daaraanvolgend werd ds. S. Barovius te
Veenendaal in het Ambt bevestigd door ds. P. G. van Poolsum. Deze had als tekst
gekozen Matth. 9:36, 37 en 38 'en Hij de schare ziende, werd innerlijk met ont-
ferming bewogen,' enz. De bevestigde predikant deed zijn intrede met een preek
over Psalm 71:16 'Ik zal de machtige daden des Heren HEREN verkondigen,
Uw gerechtigheid vermelden, de Uwe alleen'.

Uit de ongeveer dertien Veenendaalse dienstjaren van ds. Barovius vermeld
ik één enkel feit:
In mei 1752 trad toen ruim 46 jaar oude predikant te Veenendaal in het huwelijk
met de Amsterdamse Geertruid van Geel. Velen zullen ds. Barovius en zijp vrouw
hebben gelukgewenst met dit heugelijke feit.

In juni 1762 bracht de gemeente Schoonhoven een beroep uit op Samuel Baro-
vius. Het beroep werd aangenomen en op 29 augustus 1762 preekte hij afscheid
'met veel aandoening, zoo van spreeker als hoorders, en onder een groote toe-
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vloet van menschen' uit 2 Joh.: 8 'ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen
hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen'. De kerke-
raad van Veenendaal vormde reeds in september een 12-tal, waaronder ds. J. A.
du Tour, die sinds 1761 in Renswoude stond. Hij kwam echter niet bij het daarna
gevormde viertal.

Intussen had ds. Barovius op 12 september 1762 zijn intrede in Schoonhoven
gedaan, nadat hij 's morgens door ds. J. du Sart was bevestigd met Hebr. 13:7.
De tekst van de intreepreek was uit Hand. 16:9 en 10, het visioen van Paulus
over de Macedonische man. Op 19 september nam ds. M. Hoog te Schoonhoven
afscheid. Deze was bijna 50 jaar predikant geweest en daarvan had hij 24 jaar
in Schoonhoven gestaan.

Ds. Samuel Barovius, predikant te Schoonhoven van 1762-1776
(kopergravure door P. Tanjé naar J. Buys, 1760, collectie Iconographisch

Bureau, 's-Gravenhage, neg. nr. D2514)
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Er stonden in Schoonhoven twee Hervormde kerken, doch van deze twee werd
de Gasthuiskerk niet meer gebruikt. De diensten in de Grote kerk werden ver-
zorgd door drie predikanten. In 1762 waren dat ds. H. van der Horst, ds. J. du
Sart en ds. S. Barovius. Ds. Van der Horst overleed in 1765 zeer plotseling. Nadat
hij als scriba nog de notulen had gemaakt van de laatste kerkeraadsvergadering
'ging hij 's avonds welvarend te bedde, en overleed een uur daarna allerschielijkst
en onverwagts, nalatende eene weduwe met zeven kinderen, behalve noch een
voordochter.' Op 21 september werd de nieuwe predikant, ds. W. van der Meer,
bevestigd door ds. Barovius met 1 Cor. 3:5.

Langzaam maar zeker voelde ds. Barovius, dat zijn krachten aan het afnemen
waren. Er werd op 26 november 1770 's maandagsmiddags om vier uur een bui-
tengewone kerkeraadsvergadering belegd. Tijdens deze bijeenkomst deelde ds.
Barovius mee 'hoe dat hij alhier en in twee voorige gemeenten, namelijk Rens-
woude en Veenendaal den tijd van ruim 37 jaren en 7 maanden in de Heilige
Bediening als predikant had gefungeert en nu over de 65 jaren oud zijnde tot
zijn innige smerte bevinden moest verzwakking van lichaam en zielsvermogen
welke dagelijks meer toenamen, veroorzaakt wordende door eene gevaarlijke
breuke en zenuwtrekking', enz. Hij verzocht de vergadering om een behoorlijk
getuigschrift, ten einde zijn emeritaat te kunnen aanvragen. Aangezien men
reeds enige tijd op de hoogte was met 'de smertelijke ongesteldheid' van ds. Ba-
rovius wilde men alle medewerking verlenen en de scriba kreeg de opdracht een
'loffelijk testimonium' voor de bejaarde predikant te schrijven. Nadat één en
ander was opgezonden duurde het toch nog bijna een jaar voor ds. Barovius offi-
cieel afscheid nam. Op 10 november 1771 'heeft hij des voormiddags zijnen
dienst nedergelegd' te Schoonhoven met een preek over 1 Petrus 5:10 en 11 'doch
de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijk-
heid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en
grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid Amen.'

Diverse kerkeraadsvergaderingen werden nog door ds. Barovius bijgewoond,
zelfs als scriba. In zijn plaats werd als derde predikant ds. J. Chevalier bevestigd.

Na ruim vijfjaar van zijn emeritaat te hebben genoten, 'worstelend met veel-
vuldige smarten en zwakheden, waaronder hij zich doorgaans een voorbeeld van
lijdzaamheid betoonde', overleed hij te Schoonhoven op 4 januari 1776. De be-
grafenis in de Grote kerk aldaar vond plaats op 8 januari, nadat de drie predikan-
ten van deze kerk hem in een kerkdienst haddden herdacht. •

Bronnen
Alg. Rijksarchief 's-Gravenhage. DTB van Ameide.
Archief Herv. Kerk Renswoude, DTBL en notulenboek.
Gem. archief Renswoude, Oud-archief, rekeningen, begraaflijsten.
Rijksarchief Utrecht; Classis Rhenen en Wijk, inv. nr. 24, nr. 7.
Gem. archief Schoonhoven, notulen Herv. Kerk.
Boekzaal der Geleerde Wereld 1745, 1749, 1753, 1754, 1758, 1762, 1771, 1776 en 1777.
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HET GESLACHT PRONK UIT BERKENWOUDE

door drs. S. E. PRONK CZN. en F. H. J. VAN AESCH

Inleiding
Pronk is bij uitstek een Hollandse familienaam1. Daarbij moet in de eerste
plaats worden gedacht aan Noord-Holland. Voor zover thans bekend stamt de
oudste vermelding uit Haarlem, waar in 1493/1494 in de Damstraat een zekere
Willem Hendricxcz. Pronck woont. In de loop van de 16de en de 17de eeuw ko-
men dan her en der in de provincie families op, die de naam Pronk blijken te
voeren2. In Zuid-Holland wordt in 1522 een Pieter Janszn. alias Pronck inge-
schreven als poorter van Leiden en dat is de eerste keer dat in deze provincie de
naam opduikt.

Omstreeks 1600 ontstaat op Scheveningen een familie Pronk die wel uitermate
talrijk zou worden. Hierdoor kwam de veronderstelling in de wereld dat alle dra-
gers van de naam Pronk uit dit vissersdorp zouden stammen, hetgeen niet juist
is. Kleinere families Pronk blijken te hebben bestaan in plaatsen als Numans-
dorp, Gouda en Maassluis. .

Een geslacht dat zich tot op de huidige dag heeft kunnen voortzetten is Pronk
uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Aan de andere kant van de Hollandse IJssel,
midden in de Krimpenerwaard, ligt Berkenwoude en ook in dat dorp ontstond
in het begin van de 17de eeuw een familie Pronk. Het gaat hier eveneens om
een geslacht dat tot in onze tijd voortbestaat, zij het dat de telgen ervan wel bij-
zonder gering in aantal zijn geworden.

Gezicht op Berkenwoude omstreeks 1797
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Berkenwoude
Volgens Van der Aa werd Berkenwoude 'door de landlieden meest Berkou gehe-
ten'3. Veel meer dan dat, een kerkbrand van 1732 en overstromingen van 1726,
1731 en 1760 weet hij eigenlijk niet te melden en dat was in zijn tijd misschien
geen wonder voor een dorpje van maar driehonderd inwoners.

Gelukkig is enige jaren terug toch een kloek boek over het verleden van dit
dorp gepubliceerd4. Niet dat hierin een antwoord is te vinden op de vraag waar-
om nu juist in zo'n betrekkelijk geïsoleerde nederzetting een familie Pronk ont-
stond. Zelfs over de tijd waarin Berkenwoude moet zijn gesticht blijkt nog grote
onzekerheid te heersen. De Krimpenerwaard is ontsloten vanuit de dorpen gele-
gen aan de oevers van de Lek en de IJssel. Het laaggelegen middengebied - de
zgn. komgrond - zal pas in laatste instantie en na een langdurige droge periode
kunnen zijn ontgonnen. Verondersteld wordt dat zulks omstreeks 1300 kan zijn
geweest. Dat is altijd nog drie eeuwen voor de eerste tekens van een familie Pronk
ter plekke en daar begint men dus niet veel mee.

De voornaamste middelen van bestaan waren uiteraard de veeteelt, het jagen
en het vissen. Turfsteken was slechts in beperkte mate en in principe alleen voor
eigen gebruik toegestaan. Dat is begrijpelijk, want door teveel turf te winnen
zou waterstaatkundig gezien een gevaarlijke toestand ontstaan. In het laaggele-
gen gebied omsloten door grote rivieren kon het hoogheemraadschap niet gedo-
gen dat zich uitgestrekte veenplassen vormden.

Genealogie (de eerste zeven generaties)
Omstreeks de Eerste Wereldoorlog moet Berkenwoude een koster hebben gehad
die van opruimen hield en die het oudste gedeelte van het Kerkelijk Archief in
de kachen deed verdwijnen5. Met name over de oudste generaties Pronk zijn de
beschikbare gegevens dan ook zeer fragmentarisch. Vandaar dat de eerste filia-
ties goeddeels een hypothetisch karakter hebben.

I. Anthonis Arijen Jacobsz., overl. vóór 17-12-1625, tr. Heyltje Isbrantsdr.
Zij verkoopt als weduwe op 17-12-1625 aan Willem Willmsz secretaris van Berkenwoude, een
losrente sprekende op Nyestgen Willemsdr., weduwe van Cornelis Fobpensz. en haar kinderen,
op haar hofstede en landen, groot 200 gids. tegen 6% rente en gedateerd 20-1-16236.

Mogelijk uit dit huwelijk:

I. Isbrant Anthonisz., volgt II.

II. Isbrant Anthonisz. Pronck, geb. ca. 1620, schoolmeester, later schout te Ber-
kenwoude overl. tussen 1670 en 1674, tr. Fijtje Willemsdr., dr. van Willem Wil-
lemsz., secretaris van Berkenwoude, en Ingetje Willemsdr.

Isbrants eerste optreden in de Berkenwoudse geschiedenis was meteen een voltreffer. In 1658 is
hij schoolmeester en wat hem toen overkwam leverde een boeiende bladzijde in de dorpsannalen
op:
Er werd school gehouden als er thuis toch niet veel te doen was. Dus in de wintermaanden.
Zodoende waren Gerrit Bruijen Verstael, oud 17 jaar en Wigger Andries, 15 jaar in 1658 naar
de school van meester Brant Thonisz. Pronck gezonden. Op een vrijdag in de eerste week van
januari zouden ze daar voor de meester hun les opzeggen. Meester Brant zat in zijn school-
meestersstoel en overhoorde hen. Omstreeks tien uur waren Grietgen Meeuws, de huisvrouw
van Thonis Jansz. linnenwever, Marchgen Cornelis, de vrouw van Cornelis Jansz-, eveneens
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linnenwever en Baertgen Willems, de vrouw van Maarten PietersMick, binnen gekomen. Oók
JanDircks. Mick waserbij en nog een jongen uit Achterbroek, dieGerriten Wiggerniet kenden,
maar zij meenden dat hij Arien heette. De mensen liepen naar de meester toe. De één greep
hem bij zijn arm, de ander bij zijn hoofd. Later kwamen óók nog Thonis Jansz. zelf, Meeuws
Thonis, zijn zoon Cornelis Jans, en Jan Cornelis, zijn zoon en nog anderen. De jongens waren
verbaasd door het tumult, dat plotseling was ontslaan. De mensen liepen zó door elkaar, dat
ze niet gezien hadden wie er nu eigenlijk handtastelijk was geworden. Wel hadden ze gehoord
dat de invallers hadden geroepen: 'Daer zit hij nu! Slaet hem! Slaet hem!' Gezamenlijk hadden
ze meester de school uitgedreven.

Adriaen Cornelis Joppen, 32 jaar en Gerrit Bruijnen hadden gezien dat meester de school-
poort uit kwam lopen tot op de Kerksteeg en dat hij gebloed had. Ze hadden ook gezien dat
hij naar zijn huis was gelopen, een weinig noordwaarts van de school gelegen, en dat hem stenen
waren nageworpen. Er was zo'n herrie, en de mensen liepen zo door elkaar, dat ze niet gezien
hadden wie gegooid hadden. En door het rumoer hadden ze niet verstaan wat er geroepen was.
Wigger verklaarde nog dat hij door de furie van vrouwen niet eens zijn beurt had gekregen.

Een dorpsruzie. En getuigen, die verklaren niet veel te hebben gezien. De gebruikelijke gang
van zaken. Belangrijker is, dat blijkt dat het dorp in 1658 een schoolgebouw bezat, dat aan
de westzijde van de Dorpsstraat stond. Meester Brant (IJsbrand), die tevens secretaris en koster
was, werd ontslagen en vervangen door Cornelis Gillis7.

Wat de oorzaak van het tumult was, valt moeilijk te achterhalen. Isbrants opvolger 'moest
de eed afleggen, secreet en onpartijdig zijn, stille in het opstellen van de uitspraken, de gezwore-
nen niet in de rede vallen, enz.'. Het ziet er dus naar uit dat Isbrant een eigengereide figuur is
geweest, die zich mengde in de meningsvorming van de gezworenen en zich niet veel door zijn
bazen liet gezeggen. Hoe dan ook, zes weken na het gebeurde is Isbrandt Anthonisz. Pronck,
'timmerman te Berkenwoude', comparant bij de overdracht van een schuldvordering te
Gouda8.

In 1663 pachtte hij voor zes jaar het schoutambt van Berkenwoude en tot 1670 komt hij vaak
als zodanig in akten voor. Ook bleek dat hij 1 november 1664 een huis, schuur en erf in Berken-
woude kocht van Aechjen Jansdr., weduwe van Wiggen Willemsz., zijn zwager die ook al het
schoutambt had vervuld. Precies een maand later verkocht hij aan Aechjen Jansdr. een huis,
schuur en erf aan de westzijde van de Kerkstraat te Berkenwoude en dat huis werd o.a. belend
door... het schoolhuis9.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis IJsbrantsz., volgt lila.
2. Willem IJsbrantsz., volgt Illb.

lila. Teunis IJsbrantsz. Pronck, geb. ca. 1650, tr. Berkenwoude 19-12-1683
Geertje Aerts, j.d. van Lekkerkerk.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Berkenwoude:

1. Isbrant, ged. 28-1-1685.
2. Fijgje Pronk, ged. 27-1-1686, tr. Berkenwoude 21-12-1710 Barend Dirksz.

Pronk, zn. van Dirk Barendsz. en Meijnsje Gijsbertsdr.
3. Pietertje, ged. 19-1-1687.
4. Aert, volgt IV.
5. Willem, ged. 26-8-1691.
6. Cornelis Pronk, ged. 2-11-1692, begr. Berkenwoude 2-4-1762, tr. NeeltjeLeen-

dertsdr. van der Horden.
Dit echtpaar werd met hun dochter op 16-11-1966 opnieuw gedoopt in de Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen.

Uit dit huwelijk:
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a. Geertje Pronk, ged. Berkenwoude 25-9-1740, overl. aang. Berkenwoude 23-7-1778, tr. ald.
7-4-1764 Andries Verkaik.

7. Pietertje, ged. 24-4-1695.
8. Pieter, ged. 6-1-1697.
9. Pieter Pronk, ged. Berkenwoude 10-1-1700, waarschijnlijk werd zijn overlij-

den pro deo aangegeven Berkenwoude 5-12-1773: 'Geeft aan Jan Dane Vetter
als armmeester het lijk van Pieter Pronk alhier overleden'.

IV. Aert Pronk, ged. Berkenwoude 14-3-1688, otr. Lekkerkert 19-1-1724 Lijsbet
Huygen.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Lekkerkerk:

1. Theunis, volgt V.
2. Lijsbeth, ged. 10-2-1726.
3. Lijsbeth Pronk, ged. 23-11-1727, tr. Lekkerkerk 13-2-1757 Teunis Huigge

Broer'e, j.m. van Lekkerkerk.
4. Huijg, ged. 9-10-1729.

V. Theunis Pronk, ged. Lekkerkerk 5-11-1724, overl. ald. 16-9-1780, tr. Lekker-
kerk 6-4-1755 Jannigje Jillisdr. de Jager, j.d. van Lekkerkerk, overl. Groot Am-
mers 25-3-1780.

Uit dit huwelijk:

1. Aart, volgt VI.
2. Weintje, ged. Groot Ammers 30-9-1764.

VI. Aart Pronk, ged. Streefkerk 1-1-1758, overl. Hardinxveld 9-12-1818 (als ge-
boorteplaats wordt dan Molenaarsgraaf vermeld en hij wordt aangeduid als
zoon van Teunis Pronk en Wijntje Groenewegen), tr. Bleskensgraaf 18-12-1785
Jannigje van der Weijden, geb. Molenaarsgraaf, overl. Hardinxveld 5-5-1814, dr.
van Willem van der Weijden en Weyntje van der Giessen.

Uit dit huwelijk:

1. Teunis, ged. Hardinxveld 25-11-1787.
2. Willem Pronk, ged. Hardinxveld 12-4-1789, arbeider, overl. Ommen 8-1-1848,

tr. Heer-Oudelandsambacht 11-5-1822 Willempje Bakker, geb. Ridderkerk
ca. 1794, dr. van Cornelis Bakker en Marijgje de Snoo.
Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren, alsmede een zoon - Aart Pronk - die op der-
tienjarige leeftijd overleed.

Het echtpaar heeft bepaald geen onbekommerd leven geleid, want Willem Pronk is in 1823
in Ommerschans beland, de door de Maatschappij van Weldadigheid gestichte bedelaarskolonie.
Getuige de volgende oproep had hij het daar niet naar zijn zin:
'Het Armbestuur van Zwijndrecht noodigt mits dezen alle andere Armen-Administratiën, enz.
uit om geene ondersteuning of Verpleging meer te verleenen aan den Persoon van Willem Pronk,
die, na uit de Kolonie Ommerschans te zijn gedeserteerd, het Land rondzwerft, daar er door
hetzelve geene restitutie daarvan geschieden zal. Op last van het Armbestuur voornoemd: Wm.
Landsmeer, Boekhouder. Zwijndrecht, 1 Junij 1847'10.

Kennelijk was er daarna voor hem geen andere uitweg dan uit armoe toch maar weer naar
Ommerschans terug te gaan. Nauwelijks een halfjaar later, op 10 januari 1848, verschenen voor
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de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Ommen twee 'zaalopzieners in de in deze gemeente
gelegene kolonie de Ommerschans, (die) hebben aangegeven dat Willem Pronk, kolonist, oud
zestig jaren, geb. te Hardingveld, echtenoot van Willempje Bakker, beroep en woonplaats onbe-
kend, zoon van Aart Pronk en Jannetje van der Weijden, beiden overleden, wonende te Ommer-
schans, op den achtsten dezer des namiddags te drie ure in het huis staande in den Ommerschans
overleden is ' " .

3. Jan Pronk, geb. Hardinxveld 12-5-1791, arbeider, overl. Veen 6-5-185112, tr.
Giessendam 27-12-1821 Aaltje Amersfoort, geb. ald. ca. 1786, dr. van Arie
Amersfoort en Grietje Versteeg; uit dit huwelijk werd een zoon geboren, die
op de leeftijd van drie maanden overleed.

4. Wijntje Pronk, geb. Nederhardinxveld 30-12-1793, overl. Hardinxveld 7-12-
1856, tr. ald. 27-6-1818 Bastiaan aan de Wiel, geb. Hardinxveld ca. 1788, ar-
beider, zn. van Arie aan de Wiel en Pleuntje Bloesem.

5. Pietertje Pronk, geb. Nederhardinxveld 23-8-1796, overl. Hardinxveld 11-7-
1832, tr. (1) ald. 15-3-1816 Klaas aan de Wiel, geb. Hardinxveld ca. 1760, dag-
loner, zn. van Bastiaan aan de Wiel en Marigje den Breejen; tr. (2) Hardinx-
veld 23-12-1826 Bastiaan aan de Wiel, geb. Hardinxveld ca. 1800, arbeider,
zn. van Cornelis aan de Wiel en Willempje Vroege.

6. Jacob Pronk, geb. Nederhardinxveld 6-10-1799, sjouwer, overl. Rotterdam
26-9-1854, tr. ald. 19-5-1830 Dirkje Mol, geb. Rotterdam 10-7-1800, dr. van
Barend Mol en Anna Zijdenburg; uit dit huwelijk een dochter en drie zonen,
van wie de jongste, Dirk Pronk, geb. Kralingen 1-5-1843, het geslacht voort-
zette; zijn maatschappelijke start-positie lag evenwel beduidend beneden die
van zijn verre voorvader, de schoolmeester/koster/secretaris/timmerman/
schout Isbrant Anthonisz. Pronck.

Illb. Willem Isbrantse Pronck, geb. ca. 1655, vermeld 22-8-1686 in het poorter-
boek van Amsterdam als schuitenvoerder van Berkenwoude, tr. Bergambacht 20-
4-1687 Arijaentje Franse, j.d. van Bergambacht.

Uit dit huwelijk:

1- Fijgje, ged. Bergambacht 1-2-1688.
2. Isbrandt Pronk, ged. Berkenwoude 1-5-1689, tr. Bergambacht 7-UA734 Bea-

trix Geeresteyn, wed. van Adam Ooms.

Uit dit huwelijk:

a. Arijaantje Pronk, ged. Bergambacht 18-01-1739, als 'gealimenteerde van de Diaconiearmen'
overl. ald. 27-1-1817, tr. Bergambacht 4-3-1770 Willem Cornelisz. Hoogendoorn, j .m. van
Stolwijk.

3. Fijgje Pronk, ged. Berkenwoude 22-7-1691, tr. Bergambacht 22-12-1715 Jo-
hannes van den Berg, j.m. van Bergambacht.

4. Francijntje, ged. Berkenwoude 8-2-1693, mogelijk dezelfde als "t kind van
Willem IJsbrantsz. Pronck' aangifte om te begr. Gouda 4-3-1698.

5. Willem Pronk, ged. Berkenwoude 24-4-1695, begr. ald. 15-4-1758 als 'Willem
Pronk uyt Berkou onder de classe ƒ 3.0.0 nog gelijke drie gulden vermits hij
ongetrout is overleden en goederen nalaat'.

Slotopmerkingen
Het is bepaald niet uitgesloten te achten dat door voortgezet onderzoek nog
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meer gegevens over dit geslacht Pronk boven water zullen komen. Een aanwij-
zing daarvoor is het feit dat zekere Willem Jansz. Pronck, timmerman gekomen
van Berkenwoude, in 1697 poorter van Gouda werd. Zijn vader Jan Pronck, kan
een tijdgenoot van Isbrant Anthonisz. Pronck (II.) zijn geweest.

Het is nog volslagen onduidelijk tot welk geslacht Barend Dirksz. Pronck, de
echtgenoot van Fijgje Pronk (IIIa.-2) behoort. Hij moet omstreeks 1680 zijn
geboren en is daarmee weer een tijdgenoot van Barend Jansz. Pronck, de stamva-
der van het geslacht Pronk uit Nieuwerkerk aan den IJssel. •

Noten
1. Zie Pronk-Stukken jaarboek van de Stichting Familiearchief Pronk, nr. 1 (dec. 1971) - nr. 17

(dec. 1988).
2. Gens Nostra 1988, p. 184-190, Notaris Pieter Pronck en zijn - mogelijke - verwanten.
3. A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Gorinchem 1840, deel 2,

p. 333-334.
4. A. M. M. van der Wouden, Uit de geschiedenis van Berkenwoude, Berkenwoude 1980.
5. Idem, p. 25.
6. Berkenwoude, recht, arch., nr. 8, f. 5v.
7. Als noot 4, p. 166-167. Het is niet duidelijk aan welke bron Van der Wouden deze episode heeft

ontleend. Wel is bekend dat in 1954 A. J. van Huffel's Antiquariaat te Utrecht catalogus nr. 199
(Sempla) deed verschijnen, waarin onder nr. 919 voor/ 24, - werd aangeboden: Berkenwoude
(bij Gouda). Diverse bescheiden in handschrift betreffende Isbrant Antonisz. Pronck, secreta-
ris, schoolmeester en koster te Berkenwoude. Hij werd door de burgerij afgeranseld en daarna
verhinderd school te houden. Fol. dossier, ca. 24 blz. Interessant en uitvoerig handschrift.

8. Gouda, not. arch., nr. 411 I A, p. 78 en nr. 416, p. 5.
9. Berkenwoude, recht, arch., nr. 9.

10. Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage, advertentie-collectie.
11. Met dank aan H. B. Eldermans te 's-Gravenhage.
12. Piet Sanders te 's-Gravenhage ontdekte dat Jan Pronk als wedr. van Aaltje Amersfoort en gep.

militair van het Indische Leger, op 6-5-1851 te Veen (NB) is overleden.

OPSPORING VERZOCHT

Alzo men tot nog toe geen naricht bekomen heeft, waar zich onthoud de persoon
van Willem van der Hart, in den jaare 1723 te Nykerk in Gelderland gebooren,
en in 1748 van Middelburg in Zeeland met het schip de Prinses genaamd, naar
St. Eustatius gevaren, ook niettegenstaande in de couranten van den jare 1761,
is bekent gemaakt, dat hy, Willem van der Hart, zyn erfportie, hem aangekomen
door 't overlyden van zyn ouders, tot Nykerk zal komen ontvangen, uyterlyk
voor den 2 September 1770. Zo word hy als nog by deezen verzogt tot het ontfan-
gen van voornoemde erfportie, dewyl na die tyd dezelve, ingevolge testamentaire
dispositie zal worden uitgekeert. En zo imand inmiddels voor den 2 September
1770, met legaale bewysen kan berichten, of voorzeide Willem van der Hart le-
vendig of dood is, zal de eerste berichter genieten vyftig gulden, en de tweede
vyfentwintig gulden, welke door de executeurs Reinier van der Hart te Nykerk,
of Abraham van Bemmel notaris te Amersfoort betaald zullen worden.

(Utrechtse Courant 1769, nr. 142, maandag 27 november 1769)
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LEENKAMERS EN GENEALOGISCH ONDERZOEK
VOORNAMELIJK IN HOLLAND

door Dr. J. C. KORT

Zoals bekend dient men voor zijn genealogisch onderzoek te beginnen met raad-
pleging van de administratie die gevoerd is ten einde de omvang en samenstelling
van de bevolking te registreren. Te beginnen met het jaar 1811 zijn dat de registers
van de Burgerlijke Stand, bijgehouden door de overheid en daarvóór de zoge-
naamde Doop-, Trouw- en Begraafboeken, die meestal vanwege de kerken wer-
den opgesteld. Deze bronnen zijn soms vanaf het einde van de zestiende eeuw
bewaard, maar veelal pas vanaf de zeventiende eeuw voorhanden. Om de stam-
boom hoger op te voeren is de genealoog verplicht gebruik te maken van registra-
tie die met een ander doel dan de kennis van de bevolking was opgezet. Ik noem
het rechterlijk archief, waarin overdrachten, hypotheken en dergelijke werden
vastgelegd en het notarieel archief dat onder meer testamenten bevat. Maar ook
deze mogelijkheden reiken slechts zelden terug tot de zestiende eeuw. Dan kan
de genealoog vaak met succes gebruik maken van de registratie van leenkamers,
waarvan de gegevens soms tot de dertiende eeuw terugreiken. Met dit onderwerp
zullen wij ons in het vervolg bezighouden.

Wat hield het leenstelsel en de daaruit voortvloeiende leenkamer in? Dat is
snel gezegd. Het was een juridische vorm, tot ontwikkeling gekomen tijdens kei-
zer Karel de Grote (ca. 800), waarbij een persoonlijke band werd gevestigd tussen
een leenheer en een leenman. Zij was ontworpen met militaire bedoelingen,
waartoe de man van gewoon werk werd vrijgemaakt door hem een inkomen toe
te kennen, meestal gevestigd op land. Gaandeweg werd het recht van de leenman
op dat zogenaamde leen steeds groter. Men ziet dat wanneer het leen werd vrijge-
kocht. De afkoopsom placht in dat geval een derde van de waarde te bedragen.

Door de eeuwen heen echter, bleef de bijzondere wijze waarop het leen vererf-
de, gehandhaafd. Omdat de band tussen leenheer en leenman strikt persoonlijk
was, moest die bij verandering van een der partijen steeds worden vernieuwd.
Dat wil zeggen, dat de leenman hulde moest doen en beloven zijn leenheer met
raad en daad bij te staan. Ook verkreeg de leenheer bij die gelegenheid het zoge-
naamde heergewaad, eerst een verering in natura, bij voorbeeld een paar zijden
handschoenen of een goede snoek, die naderhand in een vaste geldsom werd om-
gezet.

Trad een nieuwe leenman op die het leen door vererving of koop verworven
had, dan verhief hij met de volle hand. Kwam daarentegen een nieuwe leenheer
naar voren, dan verhief de leenman met de zogenaamde ledige hand en betaalde
hij het heergewaad niet, maar alleen de kosten van registratie.

Van dit alles zouden wij niet veel weten wanneer van de talrijke leenkamers1

geen of weinig administratie was bewaard. Dit was vanaf de dertiende eeuw ech-
ter in toenemende mate wel het geval. De optekening der handelingen van beide
partijen begon met de aanleg van lijsten van leenmannen. Tevoren had de leen-
heer bij gelegenheid charters2 van de belening aan de leenman meegegeven.
Veelal waren de zaken echter mondeling afgedaan, zodat daarvan slechts bij uit-
zondering een herinnering rest3. Van de lijsten is die van de graaf van Holland,
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die dateert van 1281 en iets later4, het oudst. Vergelijkbare lijsten van twintig
jaar later zijn overgeleverd van de heren van Putten en Strijen, Voorne en Wasse-
naar. Nog weer later zijn de lijsten van de graaf van Gelre (1327) en de bisschop
van Utrecht (1380).

De ontwikkeling ging verder en zo liet de graaf van Holland vanaf het begin
van de veertiende eeuw registers aanleggen, waarin onder meer afschriften van
leenakten of notities van beleningen waren opgenomen. De hertog van Gelre be-
gon in 1372 met afzonderlijke leenregisters, waarin uitsluitend leenakten waren
opgenomen en de bisschop van Utrecht deed datzelfde in 1394. De graaf van
Holland kwam met de rij afzonderlijke registers van lenen wat achteraan. Hij
startte die in 1434, zes jaar later gevolgd door de hertog van Brabant die overigens
in de persoon van Filips van Bourgondië dezelfde was als de graaf van Holland.
Tevoren had de hertog van Brabant het moeten stellen met vrij rommelig inge-
richte registers die meest ongedateerde notities van beleningen vanaf 1312 bevat-
ten.

In de tijd dat de registratie der lenen in onze streken begon, was van de oor-
spronkelijke opzet van Karel de Grote - het leenstelsel op militaire grondslag
in dienst van het rijk - niet veel meer over. Bijzonder bleef de wijze van vererven.
Men maakte daarbij onderscheid naar zogenaamde zwaard-, man- of slechte
lenen, die alleen van vader op zoon konden vererven en goede- of spillelenen,
die ook op vrouwen konden komen. Overigens behield een man in dezelfde graad
van verwantschap ook in het laatste geval de voorkeur. De naamgeving laat zien
dat het zwaardleen van een ouder slag was dan het spilleleen. Het zwaard herin-
nert immers aan de verschuldigde krijgsdienst. Men kon het leen bovendien ver-
krijgen door koop, waarin het zich in niets onderscheidde van het eigen goed
dat vrij overdraagbaar was, behalve in de formele verwerving voor de leenheer
die naderhand plaats vond.

Zoals eerder gezegd was men in het leenstelsel verplicht de overgangen van
het leen voor leenheer en leenhof te laten geschieden en wel binnen een termijn
van jaar en dag na overlijden van de laatste leenman of de verkoop door deze.
Omdat het leen in beginsel moest vererven, zijn wij bij afdoende registratie in
staat een rij bezitters van een leen op te stellen, die aan elkaar verwant dienden
te zijn. het nut van de kennis van die verwantschappen voor de genealoog springt
in het oog.

Indien de leenman was verhinderd of minderjarig was, moest hij een plaats-
vervanger sturen. Bij meerderjarigheid moest dan nogmaals persoonlijk hulde
worden gebracht. De meerderjarigheid was niet duidelijk in het leenrecht
geregeld5. Niettemin blijkt uit voorbeelden van de vijftiende eeuw, dat men in
het Hollandse leenrecht met het bereiken van de twaalfjarige leeftijd meerderja-
rig werd.

Vereist voor dit alles is wel een registratie, waaruit een en ander kan blijken.
Meestal werden de genealogische gegevens inderdaad in de akten vastgelegd. In
die van de graaf van Holland bij voorbeeld wordt praktisch altijd de verwant-
schap van de erfgenaam tot de erflater vastgelegd. Niet altijd lagen de zaken
zo gunstig. Het leenhof van Vianen dat in de veertiende eeuw op dezelfde voet
begonnen was, schakelde in de vijftiende eeuw terug naar een akte op naam zon-
der aanduiding van de vererving. Ik geef een voorbeeld middels een leen van 7
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hont land in Dwarsdijk - thans gemeente Cothen -, waarbij zoals gewoonlijk
belenders worden opgegeven6. Tot 1420 was een zekere Jacob Nannenz. er mee
beleend geweest. Daarna trad verzuim op. Kennelijk was zijn erfgenaam niet tij-
dig verschenen om het leen te verheffen. Naderhand werden in 1446 Jacob Pie-
tersz., in 1477 Pieter Jacobsz. en in 1512 Jan Pietersz. beleend. Verwantschap
werd in de akten niet genoemd. Niettemin mag men gezien de namen aannemen,
dat het goed van vader op zoon erfde, zoals ook gebruikelijk was. Vanaf 1530
horen wij weer uitdrukkelijk van verwantschap, toen Jan Jansz. wijlen zijn vader
Jan Pietersz. in het leen opvolgde. Deze wijze van formuleren zou ook in het
leenhof van Vianen de gebruikelijke blijven.

Hoe kan men gegevens over personen in de administratie der leenkamers op-
zoeken en wel op een gerichte manier? Ik neem daartoe als voorbeeld de zeer
grote leenkamer van de graven van Holland. Daarop bestaan geschreven
repertoria7 waarin de beleningen gerangschikt zijn per leen, die weer onder hun
respectieve plaatsen zijn gebracht. Een directe ingang op personen, eveneens in
handschrift, bestaat voor de achttiende eeuw. Voor die tijd dient men echter te
weten, welk goed de gezochte in leen had, anders is men veroordeeld zelf alle
klappers op namen in de registers door te nemen. Dat kan een heel werk zijn,
gelet op het aantal registers dat over 1433 tot 1798 aanwezig is: dat zijn zevenenze-
ventig delen, bijeen meer dan twaalf strekkende meter op de plank en per stuk
7 a 10 kilo zwaar. Ik zwijg nog over de problemen die rijzen wanneer men niet
weet aan welk leenhof een goed leenroerig was. Dan waren er alleen in Holland
al meer dan tweehonderdvijftig andere mogelijkheden voor de onderzoeker!

Deze massa zal men slechts kunnen beheersen door die toegankelijk te maken.
Buiten Holland is dat gebeurd voor de leenkamer van de graven en hertogen van
Gelre via een repertorium waarop ook een index van personen is gemaakt. Dat-
zelfde geldt voor de leenkamer van de bisschop van Utrecht die bewerkt is tot
1580.

De voorgaande repertoria zijn gepubliceerd in boekvorm. In Holland werd
door de heer C. Hoek in 1956 begonnen met de afdruk van allerlei repertoria
in het jaarboek en vanaf 1959 in het tijdschrift van de Zuidhollandse Vereniging
voor Genealogie, Ons Voorgeslacht. De namen, vanaf 1979 uitgebreid met een
aparte ingang op de patronymen, zijn jaarlijks via de index toegankelijk.

Omdat het aantal repertoria steeds toenam - thans zijn meer dan vierduizend
pagina's met gegevens van leenkamers gevuld - was een overzicht van de leenka-
mers en de artikelen daarover geboden. Dit werd geleverd1 in een werk waarin
ook een index op de plaatsen, voorkomend in de diverse kamers, is opgenomen.
Dit is niet alleen van belang voor het regionale onderzoek maar ook voor de
genealoog, omdat de leenkamer in tegenstelling tot het dorpsgerecht niet door
geografische grenzen was ingeperkt. De lenen konden daarom ver van de plaats
van vestiging van de leenheer liggen. De graaf van Holland had er bij voorbeeld
tot in het huidige Duitsland toe.

Het einde van het leenstelsel werd in 1795 ingeluid door de intocht van de Fran-
se troepen in Nederland. De leenkamers hielden daarna langzamerhand op te
functioneren. •
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Noten
1. J. C. Kort, Overzicht van de leenkamers in Holland, 's-Gravenhage 1987, 2e druk. Dit werk

is voor ƒ 12,50 verkrijgbaar bij het Algemeen Rijksarchief.
2. A. C. F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. I, 's-Gravenhage 1970,

nr. 233 a° 1199.
3. Idem, nr. 239 a° 1199.
4. J. C. Kort, Het archief van de graven van Holland, 889-1581, 's-Gravenhage 1981, p. 110-114.
5. A. S. de Blécourt & H. F. W. D. Fischer, Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht,

Groningen 1967, T= druk, p. 57.
6. Ons Voorgeslacht, jrg. 41, 1986, p. 49, nr. 119.
7. Een repertorium bevat onder het opschrift van een leengoed de namen van de opeenvolgende

leenmannen met verwijzing naar hun akten.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN UIT EEN AMSTERDAMS
NOTARIEEL PROTOCOL (6)

door M. VULSMA-KAPPERS

Vervolg op GN XLIV (1989), p. 408, uittreksels uit het protocol van de Amster-
damse notaris Pieter Carels (not. arch. nr. 712; 4-3-1621 tot en met 8-4-1647).
Voor de gebruikte afkortingen zie GN XLIV (1989), p. 61.

f. 458,12-8-1642; d'eersame Jan Egbertsz van Adeler, mr. kleermaker, geacc. met
Herman Henrixsz Daldorp, ook mr. kleermaker en winkelier, zijn swager, X Lys-
bet Gerrits van 'sHartsenboom, j.d., geads. met d'eersame Jacob Willems, lig-
terman, haer bloetvrient en vooght, mitsg. Gerrit Kornelisz Vreek, weesmr. tot
Sloten ende mede geordonneerde vooght, benevens Jacob Willemsz over d'selve
Lijsbet Gerrits. Get. Barent Dirxsz en Jan Dassonville, burgers.

Bg. brengt in d'waarde van 3000 gl. aan of versekert op d'navolgende percelen, te weten huis
en erf st. en leg. op de Heregraft op de hoek van de Huidestraat, nogh het huis en erf daaraghter
aan komende met de gevel in de Huidestraat, het huis en erf op de oostzyde van de Flueleburghwal
uithangende Sint Laurens, 31 morgen lants leggende in 't gebiet van t oudebroek(?) buijten der
Elburgh, behalve zijn meubels en huisraad. Bd. brengt in de gerechte helft van omtrent aghtien
madden lant leggende in de ban van Oostdorp ande nieuwe binnevaart, met de helft van't hoij-
huis en nogh d'helft van't nieuwe getimmerde huis, mits daartoe nogh betalende soveel als 't
accoord tusschen haar en Duyf Klaas haar moey mede brenght na luyt d'acte daarvan zynde
alsmede de notitie D. van ter weeskamer tot Sloten geregistreert, nog d'som van 1000 gl. in gelde
op rente staande, behalve kleding, imboel etc. Goed erft terug. Douarie bd. 1000 kar. gl. met
imboedel; bg. 500 kar. gl. met imboedel. Winst en verlies half half; erf geen winst.

f. 460, 6-10-1642; Worin Cornelisz, huysmansgesel, wonende tot Rijkeroort,
geads. met Cornelis Jacobsz, huysman, zijn vader, X Trijn Centen, j.d., woon.
buytenveltwert inde banne van Amsterveen, geads. met Jan Cornelis Gerridden,
won. mede buyten veldtwert, ende Cornelis Allerden [Allersz], huysman inde
Banne van Ouderkerck opt de Bilt, voochden over d'selve Tryn Centen. Get. Ni-
claes Kruys en Marten Fransz.
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Bg. brengt in 500 car. gl. in gelde boven uijtsettinge van clederen. Bd. brengt in de helft van
ontrent sestien morgen landts legg. opt Schiphol in de banne van Aelsmeer ende Rykeroort met
thuijs, werff en hoybergh daerop zynde, Daervan d'ander helft toebehoort Willem Centen de
bruytsbroeder, belast int geheel met 1150 gl. hooftsomme, en kleding. Bd. univ. erfgenaam, mits
uitkerende zijn erfgenamen 50 gl. eens (hiervan uitgesloten de goederen, die bg. staande huw.
zal erven; dat goed erft terug). Bg. Langstlevend erft de helft van de gemene goederen; de andere
helft gaat naar haar vrunden. Erf, zo van bg. als bd., staande huwelijk gekregen, keert terug
naar de zijde van waar het gekomen is.

f. 462, 9-10-1642; Jacob Holt, j.m., bontwerker, geacc. met d'eersame Koenraet
Holt, mede bontwerker, en d'eerbare Marritgen Barents, sijn vader en moeder,
X Geertruyt Jans, j.d., gead. met deersame Jan Koenen, swaertveger, haar vader,
en d'eerwaerdige Hermanus van der Linde, predicant tot Broeck in Waterlant,
haar aengehylickte neeff, poorters, exemt de voors. Harmanus. Get. de voorn.
Harmanus van der Linde en Marten Frans.

Privé spec. Goed erft terug. Douarie bd. 600 car.gl.; bg. 300 gl. Winst en verlies half half; erf
geen winst.

f. 464, 10-10-1642; Evert Jacobsz, kistemaker, j.m., X Maria Vranken, wed. van
Jan Geraerdts, varentman, inwoonders. Get. Marten Fransz Besteben en Elias
Dircx, chirurgynsknecht.

Bg. brengt in kleding etc. en 600 car. gl. en t gereetschap tot het kistemaken dienende. Bd.brengt
in kleding en huisraad. Bij kinderloos overlijden van bg. is bd. univ. erfgenaam, mits uitkerende
aan zijn vrunden 400 gl. eens. Bg. langstlevend behoudt zijn ingebrachte goed en deelt de inge-
brachte goederen van de bd. gelijk met Michiel Jansz, haar voorsoon. Winst en verlies half half;
erf is winst.

f. 465, 22-10-1642; Robbert Symonsz [Robbert Linsens], schuijtevoerder aen de
nieuwe brugsteijger, wedr. van Styntien Adriaens, woon. op de brouwersgracht,
X Geert Jacobs, laast wed. van Gerrit Claesz, vleeshouwer, woon. mede op de
brouwersgracht. Get. Niclaes Cruys en Marten Franss [Besteben].

(doorgehaald: geen gem. v. goed). Bg. langstlevend is univ. erfgenaam, zal bruids erfgenamen
uitkeren 50 gl. eens. Bd. langstlevend zal houden kleding en juwelen, een glase kas met 30 stux
porceleyn, een bed met toebehoren en 100 kar. gl. Rest erft op bgs. vrunden. Winst en verlies
voor bg. en zijn erfgenamen.

f. 467, 1-11-1642; d'eersame Rienik Jansz, wedr. van Grietjen Outgers, kruide-
nier, woonaghtigh tot Lewerden in Vriesland, X d'eerbare Annetjen Ottens, j.d.,
geads. met d'eersame Otto Jansz, kousseverkoper, burger d. st., hare vader ende
vooght. Get. Nicolaes Henrixsz, mede Nots. Publ. en Barent Dirxsz, burgers.

Bg. brengt alle goederen in. Bd. brengt in kleding, juwelen en zo bewezen van moeders erfenis
als anders 1568 kar. gl. Bruid is univ. erfgenaam, mits uitkerende aan Willem Rienix syn oom
200 kar. gl., Iempk Rienix syn moey 50 kar. gl., d'Armen van de gereformeerde religie tot Wester
Nikerk 50 kar. gl., Bote Martens syn neef 100 kar. gl. en Jan Hillebrants sone van Hillebrant
Hessels 100 gl., of hun erfgenamen. Bruids kleding, juwelen, ingebrachte en geërfde goederen
erven terug naar haar zijde. Overwinst en verdere goederen des boedels blijven bij de bg.

f. 469, 9-12-1642; Clement Jansz, van Nieuwever.., j.g., woonen. tot Aelsmeer,
en Dirck Jansz Diggel, huysman tot Ryckerooit in den name van Baertien Lou-
rens, j.d., toek. bruid, dochter van Lourens Jansz Diggel zijn overleden broeder,
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woon. mede tot Aelsmeer. Get. Nicolaes Kruys en Sijvert Kreijs [Kraes], inwo-
ners.

In te brengen goederen in distincte spec. Bij kinderloos overlijden erft bgs. goed terug. Bg. langst-
levend krijgt de helft van de goederen; andere helft aan bruids kinderen of haar vrunden. Winst
en verlies half half; erf - zo de bg. eerst sterft - geen winst.

f. 470, 10-12-1642; d'eersame Johannes Boelen, koopman, out 24 jaren, geacc.
met d'eerbare Catharina Sijmons, wed. van Jacob Boele, zyne moeder, Gerbrant
Ban, zijn susters man, en mr. Joris Ghisen [Ghijssen] (doorgehaald: en Francisco
Gandij) syne goede bekende, X d'eerbare Anneken Everts van Hulst, j.d., geads.
met d'eersame Evert Karelsz van Hulst ende Grietje Willems, eghteluiden, hare
vader en moeder, Sr. Nicolaas van Hulten ende Sijmon Klaasz Poort [Port],
koopl., hare goede vrunden, Burgers. Get. de resp. adsistenten.

Bg. brengt in 2000 car. gl. van zijn vaderlijke erfenis ende nogh 3000 car. gl. by hem selfs in
komp? met zijn moeder geconquesteert, en uitsettinge van kleding enz. Bd. brengt in 3000 car.
gl. en uitsettinge, mitsg. bruiloft... en de toekomende eghteluiden een jaar na de bevestigingh
des huwelijks bij de toekomende bruyts ouders in huis ende de kost sullen mogen wonen ende
de kost vry genieten. Des dat de bg. gedurende tzelve jaer zyn winckelneringe ten huijse van
zyn gemelte moeder vry sal mogen doen. Bij kinderloos overlijden erft goed terug. Bruids doua-
rie 2000 kar. gl.; bg. 1000 gl. Winst en verlies half half, erf voor winst.

f. 472, 5-1-1643; Krijn Jelisz, j.g., schietschuitvoerder op Uitreght, geacc. met
Jelis Krijnen, mede schietschuitvoerder op 't uitersse veer ende Aaltje Jans, egh-
teluiden, sijn vader en moeder, X Judith Benjamijns, j.d., geads. met Engeltje
Egberts, wed. van Benjamijn Benjamyns, hare moeder, poorters. Get. Barent
Dirxsz en Hendrick Jansz.

Boven uitsettinge sal bg. mogen gebruiken om t voors. veer van deser stede op Uitreghl heen
en weer te varen ende de Cooplieden en anderen met t overbrengen van desselver goederen te
dienen, sijne voorn, vaders schietschuit met deselve gereetschappen ende toebehoorten van dien,
mits dat hij van alde winst daer mede gedaen werd aan sijne voorn, vader sal uitkeren een gereghte
darde part ende dat voor de tijt van een jaar ofte soo lange als de voorn, sijne vader sal believen
ende goetdunken. Bd. zal inbrengen twee woningen en erven, st. en leg. naast malkanderen onder
een dak in de Betaniedwerstraet, kleding en uitzet, en 900 gl. Winst en verlies half half; erf is
winst.

f. 474,12-1-1643; d'eersame Adriaan Willems van 's Gravendam [van Schrawven
Dam], schoolmr. tot Reinsburgh, wedr. van Aaltje Gysberts van Nieuweveen, X
de eerbare Bijtje Heimans, geboortigh tot Naarden, j.d., woonende by d'heer
Pr. Kornelisz Hooft Drost van Muyden, Balju van Goijlant, geast. met Sr. Jo-
hannes van den Rosiere, boekhouder, haar goede bekende. Get. Johannes van
der Rosieren en Pieter Mickhout.

Geen spec. Tevreden met eikaars goed. Volgens gemeenlantsreght ende costume van Hollant sal
wesen commeny en gemeenschap van goederen. Bruids douarie 400 kar. gl.; rest half doorge-
deeld.

f. 476,10-3-1643; Jacob Jacobsz Koster* van de waagh, wedr. van Teuntjen Cor-
nelisdr. X Maritjen Louris, geboortigh van Aalsmeer, bejaarde dochter, geads.
met d'eersame Klaas Henrixs de Graaf, collecteur in de nieuwe waagh, haar goe-
de bekende ende voogt in desen gekoren. Get. Klaas Henrix de Graaf en Barent
Dirxz, burgers.
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*kennelijk heeft men indertijd over het hoofd gezien, dat een deel van het beroep
niet werd vermeld.

Bg. is univ. erfgenaam, mits uitkerende 250 gis. eens aan haar vrunden. Bruid heeft alleen haar
klederen en enig huisraad. Bruid langstlevend, krijgt een kindsdeel, of bij vooroverlijden van
bgs. twee voorkinderen, de helft van de goederen; de andere helft naar bgs. vrunden.

f. 478,16-5-1643; d'eersame Isaac GerritszKok [Cook], wedr. van Jannetje Ger-
rits, X d'eerb&re Annetje[AnnaJ Olferts, wed. vanCornelis Meinertsz, poorters.
Get. Barent Dirxsz en Josephus Krispe, burgers.

Aparte spec. van in te brengen goederen.

f. 480, 3-7-1643; Pieter Jansz, scheepstimmerman, j.g., out 23 jaren, geacc. met
Francyntje Omaars, wed. van Jan Jansz, kruytmaker, syne moeder, X Aafje
Klaas, wed. van Jacob Joppen, geast. met Pieter Isbrantsz, koopman tot Ulpen-
dam, haar behoude neef ende vooght in desen gekoren, inwoonders. Get. Barent
Dirxsz en Joseph Krispe.

Bg. heeft alleen zijn kleding. Bruid brengt in behalve kleren enz., een obligatie van 800 gl. t.l.v.
t gemene lant van Hollant en Westvrieslant ten cantore van de ontfanger tot Leiden; nogh een
obligatie van 300 gl. t.l.v. Klaas Reinertsz tot Ilpendam, haar swager; item al haar inboel ende
huisraden, waarvan hierna spec. volgt. Bruid behoudt boven kleding en ingebracht goed, de helft
van de winst staande huwelijk gevallen. Bg. langstlevend komt ter halver goederen van de gehele
boedel. Erf voor winst.

f. 482, 9-9-1643; d'eersame Bernardus Tigurinus, predicant tot Hauwert in
Noorthollant, geacc. met d'eersame Volkert Sijbrantsz van Surigh, syn vader, X
d'eersame Susanna Denijs,].d., geads. met d'eerbare Sara Tielen [Sara Seymens],
wed. van Denijs Deonijsz hare moeder, item Herman Nuijen ende Jacob de Ko-
nink, beide haar swagers, poorters. Get. de resp. ads.

Twee distincte spec. Goed erft terug. Bruids douarie 600 car. gl.; bg. 500 gl. Winst en verlies half
half; erf geen winst.

f. 484, 15-12-1643; Sr. Sijmon Jacobszde Vries, koopman, geacc. met d'eerbare
Aaghje Symons, wed. van Jacob Jansz Appelman, syn moeder, item Jan Appel-
man, syn broeder, Dirk Muller, syn swager, ende den E. Jacob Sijmonsz de Vries,
zijn oom, X Juffrou Marüjntje Selijns, j.d., geads. met Sr. Jan Selyns, koopman,
en d'eerbare Elisabet Reepmaker, hare vader ende moeder, Sr. Abraham de Sade-
laar, hare swager, Sr. Henrik Selyns, D'heer Jacob Reepmaker ende De. Petrus
Reepmaker hare ooms, burgers. Get. de adsistenten.

In te brengen goederen en douarie in aparte spec. Goed erft terug. Winst en verlies half half;
erf voor winst.

f. 486, 15-12-1643; den manhaften Govert Vorens, kap. ter zee ten dienste deser
landen, wedr. van Katharina Klaas, X d'eerbare Marijtje Jans, wed. van Hart-
man Wijngaartsbergh, lakenkoopster, poorters. Get. Tomas van Wij merbeek en
Jan Klaasz, timmerman, inwoonders.

Bruid houdt buiten gem. v. goederen voor haar eigen apart 2500 car. gl. Zij brengt in de vruchten
van die 2500 gl. en al haar andere goederen. Bg. brengt al zijn goed in. Goed erft terug half
half ten wederzijden. Winst en verlies half half; erf voor winst.
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f. 488,4-1-1644; Nicolaas leFevre, hovenier, wedr. van Aaltjen Klaas, X d'eerbare
Maghtelt Jans, wed. van Jan Jacobsz van Marken, makellaar, inwoonders. Get.
Barent Dirxs en Joseph Crispe, burgers.

Geen gem. v. goed. Aparte inv. van bruids goed. Bruid brengt in de vruchten van haar goed.
Goed erft terug. Bg. zal de huishouding bekostigen.

f. 490,12-2-1644; d'eersame NicolaasHermanszRoothoet, eertijds geadmitteer-
de makellaar, wedr. van Grietje Henrix, X Jannetje Jemmes, van Texsel, j.d.,
geads. met d'eersame Volkert Douwes, koopman, haar goede bekende, poorters.
Get. Barent Dirxs en Joseph Crispe.

Bruid heeft alleen haar kleding. Bg. houdt 6000 car. gl. buiten de gem. v. goed. Aparte spec.
van zijn goed. Goed erft terug. Bruids douarie boven kleding, 5000 car. gl. en de helft van de
imboel. Bg. langstlevend dan gaat haar kleding naar haar zijde; de gemelde 5000 gl. pas na zijn
overlijden uit te keren aan haar erfgenamen, zonder de helft van de imboel.

f. 492, 24-3-1644; d'eersame Abraham Persoons [Parsoons], konstafsetter, j.m.,
geacc. met d'eersame Susanneken Mariens, wed. van Lambert Persoons, syne
moeder, mitsgaders Francois van der Kappelle, koopman, sijn oom, X d'eerbare
Maiken Henrix, wed. van Jacob Kornelisz, kuiper, geads. met d'eersame Henrik
Aukes, gesworen makellaar, haar vader, poorters. Get. Barent Dirxs en Joseph
Krispe.

Geen gem. v. goed. Goed erft terug. Bg. zal de huishouding verzorgen. Bruid brengt in de vruch-
ten van haar goed en zal haar devoor doen.

f. 493,4-4-1644; d'eersame Kornelis Dirxs Haan, Keurmr. van de scheepstouwen,
wedr. van Grietje Oyens, X Haasje Symons of Sijbes, j.d., geads. met d'eersame
Henrik Schaaf, mede nots. publ., by welke zy als dienstmeyt heeft gewoont, bur-
ger en inwoonderse. Get. Henrik Schaaf en Wouter Oorthoorn, burgers.

Bg. brengt in huis en erf st. en leg. op de noortzijde van de Lindegraft met twe huisen en erven
daaraghter in te gaan van de Goutbloemstraat; Nogh een huis en erf op de selve zijde der voors.
graft daar de Haan in de gevel staat; een huis en erf staande ande zuijtzyde in de Boomstraat
daar mede de Haan in de gevel staat ende een huisje en erf st. en leg. in 't Huij-potsteeghje uitko-
mende an d'oostzyde van de Heregraft, mitsgaders alle zyne inboedel, kleding enz. Bruid zal
inbrengen de interessen van 4000 gl. onder de ontfanger van des gemene Lants middelen tot
Haarlem, ende 2000 gl. onder den ontfanger tot Alkmaar respective an de Lande van Hollant
en Westfrieslant op interest gestelt, kleding enz. Waarenboven sij nogh heeft an brieven en effec-
ten 2085 gl., die zij buijten dezen houwelicke is houdende om daaruijt te betalen an hare suster
Wijkje Symonsdr d som van hondert gis. jaarlix haar leven langh volgens 't contract met haar
gemaakt. Goed erft terug, uitgezonderd de imboel. Bds. douarie jaarlix 200 kar. gl. levenslang;
bg. jaarlix 150 gl. levenslang. Voor deze uitkering moeten de erfgenamen caveren. Langstlevende
houdt imboel; na overlijden half en half gedeeld. Winst en verlies half half; erf geen winst.

(Wordt voortgezet)
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PEREMTOIR GEDAGVAARD

Alzo Karel Finck, in het jaar 1757, uit Pillau in Pruissen naar Holland vertrok-
ken, zedert den tyd geen berigt van deszelfs verblyf heeft gegeven, word dezelve
of zyne wettige erven door de magistraat van Pillau by deze peremtoir gedag-
vaard om voor den 26 Juny 1782, zig aantegeven tot het ontvangen der erfportie,
hem Karel Finck of derzelfs wettige erven toegevallen, zullende, by nalatigheid
van dien, gemelde erfportie na deszelfs hier wonende naastbestaanden toegewe-
zen worden.

Pillau den 15 November 1781
(Utrechtsch Nieuwsblad 1781, no. 152, 19 december)

WAT WENST U TE WETEN? (17)

Waar ligt of lag de plaats St. Annekerk? Dit vraagt de heer P. C. J. Bijl te Assen
zich af. Hij kwam deze plaats tegen in een ondertrouwinschrij ving te Amsterdam
van 13 juni 1676. Op deze dag werd Cornelis Cornelis van St. Annekerk, blecker,
in de echt verenigd met Marritie Jans van Amsterd(am). Ondanks diepgaand
onderzoek in geografische woordenboeken en atlassen is niet kunnen vast te
staan waar St. Annekerk is te situeren.

Op de vraag over gelatine afgietsels van penningen (GN XLIII (1988), p. 368)
kwam een reactie binnen van Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet. Ge-
latine afgietsels werden vroeger gemaakt in plaats van foto's. Zij dienden als
'beeldinformatie', die gemakkelijk te versturen was. Het Penningkabinet bezit
zelf één kleine verzameling gelatine afdrukken van munten. Er bestaan voor zo-
ver bekend geen catalogi van dit soort afdrukken.

De heer P. G. Hoefnagel teZoetermeer vraagt zich af wat de term beterschap,
hetwelk voorkomt in een schepenakte, betekent. Volgens het Middelnederlands
woordenboek van Verwijs/Verdam betekent beterscap voordeel, baat, winst;
ook het bedrag waarmede gedurende de huurtijd de waarde van een verhuurd
goed is vermeerderd.

Eén van de voorouders van de heer J. A. Vens te Rockanje geeft in 1720 als
beroep op kuitspinder. Deze voorouder, woonachtig te Nij kerk, was tevens wol-
kammer en volder. De heer Vens zou graag te weten willen komen wat dit beroep
inhield.

Twee vragen bereikten de redactie van mevrouw E. de Graaf-Hoornsman te
Den Helder. Ten eerste is haar niet duidelijk wat wordt bedoeld met 'te reekenen
naar den rang van het Noorthollants versterfregt'. Deze zin staat in een testa-
ment uit 1724.
Ten tweede zou ze meer willen weten over de 24 families, in het geheel 184 perso-
nen, die waarschijnlijk in 1516 uit Noord-Holland afkomstig, zich vestigden op
het eiland Amager bij Kopenhagen. (Zie ook: Het Nederlandsche Zeewezen,
1916, p. 339).
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De heer P. den Breejen te Utrecht vraagt of er tijdens de Republiek een vaste
gewoonte bestond om niet door de vader erkende buitenechtelijke kinderen een
patroniem toe te kennen. Is dit het patroniem van de moeder of toch de naam
van de meest waarschijnlijk geachte vader? Een mogelijke aanzet tot een ant-
woord is dat hiervoor geen regels zijn te geven. Als de moeder ongehuwd bleef
gebruikte men soms haar patroniem zoals Mariazoon. Een jong meisje dat een
onecht kind kreeg waarvan de vader niet bekend was, kan later wel getrouwd
zijn. Het voorkind kan dan naar haar man zijn genoemd. Maar hoe heette het
kind in die tussentijd? Dan is er nog de mogelijkheid dat een meisje een 'overspe-
lig kind' kreeg van een gehuwde man. Of deze er zo op gesteld was dat zijn patro-
niem werd gebruikt, is de vraag. Het komt ook voor dat een onecht kind het
patroniem aannam van zijn stiefvader.

In de Schür (GN (XLIV (1989), p. 255) kan inderdaad een boerderijnaam zijn.
Dit schrijft de heer C. Taanman te Bennekom. De Schürhof te Klein Mimmelage
heette zo omdat de door de schatplichtige boeren afgeleverde veldvruchten daar
moesten worden opgeslagen. De bewoners noemden zich Schürman. Zie ook
'Onze voorouders rondom Monslage in het Artland', p. 29, door C. Taanman.

'In 1373 deed Robrecht van Arckel de ophelling van zijn Heerlijkheid Greven-
brouck. Hij had deze ontvangen van zijn oom de prins-bisschop van Luik'. Dit
is een citaat uit een artikel in een krant uit omstreeks 1900. De heer J. S. de Lan-
gen te Wekerom zou graag willen weten wat met ophelling wordt bedoeld. Moge-
lijk is de bedoeling 'ophoudinge' of 'opheldinge', in de betekenis van verheffing
van een leen.

De heer J. M. Waagmeester te Bussum vroeg naar de betekenis van de naam
Heerengeld (GN XLIII (1988), p. 133). Hij kreeg antwoord van het P. J. Meer-
tens Instituut te Amsterdam dat dit wordt verklaard in het Middelnederlandsch
Woordenboek door Verwijs en Verdam: 'Eene ten bate van den heer geïnde be-
lasting of opbrengst.' ; . •

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.

Adel

De Nederlandse Adel, Besluiten en Wapenbeschrijvingen — Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage,
1989.

Naar aanleiding van het 175-jarig bestaan van de Hoge Raad van Adel in 1989 verscheen boven-
staand boek bij de Staatsdrukkerij Uitgeverij te 's-Gravenhage. Blijkens het voorwoord gelden de
heren G. P. Nijkamp en mr. O. Schutte als de samenstellers van deze jubileum-uitgave.

Uiteraard roept dit werk herinnering op aan het boek dat een kwart eeuw eerder, ter gelegenheid
van de 150-jarige herdenking het licht zag onder de titel 'De Hoge Raad van Adel, geschiedenis en
werkzaamheden'. Uiterlijk heeft het er stellig veel van weg, maar toch is nu naar een heel andere
formule voor de inhoud gezocht. De hoofdmoot van dit boek bestaat uit een opsomming per geslacht
van alle souvereine en koninklijke besluiten waarbij aan personen adelsgunsten zijn verleend, alsook
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daarmede verband houdende kwesties, zoals wapenverleningen, c.q. -veranderingen. De wapens zijn
daarbij nauwkeurig beschreven, dikwijls in de diverse achtereenvolgende versies waarin ze zijn uit-
gevoerd.

Het inleidende hoofdstuk ontkomt er niet aan het terrein van het eerdere jubileumboek te betre-
den. Maar ook de laatste vijfentwintig jaren hebben hun rol in de geschiedenis. Zo lezen wij b.v.:
'Een verschijnsel dat zich daarentegen juist in de laatste tijd heeft aangediend, is het verlies van een
adellijke geslachtsnaam, hetgeen met zich meebrengt dat ook het eraan verbonden adellijk distinctief
niet meer kan worden gevoerd. Dit heeft zich tot nu toe voorgedaan bij vier families. Het betreft
hier minderjarige kinderen aan wie (na echtscheiding van hun ouders) vergund is de naam van hun
moeder of stiefvader aan te nemen. Adeldom en distinctief gaan hiedoor in principe niet verloren,
maar komen wel de facto te vervallen. Deze situatie wordt met de term "sluimerend" aangeduid.
Mocht de oude naam weer worden aangenomen, dan wordt de adellijke status daarmee automatisch
weer in het leven geroepen.'

Op de rijke schakering van verwikkelingen die bij een dergelijke herleving van de oude naam zou-
den kunnen ontstaan, wordt wijselijk niet ingegaan!

Het boek besluit met een index op wapenfiguren, voorkomende in de blazoenen van de beschreven
families, een index op wapenspreuken en een alfabetische lijst van de Nederlandse adellijke familie-
namen met vermelding van jaartallen van nobilitatie, titels enz.

Resumerend kunnen wij zeggen dat de jubilerende instelling een weliswaar wat plechtig, maar
toch nuttig naslagwerk m.b.t. de Nederlandse adel heeft verzorgd.

Genealogieën

G. J. Westerink, De families West(e)ri(n)k, een verzameling gegevens over alles wat Westeri(c)k,
Westering(h) of Westerin(c)k heette en nog heet, Veenendaal, 1988.

Zonder meer een indrukwekkend boek, zowel door formaat, omvang en inhoud. Reeds eind jaren
twintig was de belangstelling van de heer Westerink voor zijn familie gewekt, omstreeks 1935 begon
hij feitelijk met onderzoek en eigenlijk heeft hij dit, met tussenpozen weliswaar, tot nu toe voortge-
zet. Hij heeft zich daarbij niet tot zijn eigen familie beperkt, maar steeds naamgenoten en bijna-
naamgenoten in zijn naspeuringen betrokken. De titel van zijn boek legt er al getuigenis van af.
Zo is een groot aantal families bijeengebracht waarvan sommige redelijk tot zeer uitgebreid, andere
weinig talrijk zijn geworden. In diverse stamgroepen, onderverdeeld in stammen, worden ze aan ons
voorgelegd. Veel families Westerink vinden hun oorsprong in het midden of het meer oostelijk deel
van ons land, maar er zijn er ook in Noord-Holland en elders. Her en der treft men in dit boek van
434 pagina's plus register, nog illustraties aan. Er zijn ook staten en schema's opgenomen maar de
zuiver genealogische tekst voert de boventoon. Al met al een werk dat respect afdwingt!

De prijs bedraagt ƒ 36,50 (excl. ƒ 7, - portokosten) en dat is voor een boek als dit bepaald goed-
koop. Te bestellen door overschrijving op postbankrekening 413990 van drs. G. J. Westerink, Prins
Willem-Alexanderpark 395 te Veenendaal.

Peter R. Gülicher, Die Abstammung der Familie Gülicher und anderer bürgerlicher Geschlechter
von Adolf Herzog von Geldern, Köln, 1989.

Begin juni 1989 kwam dit boekje via postbus 976 in ons bezit. Enkele weken later werd ons het
overlijden van de auteur medegedeeld. Deze schrijft ook dat hij door ziekte gedwongen werd zijn
werkstuk eerder af te ronden dan hij anders van plan was geweest. Desondanks is een goed en lezens-
waardig produkt afgeleverd. Gülicher begint met een afstammingsreeks van zichzelf via geslachten
Schulte, Dowy, Von Rieber, Von Momm zu Wintersohl, Von Geldern naar Reinhard von Geldern,
bastaardzoon van Adolf Graaf van Egmond, hertog van Gelre (1438-1477). Voor genealogen is met
name de bewijsvoering m.b.t. Anna, geb. tussen 4-6-1607 en eind 1609 als dochter van Reinier van
Gelre en diens tweede vrouw Helena von Wrede interessant. Het hier beschrevene is tevens een aan-
vulling op het bekende boek van dr. A. W. E. Dek 'Genealogie der Heren en Graven van Egmond',
's-Gravenhage, 1958.

Aan iedere schakel in de reeks wordt een kort hoofdstukje gewijd, terwijl ook aandacht wordt
besteed aan families van latere afstammelingen, Dowy, Lengelsen, Hurst e.a.

Het boekje heeft nog een tweede deel en dat biedt een aanvulling op het eerdere werk van de auteur
over protestantse families Gülicher; daarnaast ook genealogieën van enige Markische families, waar-
onder Hengstenberg uit Ergste, later te 's-Gravenhage.
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Wij betreuren het heengaan van deze jonge en talentvolle genealoog; met zijn laatste arbeid heeft
hij de genealogie nog een dienst bewezen.

R. F. VULSMA

J. A. van der Heijden, Genealogie van de familie van Nistelrooij, 2 delen, z.p. en z.j.
In twee, qua uiterlijk zeer verschillende delen worden enkele families Van Nistelrooij behandeld,

voorkomend in Nuland en Geffen. De stamboom in deel I vangt aan in 1702, die in deel II in het
midden van de 17de eeuw. Een aantal bijlagen geeft schematisch inzicht in de onderlinge samenhang.
De registers bevatten vele namen. Om slechts enkele te noemen: Van der Doelen, Van Grunsven,
Van der Heijden, Heijmans, Van de Ven en Verstegen. Het zou prettig zijn geweest als in elk geval
van de familie Van Nistelrooij ook de voornamen zouden zijn opgenomen. In de jongste generaties
krijgen roepnamen de voorrang boven de officiële namen, wat in een genealogie minder juist is.
Het geheel wordt verlevendigd door een groot aantal veelsoortige illustraties.

De prijs van deel I bedraagt ƒ 50, - en van deel II ƒ 20, - , exclusief portokosten. Beide zijn te
bestellen bij J. van der Heijden, Vermeerstraat 5, 6165 AH Geleen.

R. HOFMAN

A. F. I. Sauter, SauterFamilieboek, Kalmthout/België, dec. 1988; eigen uitgave; niet doorl. gepagi-
neerd, losbladige ringband; met indexen.

De naam Sauter en varianten vindt men o.a. in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland maar ook
buiten Europa. In diverse overzichten geeft de auteur de samenstelling van meerdere takken weer
vanaf 1598 tot in de huidige tijd. Historische achtergronden, familiegeschiedenissen, e.d. verluchti-
gen het geheel, evenals reprodukties van foto's, bidprentjes en akten. Gezien de sterke spreiding van
de onderscheiden takken heeft de samensteller zeker geen gemakkelijke taak gehad. Hij houdt zich
aanbevolen voor aanvullende bijdragen en informatie.

Adres: Ericalaan 53, B-2180 Kalmthout/België.

P. J. K. VAN WERKHOOVEN

Huizen

Wiet Kühne-van Diggelen, Het deurtje van Zwolle; Herinneringen aan een Honderdjarig Heren-
huis, Hoogeveen, 1988.

Klein Wezenland no. 18, sinds 1933: Burg. van Royensingel 18, over dit adres gaat dit aardige
boekje. Maar natuurlijk ook en vooral over de mensen die er woonden. In de jaren rond 1930 was
dat mr. Bernard Pieter Gezinus van Diggelen (geb. Winschoten 17-4-1866, overl. Zwolle 22-12-1944),
advocaat te Zwolle en wethouder aldaar en ook de grootvader aan vaderszijde van de schrijfster,
die vele jeugdherinneringen in dit werkje heeft vastgelegd.

Het zeer grote herenhuis wordt kamer voor kamer beschreven, de zolders, de tuin, alles van uit
de memorie van nu zo'n 55 a 60 jaar geleden. Wie eveneens een plaats vindt in het verhaal is de
koetsier/chauffeur/oudste bediende, L. J. Deggert. Speciaal voor hem was een klein huisje in de om-
geving gebouwd; hij woonde dus 'bij het werk'.

Het boekje geeft de sfeer van het leven in zo'n heel groot, deftig huis heel goed weer. Vele foto's
helpen de lezer nog bij de beeldvorming. De laatste acht bladzijden zijn enigszins genealogisch van
aard, als de autrice daar in het kort de levens van de drie generaties Van Diggelen beschrijft die in
Zwolle hebben gewoond: Bernhard Pieter Gesinus (1815-1868), diens zoon mr. Pieter Johannes
Gesienus (1837-1907) en diens zoon, de eerder genoemde grootvader.

Via de boekhandel is Het Deurtje van Zwolle verkrijgbaar.

Kwartierstatenboeken

Scheveningse Kwartierstaten, Eerste Boek, onder red. van E. A. L. Maartense, tweede uitgebreide
editie, Scheveningen, 1989.

Een boek met niet uitsluitend, maar toch hoofdzakelijk Scheveningse kwartieren, 269 pagina's,
in totaal 42 kwartierstaten, een aantal t/m kwartier 31, vele andere tot zover men is kunnen komen.
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Zonder meer een rijke bron voor Scheveningse genealogie. Wie oudere kwartieren in deze bad- en
havenplaats heeft, moet wel bijna aansluitingen vinden in dit werk dat tot stand kwam door mede-
werking van de leden van het Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen.

Uiteraard treffen we regelmatig op allerlei plaatsen in de kwartierstaten de bekende Scheveningse
namen aan, zoals Jol, Knoester, Van der Zwan, Taal, Toet, Pronk, Tuit, Den Duik, Spaans, Harteveld,
Korving, Mos, De Niet, Den Heyer.

De redactie heeft geen inhoudelijke vergelijking van de kwartierstaten onderling toegepast, het-
geen in enkele gevallen tot afwijkingen, vooral in de volledigheid van de gegevens heeft geleid. Niet
steeds is ook duidelijk aangegeven wie de inzender van de staat is. Misschien moeten we aannemen
dat dat steeds de kwartierdrager is, tenzij anders wordt vermeld, maar zekerheid daaromtrent heeft
de raadpleger van het werk niet. Een adressenlijst van de inzenders zou het contact, althans de eerste
tijd, vergemakkelijken.

Niet bedrukte pagina's worden wel van een paginanummer voorzien. In dat opzicht is dit boek
een lichtend voorbeeld voor alle genealogische (en niet-genealogische) werken. Een uitzondering
hierop vormt de bladzijde direct na de inleiding, waardoor de indruk wordt gewekt dat het laatste
deel van deze overigens interessante introductie wel eens zou kunnen zijn weggevallen.

Voor genealogen met 'Scheveningse belangen' is dit kwartierstatenboek, is dit boek, waarin de
eerste 31 kwartieren steeds in staatvorm, het vervolg in lijsten, gewoon onmisbaar, een 'must'!

Regesten

H. C. M. van der Krabben, Actuarium Crabbense, 's-Hertogenbosch, 1988.
Op 23 maart 1989 is dr. H. C. M. van der Krabben te 's-Hertogenbosch overleden. Kort voordien

deed deze oud-chartermeester van het Algemeen Rijksarchief en docent Frans een oorkonden-
boekje-Van der Krabben het licht zien. Het bevat bijna uitsluitend teksten uit de Bossche Protocollen,
hoofdzakelijk uit de 15de en 16de eeuw.

Voor genealogen die moeite hebben om de teksten in de oude Bossche Protocollen te lezen, en
dat zullen er niet weinigen zijn, is dit boekje dat volledige transcripties van een groot aantal akten
geeft, ongetwijfeld nuttig oefenmateriaal, temeer waar ook vele (wel haast beruchte) afkorten zijn
omgezet in de complete vorm.

R. F. VULSMA

TIJDSCHRIFTEN

Fotocopieën van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger versche-
nen en in de bibliotheek aanwezige tijdschriftartikelen kunnen worden aange-
vraagd bij de Dienst Bestellingen, p/a Adriaan Dortsmanplein 3a, 1411 RC
Naarden. Er worden geen tijdschriften uitgeleend.

Nederland

Amstelodamum, 76e jg., nr. 4, juli/aug. 1989. J. H. van den Hoek Ostende: Molenbranden in
Amsterdam (III). De Kraai [geschiedenis bekend van 1614 af; vele eigenaren (soms voor een zesde
deel) en molenaars passeren de revue, o.a. Har(t)shoorn, Heijdelaar, Knipscheer, De Boer, Weers];
R. P. Siekerman: Een Amsterdamse kol venmaker in de 19e eeuw [Hartwig Siekerman].

De Brabantse Leeuw, jg. 38, no. 2. J. B. van Loon: Van Achtmael alias Decker [te Essen/Nispen,
17de eeuw]; P. L. Leget-Kuijlen/J. N. Leget: Kuijlen in Zuidwest-Brabant [te Berendrecht (bij
Antwerpen) e.o.; 17de-19de eeuw]; Verv. Vermiste Noordbrabanders... in de legers van Napoleon
[lijst met namen en verdere bijzonderheden; Aarts t/m Koks]. Verv. Erfgenamen van heer Ghijsel
Back; §6 Pelgrom de Bie [15de-16de eeuw],
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Dijkbrief, 8e jg., nr. 2, juni 1989 (Polderdistrict Groot Maas en Waal). C. A. Boomsma: Rijke histo-
rie waterschap in Gemeentearchief Nijmegen.

Genealogische Bijdragen Leiden en omgeving, jg. 4, nr. 3, maart 1989. Verv. Ambachtslieden
klooster Leeuwenhorst (1261-1574) [met veel ill.]; A. van Zegveld-Regeer: Kwartierstaat van Suzanna
Dubbelaar [1784-1836; - , Sijtopregt, Van Weerlee, De Gruyter].

Idem, nr. 4, april 1989. P. U. van der Laaken: De familie Dra(p)-Van der Laaken: de stamreeks
van een Leidse vluchtelingenfamilie [afk. van Roubaix; de naam Van der Laaken werd pas eind
17de eeuw definitief gebruikt i.p.v. Dra(p)]; A. van Zegveld-Regeer: Kwartierstaat van Isaak de Kier
[1793-1849; - ; Smit (Marechal), Korenhoff/Koornhoef/Greyncour, Bakker]; C. A. Reichardt:
Kwartierstaat van Hendrica van Dijk (1828-1865) [5 gen.; - ; Veefkind, Van der Waals, Heijmans];
O. Jue: Kwartierstaat Ju/Dieu [probant Willem Frederik Ju, 1819-1869; - ; Dionet, Favier,
Planje(r)].

Idem, nr. 5, mei 1989. T. W. Prins-de Haan: De oudste generaties van het geslacht Blijleven [te
Aarlanderveen en Nieuwkoop; 16de-18de eeuw]; Verv. Leidse kiesgerechtigden in Amsterdam (slot).

Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 4, nr. 3, juli 1989. J. H. M. van der Straaten:
Genealogie Selten [te Mill en Wanroy; 17de-18de eeuw]; P. L. Leget-Kuijlen &J.N. Leget: School-
meesters in de Generaliteitslanden [met naamlijst en bijzonderheden]; Idem: De nazaten van
Adriaan Momboirs [te Tilburg; 18de eeuw]; A. J. Bodemeijer: Van der Laeck te Helmond [stam-
reeks 17de-18de eeuw]; E. J. M. van Leeuwen-Strijbosch: Kwartierstaat Strijbosch [- , Van Deur-
sen, Van Empel, Kluytmans]; Verv. Voogdijstellingen te Hoogemierde ca.; A. van der Donk: Stam-
reeks Timmers te Berlicum [18de-19de eeuw]; Th. P. J. van Herwijnen: Afgegeven ontlastbrieven
te Empel; korte berichten betr. o.a. Van Diesen/Van Vlijmen (te Empel 1825), Adam Rouaan (1712),
De Wees/Lamontagne (1699), erfgen. Jacob en Lisken Coppens (1628), Jacob Wissman, de wed?
Francois La Pierre (1764), Jan Reinbende (1686); Antw. Dossier Freysen; Verv. Overlijdens armen-
rekeningen van Asten (1671-ca. 1790); T. F. Hurks: NG Trouwboek van Sint Oedenrode nader beke-
ken [naamsvergelijkingen met RK-registers]; Aanv. Kwst. Daverveld.

Gens Data, 6de jg., nr. 3, juli 1989. Programmanieuws: R. Croes: Compileren van Gens Data/D87
'verandert het in een super-programma'; J. M. Smit: MSX-II, Gens Data/D87 en dBaselI; S. Stroet:
Hallo 'Klappers' [kopteksten, tekstfile]; A. K. Oudman: Gedcom; Contactrubriek; M. Prudon komt
terug op probleem voorvoegsels als 'de, van der, onder de'; Met reactie van J. G. Lever: Koppen-
snellen.

Heemskring, nr. 1, april 1989. De vorig jaar opgerichte Historische Kring Heemskerk kunnen wij
gelukwensen met het bijzonder fraai (op dik glanspapier) uitgegeven tijdschrift Heemskring, dat
tweemaal per jaar zal verschijnenen. Het is de bedoeling om in ieder nummer de schijnwerpers te
richten op een Heemskerkse familie, met als eerste: Beentjes [ca. 1780 afk. uit Benstrup; aldaar
Beencken. Schema nageslacht Jan Beentjes tr. 1791 Antje Kaasenbrood]. Uit de gevarieerde inhoud
noemen wij artikelen over de boerderij 'Oudt Haerlem', de laatste dorpsomroeper Dirk Zuurbier,
de gronden in Commandeurs en hoe oud Heemskerk is. Secretariaat: Het Laantje 3, 1969 MH
Heemskerk, tel. 02510-30432. Leden ƒ 25,-/donateurs (min.) ƒ 15,- op Rabobank (postbanknr.
470942) nr. 32.62.37.038 t.n.v. Hist. Kring Heemskerk, Laan van Assumburg 28, 1962 TN Heems-
kerk.

Historische Kring Eemnes, jg. 11, nr. 2, juni 1989. W. van Yken: Het geslacht Van Yken. Een schip-
persfamilie in Eemnes [afk. van Zwartsluis; 18de-20ste eeuw].

Holland, 21e jg., nr. 3, juni 1989. J. Pennings: Enige aanwijzingen voor het onderzoek in regenten-
archieven aan de hand van het archief Bisdom.

De Indische Navorscher, jg. 2 (1989), nr. {.CE. Kuipers: Abrahami de Melverda [nageslacht van
Annius A. de M., geb. Kollum 1790, overl. Salatiga 1844]; K. P. Wegener: 'n Mysterie rond Nicolaas
Joseph Diené of Reyneke; P. A. Christiaans: Van Groll [afk. van Zutphen; 18de-20ste eeuw]; Idem:
De oudste generaties van de families Sleebos in Nederlandsch-Indië [18de eeuw]; ./?. G. de Neve:
De oudere generaties van het geslacht Barkey in West- en Oost-Indië [afk. van Bremen; 18de-
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19de eeuw]; Kopie Bijvoegsel der Bataviasche Courant 4 jan. 1823; Verv. Europese inwoners van
West-Java in 1813 [Couperus t/m Hertog]; Verv. Indische fiches [Aartsen t/m Abdon].

Idem, nr. 2, 1989. P. A. Christiaans: Vincent/Van der Parra Breton Vincent; J. N. Maclnroy:
Genealogische problemen en hun oplossingen uit de praktijk van het Indisch onderzoek [met als
eerste voorbeeld de afstamming van Jan Lapré (1829-1873), vastgesteld met behulp van zeden en
gewoonten]; J. C. Vrancken: Indische voorouders op Sumatra's Westkust. Stamreeks van Julie
Elisabeth In 't Veld [oudste generatie te Heinenoord 17de eeuw]; Migratie naar Oost- en West-Indië
[Aalders t/m Baart]; Verv. Europese inwoners [Heukevlugt t/m Lotz]; Verv. Indische fiches [Abdon
t/m Abels].

Idem, nr. 3, 1989. R. G. de Neve: De Chauvigny de Blot; D. van Duijrv Een illustere cousinage.
De nakomelingen 'von Stracka' in Ned.-Indië [na kennismaking van de wat losse omgangsvormen
van enkele hoogadellijke Duitse dames in de vorige eeuw, lezen we over het (ill.) nageslacht van een
van hen]; Verv. Migratie naar Oost- en West-Indië [Van Alphen t/m De Boer]; Verv. Europese inwo-
ners [Lunel t/m Reinking]; Verv. Indische fiches [Abels].

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 17 (1989), nr. 2. J. H. M. Hoen: Enige correcties en aan-
vullingen op kwartierstaat Potten-Petri [o.a. Vroemen/Vroomen, Castermans, a Campo, Van den
Esschen, Nijsten]; R. de la Haye: Een nieuw gebouw voor het Rijksarchief in Luik [adres: Archives
de l'Etat a Liège, Rue du Chéra, 79, B-4000 Liège. Open: ma. t/m za. 8.30-12 en 13-16.30 uur. Het
duitstalige deel van België (de zgn. Ostkantons) heeft in Eupen een eigen Rijksarchief gekregen; de
studiezaal is in het Gemeentearchief aldaar]; Verv. Römkens: A. M. A. Maassen: Wat dus God heeft
verenigd, dat scheide geen mens... [rechtsstrijd over de geldigheid van een huwelijk van Hendrik
Simons en Elisabeth Schutz, 1680]; Verv. Kwst. Bouvrie.

Mars et Historia, 23e jg., nr. 3, mei/juni 1989. A. F. Lancker: Een militaire, burger en particulier
fortcommandant [Johannes Augustinus Dezentjé, 1797-1839].

Met gansen trou, 39e jg., nr. 6-7, juni-juli 1989. J. G. G. P. van de Griend: Over het schoutambt
en de schouten in het land van Heusden [naamlijst en bronvermelding]. Verv. Genealogie Fitters.

Idem, nr. 8, aug. 1989. Verv. Türfvaart Venloon-Den Bosch (3); L. L. M. de Heusden gezegd van
der Sluijse: Een heus Heusdens echtpaar te Heusden [een verwant van de auteur huwde dit jaar te
Heusden, waar zijn voorouders Willem Antonissen Versluijs in 1625 huwde. Op luchtige, relativeren-
de wijze wordt verhaald hoe deze Willem zijn pretentie af te stammen van de Heren van Heusden
via ridder Arnold van der Sluijse, meende te kunnen waarmaken]; Verv. Genealogie Fitters (3).

Nederlands Archievenblad, jg. 93, nr. 2, juni 1989. F. Folkerts: De Nederlandse archieven in de staat
New York en hun bewerkingsgeschiedenis.

DeNederlandsche Leeuw, jg. CVI, no. 5-6, mei-juni 1989. J. W. Schaap: Vroege generaties van het
geslacht Ten Oever en hun verbindingen met het riddermatige geslacht Ovingh [15de-17de eeuw];
G. van Niekerken: Panneboeter [te Zwijndrecht; 17de-18de eeuw]; C. Hoek: Van der Burch [eerdere
publikaties (NL 1970, 1971) over deze Delftse familie verbeterd en van bronopgaven voorzien; 15de-
18de eeuw].

Numaga, jg. XXXVI, nr. 2, juni 1989. J. Kuys: Het Brabantse echec bij Grave en Niftrik in het jaar
1388; O. Moorman van Kappen: Een zeventiende eeuwse Nijmeegse landwinning [aan Joseph Tyler
verleend 1656-1657]; G. Lemmens: Het portret van Peter Kanis terug op het Nijmeegse drieluik.

Ons Voorgeslacht, no. 395,44e jg., juni 1989. Verv. Kwst. Van Zijl/Van Gaalen [9de generatie]; J. C.
Kort: Repertorium op de lenen in Gouderak van de Hofstede Hinderstein, 1470-1784; A. M. Verbeek:
Cohier van de Tiende Penning van de stad Vlaardingen in 1561.

Ons Waardeel, 9de jg., nr 4, aug. 1989. J. W. G. Okken: Het eerste Oudheidkundig Genootschap
van Drenthe [1819-1822].

Het Personeel Statuut, 40ste jg., nr. 4, juli/aug. 1989. P. Vlaardingerbroek: Geslachtsnaam(wijzi-
ging) van kinderen.
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Tabula Batavorum, jg. VII, no. 1, 1989. K. van Ingen: Ene Edele Huysinge thoe Oy [Van Echteld,
Van Telgt/Van Tellicht, Van Langen; 14de-17de eeuw].

Idem, no. 2, 1989. D. Jansen: Gijsbert Stout, een markante Tielenaar uit de 19e eeuw [1806-1881;
o.a. fabrikant van landbouwwerktuigen].

Tussen de Voorn en Loevestein, no. 69, jg. XXV, juli 1989. Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de Historische Kring Bommelerwaard heeft de redactie van het Contactblad voor een bijzonder
nummer gezorgd. Gastvrijheid werd verleend aan plaatselijk actieve groepen, zodat een aardige
almanak voor werkzaamheden in de Bommelerwaard is ontstaan.

TWeestromenland, nr. 61,15.VH.1989. W. va/i/?<w.jum: De hand van God, of. . . [veeziekte 1768-1769
tussen Maas en Waal. Per plaats namen van veehouders met aantallen verloren beesten].

Twente Genealogisch, 5e jaar, no. 3, juli 1989. Korte kwartierstaten van Engbert Walhof [geb.
Enschede 1827; - ; Boswinkel, Vaneker, Overmate]; Gerrit Jan Willemsen [geb. Oldenzaal 1764;
- , Hesselingh, Peterink, Gerritsen] en Anthony Vedders [geb. Markelo 1818; - ; Russchemors,
Kubben, Straten].

Van Zeeuwse Stam, nr. 65, juni 1989. E. B. G. Lokerse: De Zeeuwse tak van het geslacht Buteux
[afk. van Amiens eind 16de eeuw]; Verv. Godshuizen Middelburg [1800]; Verv. Parenteel Aert Arensz
[Witte(ns), Bane, Kruislander, Suijtwerf/Zuijwerf, Breeman, Swaenhil, Van der Kers, Groenewegh,
Noortho(e)ve, Sooijwijck, Blommendael]; NN: Jan Sierevelt, de 'manhafte' schipper der V.O.C, en
zijn nageslacht [18de eeuw]; Antw. De Leeuw, Van Loenhout, Verrijst, Van de Vijver.

Van Zoys tol Soest, 10e jg., nr. 1, zomer 1989. J. J. Bos: Scholen te Soest en Soesterberg; Verv. Lijst
van inwoners in 1786 [Denneboom, Fluit, Kakel].

Veluwse Geslachten, jg. 14, nr. 3, 1989. W. J. A. van 't Ende: Kwartierstaat Bartha van Esveld
[1862-1911; - , Van Bakkenes, Van Hal(l), Nuyen]; B. J. van den Enk: Genealogie Wemerman [te
Zutphen, Voorst, Beekbergen, Apeldoorn; 18de-20ste eeuw]; Losse aant. Wemerman te Zutphen; A.
Veldhuis: Reaktie op problemen met de Wagemansen; N. Berghuis: Genealogie Francksen [herpubli-
katie met aanv. en verb.]; E. J. van Beek: Wapens Van Bee(c)k op de Veluwe en aangrenzende gebie-
den; Kwst. Brouwer-Verheyen [aanv./verb.].

Werkgroep genealogisch onderzoek Duitsland, jg. 15, no. 2, juni 1989. G. L. Meesters: Kymmell
[Abraham K. uit de Pfalz, trad in Zweedse dienst en kwam uiteindelijk in Minden terecht]; A. M.
van Loo-Ditmar: De subsidieregimenten in de Nederlanden en de Barrièresteden; J. Kaldenbach:
Lutherse immigranten in de Zaanstreek van 1675-1811; Idem: Lijst van binnengekomen personen
uit Duitsland uit de volkstelling van 1829 en de ingekomen Duitsers tijdens de eerste wereldoorlog
(doorgaans vluchtelingen).

Uit de familiebladen:
Familieblad Hofman (Groningen), nr. 7, voorjaar 1989. Herinneringen worden opgehaald aan de
amateurtoneelspeler Rut Hofman; Kwst. (5 gen.) van Marikes Hofman (1891-1979).
Familiestichting Huyser, nr. 10, 3e jg., juni 1989. Kwst. en stamreeks van W. M. H. van Leeuwen-
Huizer [geb. 1930; - ; Meyer (te Amersfoort), Van der Rest, Van Berkel]. Verder wordt de aandacht
gericht op zeevarende Huysers en op het nageslacht van Hendrik Huijsers, tr. 's-Gravenhage 1744
Maria Schreuder.
Jelsumer Hoekstra's, 10de jg., nr. 1 (19), 28 juli 1989. Hoekstra's in Deinum e.o. met gegevens Faber
te Jellum.
De Nijdamstra Tynge, 41e jg., nr. 3, mei/juli 1989. Verv. Hellingbazen, nu te Woudsend. Bijlage:
Het Nijdamstra-boek nr. 3, 1989. Generaties VIII-XI Nijdam en Wijnja.
Pors Post, nr. 42, 13e jg., 2e en 3e kw. 1989. Stamreeks van Hendrik Pors (geb. 1928) terug tot
Lenaert Lenaertszoon Jonge Pors (overl. 1591).
De Sorband, no. 4, aug. 1989. In verband met een familiereünie is deze aflevering gewijd aan de
buitenplaats 'Demerary' bij Weesp, het stamhuis van de familie Sorber.
Het doet ons genoegen om wederom de verschijning van een nieuwe familieuitgave te kunnen mel-
den: Van menark tot meneer. Een aanzet tot een familiegeschiedenis van een in oorsprong Veluws
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geslacht, Jg. 1, no. 1 en 2. Van dit zeer royaal opgezette familieblad is de initiatiefnemer E. Karsing
Dzn., Hezenbergerweg 62, 8051 CJ Hattem. Het eerste nummer bevat een parenteel van het echtpaar
Hendrik Willems en Grietje Maas, eind 18de eeuw won. te Oene en Hasselt. De kleinzoons noemen
zich Karssing. Bij de nazaten vinden we namen als Mensink, Van der Worp, Van Enk, Van Cappellen,
Dolf ing, Kinket. In het tweede o.a. een parenteel van Willem Hendrik Kersing (geb. 1839) en na-
geslacht van Johanna Kinket.
Verhagen Verhoeven Cronyk, nr. 7, aug. 1989. In deze aflevering wordt het nageslacht van Joost
Verhagen (geb. Capelle 1815) uitgewerkt en is een schematisch overzicht van de Budels familie
Verhoeven 18de-19de eeuw opgenomen.

België

L'Intermédiaire/De Middelaar, no. 262, Ao. XLIV, 4/1989. L. Lindemans: Genealogie Van Boec-
hout [14de-16de eeuw]; Verv. Brassine; Les Fonds de families aux Archives de l'Etat a Liège [naam-
lijst].

Oostvlaamse Zanten, 64e jg., nr. 2, apr.-juni 1989. M. Daem: Het Sint-Jacobsgodshuis te Gent.

LeParchemin, no. 261,54e année, mai-juin 1989. L.-Ch. deBehr/F. de Jaegher (]): Matériaux pour
la genealogie d'une familie verviétoise (de) Sauvage (Vercour) [17de-20ste eeuw]; Veusquen/Veuskin
alias Sauvage]; R, Harmignies: Contribution a l'étude du pavillon des Pays-Bas autrichiens.

Idem, no. 262, juillet-aoüt 1989. X. de Ghellinck Vaernewyck: La Révolution brabanconne vue
a travers ses témoignages héraldiques; Verv. Bulteel d'Ypres; Héraldique vivante: Carbonnelle, Ogez,
Ruymen; J. -F. Van Caulaert: \J& Tour d'Isnes, Un fragment méconnu de la genealogie de Jamblinne
[15de-16de eeuw].

Te Lomelle op die Campine (uitg. Museum Kempenland), 15de jg., nr. 4, okt. 1989. Deze aflevering
is geheel gewijd aan een artikel van J. Mertens: De emigratie van koperslagers en andere teuten uit
Noord-Brabant en het Land van Loon naar het Duitse Rijk van de 17de en 18de eeuw [door ons
familieonderzoek zijn wij vertrouwd met het gegeven van de vestiging van buitenlanders in ons land.
Een geval in omgekeerde richting wordt in dit artikel belicht. Het betreft teuten uit het Brabants-
Limburgs grensgebied die zich vestigden in b.v. Erlenbach (Baden-Württemberg). Vele namen worden
genoemd, o.a. Vertreck (Pfalz), Van Recum (Osnabrück e.o.), Gielen (Harz), Hesemans (omg.
Keulen), Hennegriff (Erlenbach). Getracht werd na te gaan hoe de sociale omstandigheden waren,
de integratie verliep, enz.].

Vlaamse Stam, 25e jg., nrs. 7-8, juli-aug. 1989. L. Borremans: De familie Bormans 'met de leeuw'
[takken Van Baexem, Van Grathem, Van Kessel; 14de-18de eeuw]; Onze kwartierstaat: Pierre-
Chrétien de Geyter. Schepper van de Internationale [ - , Helin/Heleyn, Verbauwen, Van Speybroeck.
Met aanv. bij de kwartieren 16 en 17]; W. Verleyen: Dom Godefridus Pontanus (t 1623), prior van
Neerwaver; J. De Vriendt: Addenda. De familie Deynoo(d)t. Gentenaars in Amerika en elders; P.
Behets: Traditionele en symbolische geplogenheden in het oude recht.

WH-info (Westhoek), 5e jg., nr. 1, apr. 1989. H. Vandenberghe: Roesbrugge-Haringe in het Rijks-
archief te Kortrijk [de heerlijkheid van Roesbrugge was van 1583 af in het bezit van de familie Van
Plotho. Het archief van dit geslacht werd in 1984 overgebracht naar het RA Kortrijk. Hieruit werd
voor dit artikel bewerkt het Ontvang- en uitgifteboek 1688-1698, waarin volglenen]; Verv. Heerlijk-
heid Nieuwkerke (2) [excerpten Register van de Weezenkamer 1734-1743]; / Cailliau: 16de & 17de-
eeuwse Duinkerkse sprokkels [o.a. Willem van Foreest, van Haarlem, vluchtte in 1572 naar Delft,
vervolgens via Antwerpen naar Duinkerke waar hij 18 okt. 1573 het poorterschap aanvroeg; mr.
Isaac van Sparenberch, geb. Franeker, 1573; Cathelyne Heyerman, dr. van wijlen Gheeraert en
Dijnghe de Wier, 1609 won. ontrent Leiden].

Idem, nr. 2, juli 1989. W. Beele: De rekening van de Watering van Merkem in 1683, 1684 en 1685;
J. Luyssaert: Het archief van de notarissen: een informatieketen [Vandermeersch, 19de eeuw]; Verv.
Duinkerkse sprokkels; E. Vanden Hove: De Westhoek in de staten van goed te Oudenaarde [extracten
18de eeuw]; Verv. Heerlijkheid Nieuwkerke [18de eeuw]; Verv. Hondschote: Actes de partage (7)
[1742-1751].
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Duitsland

Der Archivar, 42. Jg., Heft 3, Juli 1989. N.a.v. de 60ste Duitse archiefdag te Lübeck werden de
archieven van die stad beschreven (o.a. Kirchenarchiv en Domkapittel), evenals de nalatenschap van
de Lübecker archivaris Kretzschmar in het RA Stockholm.

Blatter für Frankische Familienkunde, 13. Bd., Heft 3, Juli 1989. F. Bullemer: Die Nürnberger
Patrizierfamilie Gross im 14. Jahrhundert [gedegen studie; verbeteringen op eerdere publikaties];
G. Kuhr/E. Krauss: Die Einwohner von Freistadt/Oberösterreich wahrend der Gegenreformation
1626 bis 1630.

Genealogie, Bd. XIX, 37. Jg., Heft 7, Juli 1989. C. Steinbicker: Der ungestüme Vetter aus den
Niederlanden [Stammfolge Oesthoff; 16de-17de eeuw]; E.-F. Billeb: Vorkommen und Herkunft der
Namen Meyenburg u.a.

Idem, Heft 8, Aug. 1989. C. Möller/W. Huschke: Die Vorfahren des Dichters Johann Jakob
Wilhelm Heinse 1746-1803 [met kwst.: Heintze, Reissland, Jahn/John, Kieser]; H.-J. W. Schiffer:
Hintergrunde für die Auswanderung von Pfalzer Vorfahren nach Pommern; korte artikelen betr.
Teske [predikanten, 17de eeuw], Rappolt [Leipzig, 16de eeuw] en Muschler [ontstaan en ontwikke-
ling van de familienaam]; H. Heller: Vom Beutetürken zum Mitbürger. Ein vergessenes Kapittel
frankischen Bevölkerungsgeschichte.

Hessische Familienkunde, Bd. 19, Heft 6, Juni 1989. J. Debor: Gartner in Frankfurt am Main [lijst
van tuinlieden, 15de-20ste eeuw]; R. Wolf: Limburger Stadtschultheissen bis zum Ende Kurtriers
[13de-18de eeuw]; G. Steinl: Scharfrichter und Wasenmeister in Gonterskirchen [Wiltr(a)uth, Som-
mer, Schüssler, Döhler, Conrad, Binder]; K. Eidenmüller: Trauungen Ortsfremder in Gross-Karben
1655-1780; Verv. Huldiging von 1667 im Ambt Gudensberg; korte artikelen betr. Dre(u)del [14de-
15de eeuw], nalatenschap van Frau Comentz [geb. Kob, overl. 1660; Strippel, Finkenesser] en
Christoph Schlip(sus) [geb. 1648]; W. Scheren Schicksale der 1724 aus Mörlenbach/Odw. in das
Banat ausgewanderten Familie Heinrich Scherer; Hessische Wappenrolle: Pfeiffer, Keiner, Halm,
Schoor, Wannemacher en Fromm [met beknopte stamreeksen].

Mitteilungen der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Nr. 33, Aug. 1989. F. Dett-
mer: 'Isolation-Assimilation-Emanzipation'. Zur Geschichte der Juden in Schleswig-Holstein
1584-1863; P. Zubek: Johann Friedrich Overbeck [1789-1869, schilder]. Beide artikelen zijn een
verslag van een tentoonstelling.

Mosaik, Heft 2/1989. Verv. Genealogisches Ortsbuch für den Kreis Kleve: Hau, Hommersum,
Hönnepel; Verv. Ursprung und Ahnen der Gründer von Pfalzdorf auf der Gocher Heide (4) [genea-
logie Hans].

Norddeutsche Familienkunde, Bd. 14, 38. Jg. NFK/64. Jg. ZNF, Heft 2, April-Juni 1989. F. Heine:
Zuzug nach Hamburg. Die Herkunft nach Hamburg zugezogener Personen, zusammengestellt aus
dem Trauregister St. Jacobi 1609-1621 [o.a. Jacob Becker, van Amsterdam, 1615; Hans de Katt uth
Brabandt, 1611; Gerdt Nodt, van Nimeyen, 1617; Melchior Osterman uth Brabandt, 1613]; E. Wein-
berger: Nachkommen des Reformators von Niedersachsen Urbanus Rhegius [Rieger, Regius; lode-
nde eeuw]; W. Tatge: Sieben Ehevertrage aus dem alten Amt Schaumburg [betreft familie
Ta(a)tge(n)].

Pfalzisch-RheinischeFamilienkunde, Bd. 11, XXXVIII. Jg., Heft 11, Aug. 1989. Bronbewerkingen:
Weinolsheimer Einwohnerverzeichnisse [18deeeuw], Bürgeraufnahmen in Maikammer [1642-1699],
Huldigungsliste der Zent Kirchheim [1685]; Verv. Pfalzer in den Deutschen Kirchenbücher von
Hanau, Heidelberg und Mannheim; J. Heinzelmann: Die Familie Audinelle (u.a.) in Worms,
Frankenthal, Heidelberg usw.

Finland

Genos, Arg. 60, 1989-1. Artikelen betr. Kekkonen, Thilén, Marten Feirich en Telen.
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Frankrijk

Stemma, Cahier no. 42, lle année, Tome XI, Fase. 2,1989. Archives municipales de Pontoise; Parti-
cipation a la réconstitution des régistres paroissiaux de l'ancien régime a Paris: les Régistres d'entrée
du Couvent des Ursulines a Saint-Germain-en Laye.

Groot-Brittannië

The Scottisch Genealogist, Vol. XXXVI, no. 2, June 1989. M. A. Gullen: The Gullen family of
Megantic County, Quebec.

Luxemburg

De Familjefuerscher, no. 19, 6. Jg., Juli 1989. Transcriptie huwelijksinschrijvingen te Rodange
1768-1795; E. Erpelding: Der Familienname Mousel; Schematisch weergegeven parenteel van het
echtpaar Johann Claus (Bockoltz) en Margaretha Neuw (dit Kremer) [17de-18de eeuw; Everling,
Eschet(te), Henricy].

Zwitserland

Maajan/Die Quelle, Heft 11,1989/2, Juli. Verv. Juden im Freiburgerland. O. Sigg: Dokumente zur
Geschichte der Juden aus dem Zürcher Staatsarchiv; Jüdische Familien-Computer-Suchliste.

Gaarne danken wij voor de schenking van:
Leidse Studenten Almanak, 7e jg., 1965.
Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1983.
Jaarboek van den Bond van Oud-leerlingen van het Station voor Maalderijen en Bakkerijen te
Wageningen, 1932 (eerste jaarboek).
Eerste Reünistenalmanak van het Amsterdamse Studenten Corps en de Vrouwelijke Studenten
Vereeniging.
De Kippenren, 19e jg., sept. 1981. Hierin: K. Terpstra: Iets over het ontstaan van het landgoed 'Het
Spelderholt'.
Contactblad Historische Kring Weesp, Ie jg. (1985), no. 1 (sept.) t/m 4e jg., (1989), no. 2 (febr.).
Hierin o.a. artikelen betr. De Joodse Gemeente in Weesp (Ie jg., no. 2), Naamlijst brouwers te Weesp
1749 (3e jg., no. 1) en De Weesper-Militieregisters (4e jg., no. 1).

Aankopen:
Naam- en trefwoordenindex van De Maasgouw, tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oud-
heidkunde 1-100 (1879-1981), Maastricht 1989.
Fundgruben-Nachrichten, nrs. 1, 5-7, 9, 11-15, 17, 29, 33-45, 47-54.
ZeitschriftfürNiedersachsischeFamiliengeschichte, 12. Jg. (1930) t/m 21. Jg. (1939). Waarbij inge-
sloten waren: Mitteilungen Bergedorfer Ortsgruppe, nrs. 2 (Marz 1936) t/m 5 (Juli 1937), 7 (Marz
1939), 8 (Juli 1939).

Verder ontvingen wij:
Bochten de Kupe, 31e jg., nr. 4, juli-aug. 1989.
Chynsmans cronyeke, no. 32, 8e jg., zomer 1989.
Der Deutsche Hugenott, 53. Jg., Nr. 2, Juni 1989.
Die Doringtak (Johan Jost Steinberg Familiebond), nr. 11, april 1989.
De Eendenkooi, 16de jg., nr. 2, juni 1989.
Familienkundliche Nachrichten, Bd. 7, Nr. 15, Mai-Juni; Nr. 16, Juli-Aug. 1989.
Fries Museum Bulletin, maart en juni 1989.
Der Herold, Bd. 12, 32. Jg., Heft 9, Jan.-Marz 1989.
Johanniter Orde in Nederland, nr. 160, juli 1989.
Library of Congress, Inf. Buil., Vol. 48, nrs. 25 t/m 31.
Michigana, Vol. 34, no. 2, June 1989.
Nieuwsblad Holland, jg. 3, nr. 9, aug. 1989.

463



Nieuws van Archieven, jg. 8, nr. 6, juni 1989.
Ons Heem, jg. 43, nr. 3, Bloeimaand 1989.
Ostfriesland, 1989/1.
Oudheidkundige Kring Bathmen, jg. 1 (1981)-1, 2; 2 (1982)-1; 3 (1983)-2, 3, 4; 4 (1984)-1, 3, 4;
5 (1985)-1, 2, 3; 6 (1986)-2, 3; 7 (1987)-1.
De Reddingboot, verslag 145, juni 1989.
De Schipper Cronyk, nr. 7, 2de jg., juni 1989.
Vereniging Oud Leiden, Med., jg. 11, nr. 6, juli 1989.
Werkcomité Genealogie Van der Bijl, Med., no. 1, jan. 1986.

M. VULSMA-KAPPERS

VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienst van leden van de NGV, die met hun on-
derzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wanneer
is gebleken dat de verlangde gegevens niet van de Contactdienst kunnen worden
verkregen, kunnen vragen in deze rubriek worden gesteld.

De vragen (met antwoordporto) en antwoorden dienen op aan één zijde be-
schreven papier te worden toegezonden aan Vragenrubriek (NGV), postbus 976,
1000 AZ Amsterdam.

VRAGEN

66. DE BOER 'in olie en traan'
Gevraagd nadere gegevens over de fabricage en handel in olie en traan in Amsterdam in de jaren
1820-1870, waarbij drie generaties De Boer waren betrokken. Tevens gevraagd nadere gegevens over
deze en andere families werkzaam in deze branche. De drie generaties De Boer betreffen:
I. Jan Evert de Boer sr., geb. Amsterdam 2-8-1772.
II. Jan Evert de Boer jr., geb. ald. 21-5-1800, overl. ald. 21-5-1839.
III. Jan Evert de Boer Jzn., geb. ald. 24-7-1819, overl. 12-12-1878. Uit een boedelinventaris opgemaakt
door not. Strengman op 13-8-1839 blijkt o.a. het belangrijkste bezit 60 vaten raapolie, 50 vaten lijn-
olie, 40 kan gekookte lijnolie, 100 kan boekolie, 15 kan genua-olie, 6 vaten patentdik, 30 vaten zuid-
zeetraan, 1 vat blanke levertraan, 2 vaten walvistraan, 3 'A vat bruine levertraan, 14 vaten dik van
traan, 6 flessen vitrioololie, enz.

H.OOSTING-DE BOER, Groningen

67. BELDEROK-VAN WATERVLIET
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Johannes Beldero(c)k, geb. Antwerpen
1689, zn. van Georgius Belrocx en Maria Cornelis, tr. (Ger.) Zierikzee 14-7-1716 Stoffelina Dircx
Watervliet.
VAN DE WERVE-SOETWATER
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Jan Davidse van de Werve, zn. van David
van de Werve en Elisabeth, stadhouder van Bommenede, overl. ald. 10-3-1678, tr. Neeltje Cornelisse.
Is David identiek met David Joosz. van de Werve, geb. na 1555, zn. van Joos Davidsz. van de Werve
en Elisabeth Soetwater, uit bastaardtak van het geslacht Ruychrock van de Werve? Tevens gevraagd
voorgeslacht van Elisabeth Soetwater.

A. A. SUNESAEL, Spijkenisse
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68. BUIJTENDIJK-VAN HAAMSTEDE
Gevraagd het voorgeslacht van Maaike Claasdr. van Haamstede, tr. Numansdorp 29-6-1721 Frans
Pietersz. Buijtendijk.

J. BRONS, Leusden

69. VAN RAVENSTEIN
Gevraagd datum en plaats van geboorte en voorgeslacht van Pieter van Ravenstein, van Weesper-
karspel, overl. Diemen 8-5-1795, tr. Muiderberg 4-11-1733 Elsje Keilers (Keelers).

W. C. VAN RAVENSTEIN, Weesp

70. HEL(LE)SLOOT
Gevraagd geboortedatum en -plaats en het voorgeslacht van Hermanus (Alphertsz.?) Helsloot, geb.
Vianen? ca. 1711, overl. Buitenveldert 16-7-1783, tr. Amsterdam 3-11-1735 Gertrudis Hendriks Nie-
mer.

M. PETERS, Purmerend

71. VAN ULDEN
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Heyndrik Jacobsz. van Uiden, poorter Leiden 16-5-
1672 als kleermaker van Montfoort.

G. VAN ULDEN, Zutphen

72. DIEU
Gevraagd doopdatum, -plaats en herkomst van Jean Dieu, soldaat in het Staatse Leger, gelegerd
Delft 1638-1639, tr. Dingen Marij. Uit dit huwelijk: 1. Jean, geb. ca. 1615, 2. Jacomijne, geb. ca.
1618. Dingen Marij, hertr. Delft 24-12-1639 Anthony Tissie, korporaal in de compagnie van Kaptein
de Loo.

G. JUE, Rijswijk

73. KLAUS
Gevraagd nadere gegevens over Jacobus Klaus, geb. Dordrecht 10-5-1840, zn. van Johannes Klaus
en Elisabeth Govers. Hij vertrekt 14-10-1861 vanuit Schiedam naar Hardinxveld. Aldaar wordt hij
niet teruggevonden.
Gevraagd doop en overlijdensdatum, -plaats en voorgeslacht van Nicolaas Klaus (Klous), overl.
aang. (gaarders) Dubbeldam 18-5-1805 door Dirk van Harthals, tr. Anna Maria Jonker(s). In huwe-
lijksbijlage van zoon Johannes wordt 6-3-1804 als overlijdensdatum van Nicolaas vermeld.

TH. KLAUS, Oudenbosch

74. DE WIT
Gevraagd plaats en datum van overlijden en eventueel huwelijk, als mede nakomelingen van:
- Cornelis de Wit, geb. Wormerveer 31-1-1817, zn. van Jacob de Wit en Pietertje Prins, die nader-

hand zijn verhuisd naar Oost-Graftdijk. Na het overlijden van zijn ouders in 1832 en 1840 ver-
huisde hij naar Wormerveer, alwaar hij in 1844 als boerenknecht voorkomt.

- Jan de Wit, geb. Oost-Graftdijk 21-12-1828, broer van Cornelis voornoemd en Eefje, geb. 2-2-
1818, Aafje, geb. 19-10-1824 en Antje, geb. 10-1-1826.

- Jan de Wit, geb. Zaandijk 28-4-1862, zn. van Jan Henricusz. de Wit en Lysbeth Helling. Hij
vertrok 27-8-1883 naar Rotterdam en werd ambtshalve afgevoerd in 1890.

• M. DE WIT, Haren

75. VAN EVELINGEN
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Lauwerens van Evelinge tr. ca. 1720
Christina Weylandt, overl. 's-Gravenhage 14-11-1781. Uit dit huwelijk: 1. Jan, geb. ca. 1721 en 2. Lau-
rens, ged. 's-Gravenhage 2-8-1722.
KEIZER/KEYSER
Gezocht aansluiting naar Waddinxveen voor Jan Arendsz. Keyser, tr. (1) ca. 1630 Tannetje Iemants;
tr. (2) Dirksland 24-3-1647, als wedr. van Winstveen, Ida Maertens; tr. (3) Dirksland 1-9-1652, als
wedr. van Waddinxveen, Cijntie Willems.

A. VAN EVELINGEN, Nieuwerkerk a/d IJssel
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76. LEURINK-HERMS
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Hermen Leurink, overl. Epe 24-10-1802,
tr. ald. 30-4-1758 Hendrikje Herms, overl. 27-10-1805. Uit dit huwelijk: 1. Dirk, ged. Epe 21-1-1759,
2. Hendrik, ged. ald. 3-10-1763, 3. Hendrikje, ged. ald. 21-1-1765, 4. Hermen, ged. ald. 5-6-1768,
5. Geertruyd, ged. ald. 25-11-1770, 6. Gerrit, ged. ald. 11-2-1776.

D. LEURINK, Woerden

77. (DE) FLEURY/FLOORI/FLOURI
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Ludowich Fleury, dansmeester te Detmold (Duits-
land) aan het hof? van Graaf Simon Henrich van Lippe, overl. Utrecht 10-1-1747. Zijn zoon Simon
Hendrik, ged. (RK) Detmold 1693 wordt dansmeester op de Academie van Harderwijk.
Tevens informatie gevraagd over een wapen op een lakzegel van Simon Hendrik Fleury (ca. 1761)
bestaande uit 3 kepers met 3 achtpuntige sterren, helmteken een dito ster. Bestaat er een relatie met
het geslacht (De) Vierendeel, dat een (bijna) identiek wapen heeft?

J. H. F. FLEURY, Purmerend

78. KEMPENEERS
Gevraagd geboortedatum, -plaats en voorgeslacht van Laurent Kempeneers, geb. 'Briel' ca. 1734,
overl. Maastricht 15-3-1811, zn. van Godefroid Kempeneers en Catherine Hectermans, tr. Catharina
Devreede.

J. P. A. DE KOK, St. Philipsland

79. 'ARTLANDERS'
Gevraagd nadere gegevens over de Evangelisch Lutherse immigranten uit Artland in het Sticht Osna-
brück. Alleen al in de Zaanstreek en Waterland vestigden zich in 100 jaar ca. 175 Artlanders. In
Artland werden geen lidmaten- of attestatieregisters bijgehouden. Om toch een behoorlijk overzicht
van de naar Nederland geëmigreerde Artlanders tussen 1600 en 1850 te krijgen zijn gegevens welkom
uit Lutherse lidmatenregisters in Nederland van personen uit de plaatsen Quakenbrück (Kwaken-
brug), Badbergen, Menslage en Gehrde.

J. G. VOORTMAN, Zaandam

80. VAN DE(R) RIJP-HANSKENS
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Jan Fransz. van de(r) Rijp, pachter van
de hoeve Meerlust gelegen in de Vosse- en Weerlanerpolder onder Hillegom, van de familie Sypestein
later eigendom van de familie Geelvinck, kroosheemraad, polder- en molenmeester van deze polder,
begr. Hillegom 1737 onder de naam Van der Reef, tr. (RK-statie) Vogelenzang 24-11-1684 Catrin Ger-
ritsdr. Hanskens. In latere jaren komen o.a. in Het Gooi (Hilversum) families met de naam Van der
Reep voor. Veelal werden zij eertijds vermeld als Van der Reep, Van der Rijp, Van Rijeken en Reijp.

J. VAN DER REEP, Voorschoten

81. VAN KOOLBERGEN
Gevraagd aanvullende gegevens, zoals huwelijk, kinderen en voorgeslacht van volgende personen:
1. Jan van Koolbergen, geb. Zoelmond 1738, overl. Sloten 22-6-1790; tr. (3) Sloten 3-6-1787 Maria

de Wolf.
2. Cornelis Koolbergen, geb. Sloten 7-11-1804, zn. van Arie en Lijsje de Jong.
3. Aart van Koolbergen, geb. Sloten 15-1-1810, zn. van Jacob en Maria Boekhout.
4. Cornelis Koolbergen, geb. Amsterdam 21-8-1860, zn. van Hendrik en Machtelt Hoogwout.
5. Johannes Cornelis van Koolbergen, geb. Amsterdam 16-1-1820 en Johannes Jacobus van Kool-

bergen, geb. ald. 22-10-1827 beiden zoons van Johannes en Johanna Maria Greven.
E. J. VAN KOOLBERGEN, Weesp

82. MARTENS-HENDRICX
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Hendrik Martens, tr. (Ger.) Vierlings-
beek 10-5-1665, als j.m. van Venray, Maria Hendricx, j.d. van Groeningen(Vierlingsbeek), dr. van
Hendrik Lamberts en Geertje Coenen.

A. VAN ALEM-MARTENS, Linden
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83. VAN SCHAIK
Gevraagd plaats en datum van de doop en voorgeslacht van Clara van Schaik, geb. ca. 1737, overl.
's-Gravenhage 12-11-1812, dr. van Augustinus en Aaltje Bonnet, tr. Utrecht 1-8-1769, als 'mede wo-
nende te Utrecht', Pieter van Alderwegen, ged. 's-Gravenhage 25-8-1741, won. te Utrecht en later
te 's-Gravenhage.
JACOBS
Gevraagd nadere gegevens over Christiaan Jacobs, tr. een dochter van bovengenoemd echtpaar: Ali-
da van Alderwegen, ged. (Kloosterkerk) 's-Gravenhage 16-7-1773, overl. ald. 10-12-1812.
VAN RANTNIJK
Gevraagd plaats en datum van overlijden van Hermanus Nicolaas van Rantnijk, geb. Amsterdam
9-10-1826, sergeant-majoor Grenadiers en Jagers, zn. van Albertus en Pieternella Antoinetta van
Velzen, tr. 's-Gravenhage 18-10-1854 Clara Catharina Wilhelmina van Alderwegen, geb. ald. 15-7-
1832, overl. ald. 29-5-1857. Uit dit huwelijk een erkend kind Willem Albert, geb. 25-9-1854, die in
1879 woonde bij zijn grootmoeder van moederszijde Frederika Sophia Wilhelmina Geneste te 's-
Gravenhage.

F. W. VAN ALDERWEGEN, 's-Gravenzande

84. VAN DEN BRINK
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Willem Jan van den Brink, tr. ca. 1751 Johanna Wil-
helmina Constantia van Steenwijk. Zij laten kinderen dopen tussen 1751 en 1753 te Loosdrecht en
tussen 1755 en 1757 te Loenen (Utrecht).
ELSEVIER
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Tamalia Jacoba Elsevier, van 's-Gravenhage, tr. ald.
27-9-1719 Cornelis van Steenwijk, secretaris en schout te Oud-Loosdrecht, alwaar zij zich vestigen
en hun kinderen worden gedoopt.
HANEGRAAF
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Willem Gerrit(s) Hanegraaf, tr. ca. 1750
Rijntje van de Kolk, ged. Beek/Ubbergen 14-12-1727. Uit dit huwelijk een zoon Gerrit, ged. Nieu-
waal 26-8-1753.

H. W. S. TUSSEN, Zoetermeer

ANTWOORDEN

475. TAM1S-ZIJP (XLIV (1989), p. 126)
Jan Jansz. Tamis, tr. Heer Hugowaard (RK) 16-4-1763 Maartie Dirksdr. Zijp, van Schermer.

F. G. W. DE WIT, Culemborg

482. INCLAER (ENKELAAR) (XLIV (1989), p. 128)
1. Peter Inclaer, ged. Arnhem 17-11-1695.
2. Jan Peters Enklaer, ged. Velp 20-3-1670, landbouwer, won. Arnhem 1695 en Rozendaal 1700,

vestigt zich te Arnhem in het schependom 1716, burgereed 29-9-1716, overl. Arnhem 1762, tr. (1)
3. Geurtien Gerrits.
4. Peter Dercksen Encklaer, geb. ca. 1640, pachter herberg 'Het Leijenhuis' te Rozendaal, vertrok-

ken naar Valkenhuizen 1689, tr.
5. Geertuyt Dercks.

DRS. A. H. ENKLAAR, Enschede

12. BREUCKELAER/BROECKELER/BROCKELER (XLIV (1989), p. 326)
1. Arch. Hof, invnr. 985, nr. 1060 (1553): Er is 'onverstant' gerezen tussen Lutgart Konincx wonend
in Havickerweert in Veluwezoom en Warner Broeckeler oiren man.
2. Schepen Signaat Arnhem Invnr. 397, f. 114 (1557): Costen Broickeler en Henrick van Hulss ge-
trouwd met Beell Broickeler en Gertruyt Broickeler maken volmachtig hun zwager Henrick Veltacker
inzake het versterf van hun vader Warner Broickeler.
3. Idem, f. 115 (1557): Gertruyt weduwe van Derick van Wamell getuigt dat Warner Broickeler en
Fie van Homoet hier te Arnhem getrouwd zijn.
4. Idem, f. 147 (1558): Lutgart Conyncx weduwe van Warner Broickeler sub et re Johan ter Inden
getrouwd met Catharina.
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5. Idem, invnr. 398, f. 1 (1558): Costen Broeckeler voor sich en zijn vrouw Fenne ter Stall, Henrick
Veltacker getrouwd met Lijsbeth Broeckeler, Henrick van Hulss getrouwd met Beell Broeckeler en
Geertgen Broeckeler sub et re Jacob van de Water getrouwd met Geertruyd.
6. Rekenkamer, invnr. 6460 (1552): genoemd te Rheden, Werner Broeckeler getrouwd met Lutgert
Koenincx.

IR. C. B. ROEST, Apeldoorn

20. VAN EGMOND (XLIV (1989), p. 328)
Ary Arendse van Egmondt, RK, komt voor in de Voorhoutse impostregisters op 23-4-1745 pro deo
(Ga 1-f. 2). Verder komt Ary voor op de lijst van weerbare mannen 1747 (O. A. Rijnland) en zou
hij in Veur geboren moeten zijn.
In Voorhout vooralsnog niets te vinden over geboorte van zijn echtgenote Neeltje Willemsdr. Hoek-
man, overl. (imp.) Voorhout 28-10-1760. Mogelijk is haar vader Willem Huijbertsz. Hoekman, overl.
(imp.) Voorhout 8-2-1740. Van deze Willem is de impost op begraven van drie kinderen bekend: 1.
kind 19-5-1726, 2. Maarten 19-5-1738 en 3. Grietje 19-5-1738.
Van het echtpaar Egmond-Hoekman is de impost op begraven bekend van; 1. Cornelia, geb. 14-2-
1753 op 31-7-1762 en 2. kind 1-3-1752. Zie voor deze gegevens klapper op impost begraven Voorhout
1695-1811.

E. VAN DER HOEVEN, Voorhout

24. BARTEN (XLIV (1989), p. 328)
Zie voor een familie Barten, waarin de voornaam Hermanus voorkomt en die langs Rijn en Waal
tussen Roeroord en Culemborg/Dordrecht wordt gevonden, mijn 'De grote Gelderse tollen en de
Tollenaars' (1981), blz. 57 enz.

MR. W. F. LEEMANS, Warmond

25. STREITHORST-VISSER (XLIV (1989), p. 363)
Hendrik August Willem Streithorst, geb. Berlijn 1-3-1772, gepens. kapitein, benoemd tot burge-
meester van het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland op 2-8-1828, overl. ald. 29-6-1831. Zijn we-
duwe Anna Mencia Visscher en haar zoon zij n op 24-10-1831 van Schokland naar elders (waarschij n-
lijk Elburg) vertrokken. Desgewenst is meer informatie over dit echtpaar beschikbaar.

A. KLAPPE, Eindhoven

41. VELDEKE (XLIV (1989), p. 365)
In mijn aantekeningen vind ik:
Hindrichien Crijths, van Rhoon (= Roden, NW Drenthe), met als huwelijksgetuige Albartus Hen-
ses, goede bekende, otr./tr. (Martinikerk, ds. Muntingh) Groningen 8-4/9-5-1713 Harmen Veldijck,
van Haselunne en
Hindrikyn Krijthe, wed. Harm Veltdijk, van Rhoon, met als huwelijksgetuige Christoffer Krijthe,
haar broer, otr./tr. (Nieuwe Kerk, ds. Alberthoma) Groningen 8-8/27-8-1722 Lodewijk Jeun, van
Olden Haren 'uyt 't Stift Munster'.

H. NUMAN, Amsterdam
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